
PASSO A PASSO 
DO SISMOB 

Programa de Requalificação de UBS 



Endereço eletrônico: 
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php 

PÁGINA  INICIAL 

 

Aqui você tem acesso a: 

- Legislação do Programa 

- Documentos elaborados 
pela área técnica 

-  Modelo da placa da obra 

- Modelos da ordem de 
serviço e atestado de 
conclusão  

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php


1º PASSO 
Cadastrar/Alterar os usuários 

- Prefeito  

- Técnico(s) 

- Engenheiro(s) 
 

Como fazer? 

Acessar o  SISMOB com CNPJ do 
Fundo Municipal de Saúde 
(FMS) e respectiva senha. 

 

Não tenho a senha deste CNPJ, 
e agora? 

É preciso procurar a Divisão de 
Convênios (DICON) do seu 
estado, pois só eles fornecem 
uma nova senha do CNPJ do 
FMS. 

 

Endereço eletrônico: 
http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php 

http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php


2º PASSO 
Cadastrando os usuários 

É preciso cadastrar o prefeito, 
engenheiro e técnico. Para isso 
acesse a respectiva aba de cada 
usuário e informe o CPF, nome, 
endereço, telefone e e-mail. 

Obs.: 

- Cada usuário receberá a senha de 
acesso no e-mail informado durante 
o cadastro.  

- É possível cadastrar quantos 
engenheiros e técnicos desejar. 

Como alterar um dado de um 
usuário já cadastrado? 

Acesse a aba correspondente ao 
usuário que deseja alterar algum 
dado e clique no ícone “alterar” para 
fazer as adequações necessárias. 

Como excluir um usuário 
cadastrado? 

Acesse a aba correspondente ao 
usuário que deseja excluir e clique no 
ícone “excluir”. 

Cadastrando usuários 

Alterando dado ou excluindo usuários 



3º PASSO 
Para acessar o SISMOB é preciso 
informar o CPF no campo 
usuário e a senha recebida por 
e-mail. 

 

 

4º PASSO 
Após acessar o sistema você 
será direcionado para uma tela 
com algumas informações do 
seu perfil (nome completo, 
nome do município que está 
vinculado e o tipo de acesso). 
Basta clicar no ícone “acessar” 
para iniciar o monitoramento. 



5º PASSO 
Essa tela é a porta de entrada 
de todos os Programas que 
possuem obras monitoradas no 
SISMOB.  

Esse passo  a passo refere-se 
apenas ao Programa de 
Requalificação de UBS. 

Esta tela é a porta de entrada 
para: 

- Monitorar obra vigente 
- Situação do município 
- Questionário On-line 
- Cadastro de propostas 

 



6º PASSO 
Monitorando obra vigente 

Para iniciar o 
monitoramento é preciso 
selecionar o tipo de obra 
que deseja monitorar – 
construção, ampliação ou 
reforma – e clicar no botão 
buscar 

Após clicar no botão 
“buscar” todas as obras 
vigentes serão listadas. 
Identifique pelo número da 
proposta a obra que deseja 
monitorar e clique no botão 
“monitorar” 



7º PASSO 
Informar dados gerais do 
estabelecimento/imóvel 

- Nome do engenheiro 

- Localização geográfica 

- Nome do estabelecimento 

- Localização do terreno 

- Tipo de população 
atendida na UBS 

 



8º PASSO 
Projeto 

Obra de Construção de UBS 

- Informar se será ou não 
utilizado o Projeto 
Arquitetônico do MS, se não for 
utilizar é preciso informar a 
situação do projeto, o nº de 
pavimentos, a metragem da 
área a ser construída, data de 
inicio e conclusão do projeto e 
forma de financiamento do 
projeto 

Obras de Reforma e Ampliação 

- É preciso informar a situação 
do projeto, a data de inicio e 
conclusão do mesmo e forma 
de financiamento 

 

Se  for 
utilizar o 

Projeto do 
MS 

Se  não for 
utilizar o 

Projeto do 
MS 

 OBRA  
DE 

 CONSTRUÇÃO 



9º PASSO 
Contratação 

Informar a Modalidade 
da Contratação e a 
situação do processo 
de contratação 

 



10º PASSO 
Documentos 

Nesta aba deverá ser anexado 
os documentos necessários 
para solicitar o pagamento das 
respectivas parcelas. 

Destaca-se que os documentos 
(ordem de serviço e atestado 
de conclusão) das propostas 
de construção de UBS 
habilitadas no período de 2009 
a 2012 devem ser anexados no 
Sistema do Fundo Nacional de 
Saúde 
(www.fns2.saude.gov.br/fafweb/in
dex.asp ) 

 

 



11º PASSO 
Execução da Obra 

Nesta aba deverá ser 
informado o percentual de 
execução atual da obra. 

 

 



12º PASSO 
Fotografias 

Nesta aba deverá ser anexada imagens da placa 

da obra, de antes do início da obra e das 

respectivas etapas da obra. Destaca-se que a cada 

20% de execução é habilitada uma etapa da obra 

para anexar as fotografias. 

As fotos a serem inseridas no SISMOB deverão 

estar em conformidade com o "Manual de 

Orientações Básicas para Fotografar as Obras de 

Reforma, Ampliação e Construção de UBS", cujo 

acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico 

http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/docum

entos.php. 

É importante que sejam consideradas as 

orientações contidas no Guia de sinalização das 

Unidades e Serviços do Sistema único de Saúde – 

SUS 

(http://189.28.128.100/dab/docs/sistemas/sismo

b/guiasinalizacao_301111.pdf) 
 

Exemplo 2 

Exemplo 1 



Enviar para análise 

Nesta aba será sinalizado com 
botão “resolver” todas as 
pendências que o município 
deve resolver para enviar a 
proposta para análise 

Ressaltamos que a proposta só 
fica apta para análise após 
resolver todas as pendências 

Para tirar dúvidas sobre as 
diligência acesse o documento        
“ Orientações gerais para 
gestores e técnicos” no link a 
seguir: 

 



Parecer 

Nesta aba será visualizado os 
pareceres emitidos pela área 
técnica. Basta clicar no botão 
visualizar para ver o parecer. 

Atenção! 

Caso o parecer seja 
“diligência” é preciso ler 
cuidadosamente as 
adequações solicitadas pela 
área técnica, resolvê-las e 
enviar  a proposta para 
análise (aba anterior). 



Funcionamento UBS 

Esta aba é destinada apenas para as 
obras de construção de UBS concluída. 

Se a UBS estiver em funcionamento, 
selecione a opção SIM no campo “o 
estabelecimento está em 
funcionamento?”, e em seguida 
informe a data de inauguração, o 
número do CNES (Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde) e 
clique no botão salvar;  

Se a UBS não estiver funcionando, 
selecione a opção NÃO no campo “o 
estabelecimento está em 
funcionamento?”, e em seguida 
informe a data prevista de 
inauguração, justifique o motivo do 
não funcionamento e clique no botão 
salvar 

 

 

Se estiver funcionando 

Se não estiver funcionando 



Situação do Município 

 

Na situação do município é 
possível identificar, de maneira 
rápida, informações gerais de 
todas as propostas do 
Requalifica UBS. 

Relatório da Situação do Município 



Questionário On-line 

 

O Questionário de Diagnóstico das 
Unidades Básicas de Saúde deve 
ser preenchido pelo gestor 
municipal. Destaca-se que o 
Sistema disponibiliza questionário 
de todos os estabelecimentos de 
saúde da Atenção Básica 
cadastrado no CNES.  

No questionário o gestor deve 
prestar algumas informações como: 
propriedade do imóvel, metragem 
da área construída, ano da 
construção, entre outras. 

Atenção! 

As informações do questionário 
devem estar atualizadas, e o seu 
preenchimento é um pré-requisito 
obrigatório para cadastrar 
propostas de reforma e ampliação 
do Requalifica UBS. 



Cadastro de Proposta 

 

Neste Módulo o gestor municipal 
cadastra proposta de reforma, 
ampliação e construção de UBS, 
com recurso de programa ou 
emenda parlamentar. 



Contatos da Equipe do Requalifica UBS 
 
 

E-mail: qualificaubs@saude.gov.br 
 

Telefones: (61) 3315-9050 / 9061 / 9066  
 

mailto:qualificaubs@saude.gov.br

