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1. COMO ACESSAR 
1.1 Descrição 

Este tutorial se dedica a informar como realizar a consulta no Novo Site que 
apresenta o teto financeiro anual federal de Média e Alta Complexidade 
(MAC) dos Municípios do Estado da Bahia, com a Programação Pactuada 
Integrada (PPI/2010), incrementada com Portarias e Resoluções da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB/BA). 

Desta forma, dividimos a consulta de acordo com os seguintes itens: 

1.1.1 - Recurso PARA o município 

1.1.2 - Recurso DO município 

1.1.3 - Portarias 

1.1.4 - Rede/Incentivos 

1.1.5 - Agregados/Leitos/Serviços (Relação de Procedimentos) 

1.1.6 - Quadros PPI – Ministério da Saúde 

 

1.2 Quem tem acesso 

Usuário interessado em acompanhar e/ou analisar dados do teto financeiro 
anual federal MAC dos Municípios e da Secretaria da Saúde do Estado da 
Bahia (SESAB), com a Programação Pactuada Integrada (PPI/2010). 

 

1.3 Sobre o Acesso 

Para consultar o teto financeiro anual federal MAC do Estado da Bahia com a 
PPI/2010, o usuário deve acessar o site do Observatório Baiano de 
Regionalização, através do link www.saude.ba.gov.br/obr, clicar no menu PPI 
MAC e depois, clicar no menu TETO MAC, conforme Figura 1: 
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Figura 1. Site do Observatório Baiano de Regionalização 

 

 

Consultar os recursos do teto 

financeiro anual federal. 

Consultar os municípios que tem 

comando único no estado da 

Bahia 
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2. CONSULTA 
Ao clicar no menu TETO MAC, será apresentada a tela para realizar consulta, 
conforme a Figura 2: 

 

    Figura 2. Tela para consulta 
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Clicar neste link 

sempre que desejar 
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2.1 COMPREENDENDO OS ITENS PARA A CONSULTA 
 

2.1.1 Recurso PARA o Município: Apresenta os recursos financeiros anuais 
federais de média e alta complexidade que compõe o teto financeiro anual 
PARA o município (população própria mais população referenciada, pactuado 
por abrangência e/ou referência). Valores a serem repassados do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) para o Fundo Municipal de Saúde (FMS) ou Fundo 
Estadual de Saúde (FESBA), de acordo com a gestão dos serviços no 
território; 

2.1.2 Recurso DO Município: Apresenta os recursos financeiros anuais 
federais de média e alta complexidade de direito da população própria DO 
município, pactuado por referência. Esta consulta permite verificar para qual 
município foi referenciado, pelo gestor, os recursos federais da população 
própria do município; além do município executor da área de abrangência, de 
acordo com a programação, complexidade e agregados/leitos, pactuados por 
abrangência; 

2.1.3 Portarias Ministeriais: Ao digitar o número de uma portaria ministerial 
(Gabinete do Ministro - GM ou Secretaria de Atenção à Saúde - SAS) será 
apresentada a alocação dos recursos financeiros federais com o valor anual, 
município e gestão financeira. Cabe ressaltar, que esta consulta poderá gerar 
mais de uma portaria, tendo em vista que ela se baseia na numeração, 
podendo existir o mesmo número de portaria, porém em anos diferentes; 

2.1.4 Rede / Incentivo: Apresenta a seleção das redes temáticas e dos 
incentivos com recursos financeiros anuais alocados para o Estado da Bahia; 

2.1.5 Agregados / Leitos / Serviços (Relação de Procedimentos): Apresenta 
os links para baixar arquivos, em planilha Microsoft Excel, que contém a 
relação de procedimentos, conforme a programação, complexidade e os 
Agregados / Leitos / Serviços. 

2.1.6 Quadros PPI – Ministério da Saúde: Apresenta os quadros 
encaminhados ao Ministério da Saúde (MS) com a programação do Estado da 
Bahia para os 417 municípios e a SESAB, definindo os tetos financeiros anuais 
federais de MAC. É através destes quadros que o MS faz o repasse dos 
recursos em cada 5º dia útil do mês subsequente. 
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2.2 DETALHANDO OS ITENS DA CONSULTA 
 
2.2.1 Recurso PARA o Município 
 
Selecione o município de interesse, para consultar quem o município deve 
atender (Quem Eu Atendo), conforme Figura 3. 

  Figura 3. Tela para consulta 

 
 

Esta consulta detalha a programação PARA o município (população do 
próprio município e de municípios que pactuaram para ele), de acordo com 
a PPI, descriminando os respectivos recursos que compõe o teto financeiro 
anual federal de média e alta complexidade alocado, conforme Figura 4. 

  Figura 4. Composição da programação PARA o município 
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Ao clicar no link de cada item, abrirá uma nova aba, detalhando: 

I. Assistência Ambulatorial Média Complexidade Referência: 
Apresenta os agregados, pactuados por referência, com os municípios 

encaminhadores, valores físicos e financeiros anuais. Ao clicar na 
descrição do agregado, apresenta os procedimentos relacionados. 

II. Assistência Ambulatorial Média Complexidade Abrangência: 
Apresenta os agregados, pactuados por abrangência, com os valores 
físicos e financeiros anuais, os municípios que compõe a área de 
abrangência de atendimento e a relação de procedimentos do agregado. 

III. Assistência Hospitalar Média Complexidade Referência: Apresenta 
os leitos, pactuados por referência, com os municípios encaminhadores, 
valores físicos e financeiros anuais. Ao clicar na descrição do leito, 
apresenta os procedimentos relacionados. 

IV. Assistência Hospitalar Média Complexidade Abrangência: 
Apresenta os leitos, pactuados por abrangência, com os valores físicos e 
financeiros anuais, os municípios que compõe a área de abrangência de 
atendimento e a relação de procedimentos do leito. 

V. Assistência Ambulatorial e Hospitalar Alta Complexidade 
Abrangência: Apresenta os leitos e os serviços de alta complexidade 
com os valores físicos e financeiros anuais, juntamente com os 
municípios que compõe a área de abrangência de atendimento e a 
relação de procedimentos para o leito e o serviço em questão.  

Observação: Poderá existir físico e financeiro zerado no Serviço/Leito e com área de 

abrangência, pois os recursos estão alocados na Reserva Técnica (habilitação de 

serviço novo). 

VI. UTI Abrangência: Unidade de Tratamento Intensivo, pactuado por 
abrangência. Ao clicar, apresenta o Estabelecimento Assistencial de 
Saúde (EAS), a gestão financeira, a modalidade da unidade de 
tratamento, quantitativo de leitos, os municípios que compõe a área de 
abrangência para atendimento, os valores anuais liberados pelo MS na 
habilitação e qualificações para as redes temáticas, juntamente com as 
portarias pertinentes. 

VII. UCI Abrangência: Unidade de Cuidado Intermediário, pactuado por 
abrangência. Ao clicar, apresenta o Estabelecimento Assistencial de 
Saúde (EAS), a gestão financeira, a modalidade da unidade de cuidado 
intermediário, quantitativo de leitos, os municípios que compõe a área de 
abrangência para atendimento, os valores anuais liberados pelo MS na 
habilitação e qualificações para as redes temáticas, juntamente com as 
portarias pertinentes. 
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VIII. Outros Impactos: Apresenta os Incentivos Permanentes, Reserva 
Técnica e Ajustes estabelecidos para os municípios 

a. Incentivos Permanentes: Apresenta a gestão financeira, 
incentivo, descrição e financeiro, ou seja, recursos financeiros 
anuais estabelecidos ao incentivo. Ao clicar no link ‘Ver Portarias’ 
são apresentadas as portarias, data, tipo, descrição da portaria, 
valor, além do ‘Link Ministério’ que possibilita o acesso à 
respectiva portaria. 

b. Reserva Técnica: Apresenta a gestão financeira, reserva, 
descrição, estabelecimento/serviço (EAS, quando indicado), 
financeiro, portaria, resolução CIB/BA e OBS (observação, quando 
necessário). 

c. Ajustes: Apresenta a gestão financeira, ajuste, descrição e 
financeiro, ou seja, recursos financeiros anuais estabelecidos na 
PPI/2010 para os respectivos Ajustes. 

IX. Teto do município de “xxxx”: Apresenta o total dos valores anuais 
programados PARA o município, valores estes que o MS repassará 
diretamente do FNS, conforme a Gestão do Território 
(Municipal/Comando Único ou Estadual): 

a. FMS: Para o município que não assumiu o Comando Único, são 
apresentados os serviços e valores anuais estabelecidos por 
portaria(s), estes valores são transferidos do FNS para o FMS, 
independente da gestão do território. Exemplo: CAPS, CEO, 
SAMU, entre outros. Para o município que assumiu o Comando 
Único, apresenta o valor total dos recursos anuais alocados na 
programação. 

b. FESBA: Para o município que não assumiu o Comando Único, 
apresenta o valor total dos recursos anuais alocados na 
programação. Para o município que assumiu o Comando Único, 
são apresentados, quando existirem, os valores anuais alocados 
para a SESAB, para EAS próprios ou contratualizados pela 
instituição, por tipo de impacto, com respectiva portaria e para a 
programação, estabelecidos através Resolução CIB/BA. 

Observação: Tendo em vista o período de elaboração da PPI, ano 2010, alguns procedimentos 

dos agregados/leitos foram alterados e/ou excluídos, a exemplo dos agregados, pactuados por 

abrangência, Alimentação e Nutrição (010104000) com os procedimentos excluídos da 

MAC/PPI e Mamografia Bilateral (0204030030) que, à época, o recurso foi alocado na reserva 

técnica. 
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2.2.2 Recurso DO Município 
 
Selecione o município de interesse, para consultar quem deve atender o 
município (Quem Me Atende), conforme Figura 5. 

 Figura 5. Tela para consulta 

 

 

Esta consulta detalha a programação DO município (população do próprio 
município), de acordo com a PPI, descriminando os respectivos recursos que 
compõe o teto financeiro anual federal de média e alta complexidade de direito 
do município, cabe ressaltar que se trata apenas de programação por 
referência. Apresenta, também, o(s) município(s) executor(es) da área de 
abrangência, de acordo com a programação, complexidade e agregados/leitos, 
pactuados por abrangência, conforme Figura 6. 

  Figura 6. Composição da programação DO município 
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Ao clicar no link de cada item, abrirá uma nova aba, detalhando os recursos 
anuais de direito da população do município, conforme os agregados/leitos, 
pactuados por referência: 

I. Assistência Ambulatorial Média Complexidade Referência: 
Apresenta os agregados, pactuados por referência, com os municípios 

executores, valores físicos e financeiros anuais.  

II. Assistência Hospitalar Média Complexidade Referência: Apresenta 
os leitos, pactuados por referência, com os municípios executores, 
valores físicos e financeiros anuais.  

III. Recurso do município de “xxxx”: Apresenta o total do valor anual de 
direito da população do município, conforme a programação dos 
agregados/leitos de média complexidade, pactuados por referência. 

IV. Município executor da área de abrangência de “xxxx”: Apresenta, 
conforme a programação, complexidade e agregados/leitos, o(s) 
município(s) executor(es), pactuados por abrangência. Vale ressaltar 
que o valor anual físico e financeiro não é distribuído por município 
encaminhador. 

 

Observação: Tendo em vista o período de elaboração da PPI, ano 2010, alguns procedimentos 

dos agregados/leitos foram alterados e/ou excluídos, a exemplo dos agregados, pactuados por 

abrangência, Alimentação e Nutrição (010104000) com os procedimentos excluídos da 

MAC/PPI e Mamografia Bilateral (0204030030) que, à época, o recurso foi alocado na reserva 

técnica. 
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2.2.3 Portarias Ministeriais 

Para consultar Portarias Ministeriais, se faz necessário digitar quatro (04) 
algarismos. Exemplo: Portaria GM/MS nº 198, deve ser digitada 0198, 
conforme Figura 7. As portarias podem estar estabelecidas para recursos de 
Incentivos Permanente e/ou Reserva Técnica.  

 Figura 7. Tela para consulta 

 

Será apresentado o valor total da Portaria, descriminadas as respectivas 
alocações, quando houver: Reserva Técnica, Incentivos ou Ajustes. O 
Usuário visualizará a gestão financeira, reserva/recurso/ajuste, 
descrição/especificação, o EAS (quando houver), o valor financeiro anual da 
portaria, além da Resolução CIB/BA (quando houver), estabelecidos/pactuados 
por município do Estado da Bahia, conforme Figura 8. 

Observação: Nos Incentivos poderão aparecer outras portarias não selecionadas, pois as 

mesmas são exibidas, conforme a cronologia dos impactos financeiros sofridos ao longo do 

tempo. 

Ao clicar no link da Portaria ou Resolução CIB/BA, abrirá uma nova aba, 
conforme descrito: 

I. Link da Portaria: Apresenta a portaria, direto do site do MS 
(http://bvsms.saude.gov.br), conforme Figura 8. Cabe salientar, que 
algumas portarias podem não mais estar disponíveis ou podem ter sido 
republicadas, sugere-se, nestes casos acessar diretamente no site do 
MS ou do Diário Oficial da União. 

 Figura 8. Ilustração da consulta às Portarias Ministeriais 

 

II. Link da Resolução CIB/BA: Apresenta o site da CIB/BA 
(http://www.saude.ba.gov.br/portalcib), podendo consultar a resolução 
desejada, conforme Figura 8. 
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2.2.4 Rede / Incentivo 

 
Apresenta a relação das Redes temáticas e dos Incentivos que o MS repassa 
como recurso financeiro. Ao clicar na caixa de seleção, será apresentada a 
relação das redes temáticas e dos incentivos disponíveis para consulta, 
conforme Figuras 9 e 10.  

 
  Figura 9. Tela para consulta 

 

  Figura 10. Ilustração da consulta às Redes temáticas / Incentivos 

 

 

Ao selecionar a Rede Temática ou o Incentivo, será apresentado: relação 
dos municípios com recurso aportado, gestão financeira, reserva/recurso, 
especificação/descrição, estabelecimento/serviço/CNES (quando houver), 
recurso financeiro anual e a portaria correspondente, conforme Figura 11. 

Selecione o item 
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Figura 11. Ilustração da consulta à Rede Temática ou ao Incentivo 

 

 

Observação: As classificações e apresentações das Portarias estão de acordo com as 

respectivas formas de publicação, conforme Quadro 1: 

Quadro 1. Classificação de Portaria 

Habilita Portaria que habilita o serviço. 

Acrescenta Portaria que acrescenta valor anual em um serviço já 
habilitado. 

Retira Portaria que retira parte do valor anual de um serviço já 
habilitado. 

Suspende Portaria que suspende o valor anual total de um serviço 
habilitado. 

Altera valor Portaria que altera o valor anual de um serviço já habilitado. 

 

 

 
 
 

Link para ver a portaria publicada 

pelo MS. 

Nesse botão ao clicar, abrirá o detalhamento das 

portarias vinculadas aos incentivos. No item 

aparecerão portarias que habilitam, acrescentam, 

retiram, suspende e alteram valores. 
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2.2.5 Agregados / Leitos / Serviços (Relação de Procedimentos) 
 

Ao selecionar o Agregados/Leitos/Serviços, será apresentado o link para 
baixar, em planilha Microsoft Excel, a relação de procedimentos de MAC dos 

Agregados, Leitos e Serviços, conforme Figuras 12 e 13. 

  Figura 12. Tela para consulta 

 

 

 Figura 13. Ilustração dos links para baixar a relação de procedimentos dos Agregados / Leitos / 
Serviços 
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2.2.6 Quadros PPI – Ministério da Saúde 
 

Apresenta os quadros encaminhados ao MS com a programação do Estado da 
Bahia para os 417 Municípios e a SESAB. Os quadros informam o teto 
financeiro anual federal MAC dos 417 municípios e o da SESAB, conforme 
Figura 14. São quatro (04) quadros preenchidos com as informações da 
programação e três (03) quadros gerados a partir destas informações. Com 
estes quadros o MS faz o repasse dos recursos, dependendo do tipo de 
gestão/comando e dos valores correspondentes, até o 5º dia útil do mês 
subsequente, do FNS para o FMS ou FESBA. 

 

  Figura 14. Ilustração da consulta aos Quadros PPI 
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