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Este FAQ de Perguntas Frequentes foi elaborado pela Coordenação Estadual de Atenção 
Básica (Departamento de Ações em Saúde - Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul) 
tendo como base os materiais produzidos e disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Este material 
tem como objetivo de esclarecer dúvidas dos trabalhadores da Atenção Básica e gestores municipais 
de saúde para a qualificação da atenção em saúde e para subsidiar os aspectos relacionados ao 3º 
Ciclo do PMAQ - AB. 
  

RECURSO FINANCEIRO 

 
Como é calculado o valor a ser repassado a cada equ ipe após a Certificação? 

Após a classificação da totalidade das equipes participantes do PMAQ, será definido um Fator 
de Desempenho em que se considerará o orçamento global destinado ao pagamento da Certificação 
das equipes contratualizadas e a distribuição das equipes nas categorias de desempenho. O Fator de 
Desempenho será o valor mínimo que uma equipe receberá, por exemplo, se obtiver uma classificação 
de Desempenho Ruim.  

Consulte o Manual Instrutivo do 3º Ciclo, lá você e ncontra um exemplo deste 
cálculo: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos /Manual_Instrutivo_3_Cicl
o_PMAQ.pdf  

 
Qual o valor do Componente de Qualidade do Piso da Atenção Básica Variável (PAB Variável) 
será repassado Fundo a Fundo por cada equipe contra tualizada?  

O município receberá, mensalmente, o Componente de Qualidade do PAB Variável, por cada 
equipe nova contratualizada, através de transferência Fundo a Fundo, conforme segue abaixo:  

a. Atenção Básica sem Saúde Bucal - R$ 1.700,00  
b. Atenção Básica com Saúde Bucal - R$ 2.200,00  
c. Núcleo de Apoio à Saúde da Família Tipo I - R$ 1.000,00 
d. Núcleo de Apoio à Saúde da Família Tipo II - R$ 600,00   
e. Núcleo de Apoio à Saúde da Família Tipo III - R$ 400,00 

 
As equipes recontratualizadas, ou seja, as que já participaram do 2º Ciclo, seguiram recebendo 

os valores referentes à Certificação no 2º Ciclo conforme sua classificação resultante das avaliações e 
não receberam os valores listados acima. Os valores resultantes da Certificação do 2º Ciclo estão 
identificado abaixo, conforme consta no site do DAB/MS. 

DESEMPENHO  
% 

TIPO DE EQUIPE 

EAB ESB NASF I NASF II NASF III 

Muito acima da média 100% 8.500,00 2.500,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 

Acima da média 60% 5.100,00 1.500,00 3.000,00 1.800,00 1.200,00 

Mediano ou abaixo da média 20% 1.700,00 500,00 1.000,00 600,00 400,00 

Insatisfatório* - - - - - - 

Desclassificada** - - - - - - 

* Não envio das informações ao SIAB/e-SUS. 
** Recusa da avaliação externa pela equipe ou gestor municipal; equipe que não existe; saúde bucal sem cadeira odontológica.  
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Quais tipos de equipe não serão consideradas para r eceber recursos do PMAQ? 
Somente receberão recursos do PMAQ referentes ao 3º Ciclo as equipes do tipo Saúde da 

Família ou EAB parametrizadas que tenham aderidos ao 3º Ciclo do PMAQ e que, após a fase de 
Certificação, não tenham sido desclassificadas ou excluídas. Equipes transitórias não receberão 
recursos do PMAQ, mesmo que tenham aderido ao PMAQ quando estavam registradas como outro 
tipo de equipe. Para saber mais sugere-se consulta à PNAB e o Manual Instrutivo do PMAQ. Ou seja, 
equipes transitórias como a descrição a seguir não receberão o recurso do PMAQ e contarão apenas 
com o repasse de 60% do incentivo financeiro referente a uma equipe de Saúde da Família . 

 

 
Equipe transitória - Não  recebe repasses do PMAQ: 
Um médico cumprindo jornada de 20 horas semanais e demais profissionais 
com jornada de 40 horas semanais. 
 

 
Como é realizado a transferência dos recursos finan ceiros?  

Os recursos financeiros destinados à execução de ações em âmbito da Atenção 
Básica/Estratégia Saúde da Família é realizada por meio de transferência direta do Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) para os Fundos Municipais de Saúde (FMS), em conta específica, aberta exclusivamente 
para tanto (denominada “FMS – nome do município/PAB”), de acordo com a normatização geral de 
transferências fundo a fundo. 

 
Como acompanhar o repasse dos recursos financeiros do PMAQ? 

Esse acompanhamento está disponível no site do Fundo Nacional de Saúde:  
http://www.fns.saude.gov.br e na Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE/MS: 
http://189.28.128.178/sage 

 
Onde devem ser utilizados os recursos financeiros d o PMAQ? 

Os mesmos devem ser utilizados conforme o artigo 6° da Portaria nº GM/MS 204, de 
29/1/2007, e na Portaria nº 2.488/2011 que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.  As mesmas 
estabelecem que a gestão municipal poderá aplicar os recursos referente ao PAB Variável para o 
custeio de despesas no âmbito da Atenção Básica. Para tanto, faz-se necessária a explicitação da 
aplicação dos gastos com a organização da Atenção Básica no Plano Municipal de Saúde, que é 
devidamente aprovado pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde e atualizado a cada ano. Com 
efeito, caso as despesas de contratação demandadas não se dirijam para fins diretamente vinculados 
à Atenção Básica no município e não obedeçam às diretrizes constantes do Plano Municipal de Saúde 
voltado à Atenção Básica, o uso dos recursos será considerado irregular. 

 
Os recursos do PMAQ podem ser utilizados para grati ficação/remuneração por desempenho 
dos profissionais da Atenção Básica? 

O objetivo do PMAQ é desenvolver uma cultura de negociação e contratualização que implique 
a gestão dos recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados. Os 
recursos provenientes do PMAQ podem ser utilizados para pagamento de incentivo por desempenho 
aos profissionais atuantes na Atenção Básica, desde que seja uma decisão do gestor e estabelecido 
em legislação específica do município, sendo recomendado o diálogo com os profissionais das equipes 
e tendo passado por apreciação do Conselho Municipal de Saúde. É necessário que seja definido 
quais profissionais serão beneficiados, assim como o valor a ser pago e sua periodicidade. 
 
Como acessar o valor repassado do PAB Variável, por  competência e por número de INE, 
referente ao PMAQ? 

É possível acessar, tanto na SAGE (http://189.28.128.178/sage), quanto no FNS 
(http://www.fns.saude.gov.br), os valores totais pagos ao município em cada mês referentes ao PMAQ. 
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O valor total corresponde às equipes recontratualizadas e às novas, mas não há discriminação destes 
recursos (se são equipes novas ou recontratualizadas), nem a possibilidade de realizar consulta por 
equipe. Para verificar se o repasse corresponde, o gestor precisa conhecer quais equipes participaram 
do 2º ciclo, o resultado da avaliação destas e o valor que cada uma deveria receber, bem como o 
número e tipo de equipes novas e os valores a serem pagos. Tendo estas informações e realizando o 
monitoramento, poderá comparar se o valor a ser pago é o mesmo que foi repassado. 

No Portal e-Gestor ( https://egestorab.saude.gov.br/ ) o município pode consultar quantas 
equipes obtiveram classificação muito acima da média, acima da média, mediano ou abaixo da média, 
insatisfatória ou que foram desclassificadas no 2º Ciclo. A consulta deve ser feita no Portal, na opção 
Relatório Descritivo do PMAQ. No item Desempenho das Equipes no PMAQ há um botão para fazer o 
download do mesmo. 

 
Pode ser utilizado o recurso do PMAQ para pinturas e adequações?  

Sim, a Portaria nº 204/2007 estabelece que a gestão municipal poderá aplicar os recursos 
referente ao PAB Variável para o custeio de despesas no âmbito da Atenção Básica. Para tanto, faz-se 
necessária a explicitação da aplicação dos gastos com a organização da Atenção Básica no Plano 
Municipal de Saúde, que é devidamente aprovado pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde e 
atualizado a cada ano.  
 
Com o recurso do PMAQ ou do PAB fixo, podem ser com prado tablets para Agentes 
Comunitários de Saúde? 

Os recursos advindos do incentivo financeiro do PMAQ-AB fazem parte do Componente de 
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (Portaria GM/MS nº 1.645/2015). Dessa forma, a 
utilização de recursos financeiros do PAB segue o que se encontra definido no parágrafo segundo, 
artigo 6º, da Portaria nº GM/MS 204, de 29/1/2007, e na Portaria nº 2.488/2011 que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica. Portanto, está vedada a utilização dos recursos do PAB para as 
seguintes situações: 

I - servidores inativos; 
II - servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções 

relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de Saúde; 
III - gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às 

funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, previstos no respectivo Plano de 
Saúde; pág. 2/30 Portaria nº 204/GM de 29 de janeiro de 2007; 

IV - pagamento de assessorias/consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao 
quadro do próprio município ou do estado; e 

V - obras de construções novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de 
imóveis já existentes, utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde. 

A referida Portaria nº 204/2007 estabelece que a gestão municipal poderá aplicar os recursos 
referente ao PAB Variável para o custeio de despesas no âmbito da Atenção Básica. Para tanto, faz-se 
necessária a explicitação da aplicação dos gastos com a organização da Atenção Básica no Plano 
Municipal de Saúde, que é devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde e atualizado a 
cada ano. Com efeito, caso as despesas de contratação demandadas não se dirijam para fins 
diretamente vinculados à Atenção Básica no município e não obedeçam às diretrizes constantes do 
Plano Municipal de Saúde voltado à Atenção Básica, o uso dos recursos será considerado irregular. 

 
Como acessar o valor repassado do PAB Variável, por  competência e por INE, referente ao 
PMAQ? 

É possível acessar, tanto na SAGE (http://189.28.128.178/sage), quanto no FNS 
(http://www.fns.saude.gov.br), os valores totais pagos ao município em cada mês referentes ao PMAQ. 
O valor total corresponde às equipes recontratualizadas e às novas, mas não há discriminação destes 
recursos (se são equipes novas ou recontratualizadas), nem a possibilidade de realizar consulta por 
equipe. Para verificar se o repasse corresponde, o gestor precisa conhecer quais equipes participaram 
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do 2º ciclo, o resultado da avaliação destas e o valor que cada uma deveria receber, bem como o 
número e tipo de equipes novas e os valores a serem pagos. Tendo estas informações e realizando o 
monitoramento, poderá comparar se o valor a ser pago é o mesmo que foi repassado. 

No Portal e-Gestor (https://egestorab.saude.gov.br/) o município pode consultar quantas 
equipes obtiveram classificação muito acima da média, acima da média, mediano ou abaixo da média, 
insatisfatória ou que foram desclassificadas no 2º Ciclo. A consulta deve ser feita no Portal, na opção 
Relatório Descritivo do PMAQ. No item Desempenho das Equipes no PMAQ há um botão para fazer o 
Download do mesmo. 

 

 
No Site do DAB é possível consultar a lista das equ ipes homologadas ao 3º 
Ciclo. 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php?cont eudo=3_ciclo  
 

 
 

 
Em relação aos valores pagos referentes à Certifica ção do 2º Ciclo, conforme a 
classificação de desempenho, a consulta está dispon ível no link a seguir: 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?cont eudo=_&cod=1963  
 

 
 

 


