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SISPROSAS – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 

 

O SISPROSAS tem por objetivo a ampliação e qualificação da atenção à saúde bucal com 

intuito de suprir a suplementação de crédito orçamentário para aquisição de equipamentos 

odontológicos. Este crédito orçamentário está em conformidade com as Diretrizes da Política Nacional 

de Saúde Bucal e Política Nacional de Atenção Básica que deverão ser empenhados ainda no ano de 

2017.  

Sendo assim, torna-se necessário que os gestores municipais/estaduais indiquem a 

necessidade de equipamentos odontológicos, ambulâncias e veículos para transporte sanitário eletivo 

a serem adquiridos para a ampliação e qualificação da atenção à saúde bucal.   

 

1. Acesso pelo e-Gestor 

Figura 1- Tela Inicial 

 
 

 
O gestor municipal/estadual deverá acessar o sistema através de seu login e senha no e-Gestor. 
 

1. No navegador digite www.egestorab.saude.gov.br. 

2. Para acessar um dos sistemas da Atenção Básica, clique em acesso restrito. 

3. Informe o CPF (pessoa física) ou o CNPJ (Fundo Municipal ou Estadual de Saúde). 

4. Informe a senha. 

5. Clique em “Acessar”.  

 

http://www.egestorab.saude.gov.br/
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2. Gestão Municipal e Estadual 

2.1 Tela inicial 

 
Ao entrar no e-Gestor AB, a tela inicial é apresentada conforme imagem abaixo: 
 

Figura 2 - Fazer Adesão 

 
 
 

1. Acione a opção “Fazer Adesão”. 
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2.2 Orientações 

 
O sistema apresenta os passos para adesão e orientações para o gestor, conforme imagem abaixo: 
 

Figura 3 - Opções de Adesão 

 
 

1. Clique em Passos para Adesão para ver a descrição dos passos a serem seguidos. O sistema 

apresentará a tela conforme Figura 4, abaixo. 

2. Clique em Orientações para o Gestor para ver as orientações. O sistema apresentará a tela 

conforme Figura 4, abaixo. 
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Figura 4 - Orientações para o Gestor 

 

 

A tela possui orientações para os gestores e as opções para as quais o município/estado possui 

recursos disponíveis.  

3. O gestor deverá acionar a opção para a qual deseja informar o quantitativo. 

 Ambulância; 

 Equipamento Odontológico; 

 Transporte Sanitário Eletivo. 
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2.3 Adesão 

2.3.1 Ambulância 

 

Na opção Ambulância, o gestor poderá informar o quantitativo que deseja obter, dentro do total 

de recursos disponíveis para o município/estado e informar o(s) código(s) CNES dos estabelecimentos 

que serão beneficiados. 

 
Figura 5 - Ambulância 

 

 

1. Digite o CPF do gestor municipal/estadual e clique em Buscar. O sistema informará o nome e a 

data de nascimento referente ao CPF digitado. 

2. Informe a quantidade de cotas desejada; 

3. Acione a opção +Adicionar CNES, o sistema apresentará o quadro com os códigos CNES 

disponíveis no município (Figura 6). 
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Figura 6 - Código CNES 

 

 

4. Selecione os códigos CNES dos estabelecimentos que serão beneficiados. 

5. Acione a opção Inserir.  

6. O sistema apresenta os códigos CNES selecionados no quadro CNES Adicionados (Figura 5). 

 

Figura 7 - Declaração de Interesse 

 

 

7. Caso a quantidade de cotas seja superior ao relacionado a população do município, o sistema 

apresentará a declaração para concordância. Selecione a opção Li e Concordo. 

8. Acione a opção Fechar. 

9. Acione a opção Cadastrar. 
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Figura 8 - Termo de Compromisso - Ambulância 

 

 

10. O sistema apresenta o Termo de Compromisso, com os dados do gestor municipal/estadual 

cadastrado. 

11. Leia Atentamente o Termo de Compromisso. 

12. Marque a opção Li e Concordo.  

13. Acione a opção Confirmar Adesão. 

14. Para sair do sistema, acione a opção SAIR no menu lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso a opção “Li e Concordo” 
não esteja selecionada, não 
será possível efetuar a adesão. 
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2.3.2 Equipamentos Odontológicos 

 

Na opção Equipamentos Odontológicos, o gestor poderá informar o quantitativo que deseja 

obter, dentro do total de recursos disponíveis para o município/estado e informar o(s) código(s) CNES 

dos estabelecimentos que serão beneficiados. 

 
Figura 9 - Equipamentos Odontológicos 

 

 

1. Digite o CPF do gestor municipal/estadual e clique em Buscar. O sistema informará o nome e a 

data de nascimento referente ao CPF digitado. 

2. Informe a quantidade de combos desejada. 

3. Acione a opção +Adicionar CNES, o sistema apresentará o quadro com os códigos CNES 

disponíveis no município, Figura 10. 
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Figura 10 - Código CNES 

 

 

4. Selecione os códigos CNES dos estabelecimentos que serão beneficiados. 

5. Acione a opção Inserir.  

6. O sistema apresenta os códigos CNES selecionados no quadro CNES Adicionados (Figura 9). 

7. Caso tenha selecionado o código CNES de UBS em construção, Informe o quantitativo de 

estabelecimentos que se encontram nesta situação. 

8. Acione a opção Cadastrar. 
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Figura 11 - Termo de Compromisso - Equipamentos Odontológicos 

 

 

9. O sistema apresenta o Termo de Compromisso, com os dados do gestor municipal/estadual 

cadastrado. 

10. Leia Atentamente o Termo de Compromisso. 

11. Marque a opção Li e Concordo.  

12. Acione a opção Confirmar Adesão. 

13. Para sair do sistema, acione a opção SAIR no menu lateral. 

 

 

 

 

 

 

Caso a opção “Li e Concordo” 
não esteja selecionada, não 
será possível efetuar a adesão. 
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2.3.3 Transporte Sanitário Eletivo 

 

Na opção Transporte Sanitário Eletivo, o gestor poderá informar o quantitativo que deseja obter, 

dentro do total de recursos disponíveis para o município/estado e informar o(s) código(s) CNES dos 

estabelecimentos que serão beneficiados. 

 

Figura 12 – Transporte Sanitário Eletivo 

 

 

1. Digite o CPF do gestor municipal/estadual e clique em Buscar. O sistema informará o nome e a 

data de nascimento referente ao CPF digitado. 

2. Informe a quantidade de cotas desejada; 

3. Acione a opção +Adicionar CNES, o sistema apresentará o quadro com os códigos CNES 

disponíveis no município. 
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Figura 13 - Código CNES 

 

 

4. Selecione os códigos CNES dos estabelecimentos que serão beneficiados. 

5. Acione a opção Inserir.  

6. O sistema apresenta os códigos CNES selecionados no quadro CNES Adicionados. 

 

Figura 14 - Declaração e Interesse 

 

 

7. Caso a quantidade de cotas seja superior ao relacionado a população do município, o sistema 

apresentará a declaração para concordância. Selecione a opção Li e Concordo. 

8. Acione a opção Fechar. 

9. Acione a opção Cadastrar 
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Figura 15 - Termo de Compromisso - Transporte Sanitário Eletivo 

 

 

10. O sistema apresenta o Termo de Compromisso, com os dados do gestor municipal/estadual 

cadastrado. 

11. Leia Atentamente o Termo de Compromisso. 

12. Marque a opção Li e Concordo.  

13. Acione a opção Confirmar Adesão. 

14. Para sair do sistema, acione a opção SAIR no menu lateral. 

 

 

 

 

 

 

  

Caso a opção “Li e Concordo” 
não esteja selecionada, não 
será possível efetuar a adesão. 
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2.4 Termos de Adesão 

 

O sistema apresenta os termos de compromisso emitidos para impressão e os termos de 
compromisso sem aceite. 

 

Figura 16 - Termos de Compromisso Emitidos 

 

 

1. Para visualizar/imprimir os termos emitidos, acione o botão Acessar. 

2. Para finalizar os termos em aberto: 

 Para desistir da adesão, acione a opção Desistir da Adesão;  

 Para confirmar a adesão, acione a opção Confirmar Adesão. 

3. Para sair do sistema, acione a opção SAIR no menu lateral. 


