
 

PASSO A PASSO INDICAÇÃO DE RECURSOS PARA  

INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB OU MAC  

Portaria  GM/MS 375 de 10/03/2014 
 

1. Acessar site do FNS www.fns.saude.gov.br 

2. Clicar em Gerenciamento de Objetos e Propostas 

3. Inserir CNPJ e senha 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clicar em Manutenção de Unidades de Saúde, poderão estar visíveis três itens (conforme a ação 

orçamentária e modalidade da emenda): 

 

a. Incremento do Piso de Atenção Básica PAB (Ação 4525 ou 8577 ou 20AD Apenas Município) 

b. Incremento do Custeio da Média e Alta Complexidade (MAC) (Ação 4525 ou 8585, Estado ou 

Município) 

c. Manutenção de unidade de saúde (proposta para aquisição de material médico de uso único) (Ação 

4525, Estado, Município ou Entidade Privada) 

 

OBJETOS 

 

  

Observações Iniciais 

PAB – apenas Município (Emendas na modalidade 40 ou 41) 

MAC – Município ou Estado (Emendas na modalidade 30 ou 31): 

No caso do MAC, será solicitado informar o CNES do estabelecimento de saúde a ser beneficiado, este deve ser: 

- Unidade de atenção especializada (não pode posto, unidade básica de saúde) 

- Entidade privada sem fins lucrativos que foi habilitada para receber o Incentivo à Contratualização (IAC) 

 

 

http://www.fns.saude.gov.br/


Solicitando Incremento do Piso da Atenção Básica - PAB 

 

1. Indique o OBJETO – Incremento do Piso de Atenção Básica – PAB  

2. Clique em indicar

 
3. Observe que o valor não pode ser maior do que o teto a receber do município. 

4. Informe para cada emenda, o valor a ser apropriado. 

5. Salve 

 

  

Cli

Cli

qu

e 

3)Teto 

4) Informe aqui o valor. 

Depois que digitar 

valor, dê um clique 

fora desse campo para 

validação do mesmo. 

5) Depois que informar valor, salve 

1) Clique aqui 

2) Clique aqui 



6. Verifique que a indicação foi salva pelo sistema 

7. É possível excluir a indicação. 

8. Para atribuir adicionar mais valor para o município, repetir  os passos 1 a 6. 

9. A adição de mais valor, desde que respeitado o teto, é atualizada em indicação anterior. 

 

O  Ministério da Saúde publicará portaria que habilitará o Município para recebimento do recurso via fundo a fundo. 

Esse será transferido em 6 parcelas.  

6) Indicação foi salva 7) Botão para 

exclusão 



Solicitando o incremento do MAC 

 

1. Indique o OBJETO – Incremento do Custeio da Média e Alta Complexidade (MAC) 

 

 

 

2. Informe o CNES da unidade a ser beneficiada por emenda 

 

 

 

1. Clique aqui 

2) Clique aqui 



3. Informe o CNES da unidade 

4. Clique em Validar CNES (caso número esteja errado, não será possível validar, caso tenha dúvida sobre o 

CNES, consulte a planilha com tetos por unidade disponível no site do FNS http://www.fns.saude.gov.br) 

5. Clique em Adicionar 

 

 

 

6. Depois de adicionado o CNES, informe o valor da emenda que deverá ser destinado para a unidade 

7. Caso o valor seja maior do que o teto disponível para a unidade, o sistema informará o teto disponível para a 

unidade 

8. Dentro da mesma emenda, é possível adicionar outros CNES, para tanto repita os passos 3, 4, 5 e 6. 

9. Caso tenha adicionado um CNES que deseje excluir clique em Excluir 

 

  

3) Número CNES 4) Sistema verifica se o CNES é válido 

5) Caso CNES esteja 

correto, o botão 

adicionar é ativado. 

http://www.fns.saude.gov.br/visao/carregarInformacao.jsf


10. Verifique as indicações realizadas para o MAC – nessa tela, o sistema resume em uma linha tudo o que foi 

adicionado de valor para o MAC 

11. Caso deseje visualizar as unidades/CNES que serão beneficiadas, clicar em Detalhar 

 

12. Após clicar em Detalhar, será possível ver as unidades/CNES 

13. Nessa tela não é possível excluir unidade. Caso seja necessário excluir alguma unidade, TODA a indicação 

deverá ser excluída, e TODAS as unidades deverão ser novamente informadas. 

 

 

O  Ministério da Saúde publicará portaria que habilitará o Município ou Estado para recebimento do recurso via 

fundo a fundo. Esse será transferido em 6 parcelas. O Município ou Estado é responsável pela adoção das medidas 

necessárias para transferência do recurso para a entidade privada sem fins lucrativos contratualizada. 

10) Indicação realizada Visualizar unidades/CNES 


