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Lei Municipal no 783, de 21 de dezembro de 2018

Chia o componente municipal do Programa de melhorias
do acessoi: e qualidade naf";:Aten980 Bgsica :& PMAQ-
AB/Municipal, {:hal;:::lformail<de incentive: ::financeiro de
desempenho, &da outras ptovidencias.

o PREFEITO CONSTITUCIONAL DE DONA INES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
atribuig6es previstas na Lei Organica do Municipio. faz saber que a Cimara Municipal aprovou e
saciono a seguinte Lei:

Art. I ' Flea criado o componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade na AtenQao Bgsica do Minist6rio da Satlde - PMAQ-AB/Municipal, na forma de incentivo
financeiro de desempenho pago aos coordenadores e profissionais da Estrategia de SaOde da
Famrlia (ESF), Estrat6gia de SaOde Bucal(ESB), NASF, apoio Administrativo das Unldades Basicas.
com recursos financeiros Federais advindos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da AtenQao Bdsica (PMAQ-AB), instituido pelo Departamento de Atengao Bdsica /
hlinist6rio da SaOde (DAB/MS), atrav6s da Portaria n ' 1654, de 19 de julho de 2011, e seu Manual
Instrutivo e para gestores em navel central peta co-financiamento Estadual, PNAB em vlg6ncia
(Dezembro de 2017).

Paragrafo Unico - Os profisslonais da saOde que integram os Programas de Valorizagao do
Profissional da Atengao Bisica -- PROVAB e Mats m6dicos, assim coma, m6dico que receba
diretamente do Governs Federala titulo de vencimentos, remuneragao, bolsas ou outta forma de
pagamento, pelos serviQos prestados na saOde nio terio direito ao incentivo financeiro tratado nests
Lei

Art. 2' O pagamento do incentive de desempenho do PMAQ-AB/Municipal, este condicionado
ao repasse de recursos financeiros do PMAQ-AB do MS/DAB, para o municipio de Dona Ings, ficando
a exlst6ncia e manutengao do PMAQ-AB/Municipal condicionada a continuidade do repasse
financeiro Federale Estadualdo PMAQ-AB do MS/DAB - Minist6rio da SaOde

$ 1' Os repasses financeiro furide a fundo serif destinados em 50 % para manutenQao da
.Atengao Bdsica e 50 % para bonlficagao dos prcfissionais da Atengao Bisica.

$ 2' Profissionais que contribuen'lefetlvamente rla AtenQao Bdsica terio direito a bonificagac
dos 50% destinados aos profissionais que seri dividido em panes iguals entre os m6dicos
enfermeiros, odont61ogos. t6cnicos de enfermagem, atendente/ t6cnicos de consult6rio Dentario,
agentes comunitgrios de SaOde, agentes de combate as endemias, auxiliares de servigos gerais.
digitadores, recepcionistas, coordenador de atengao bdsica e profissionais do NASF, o coordenador
de atengao basica, secretgria municipal de saOde e Secretdria Adjunta, teri direito de receber de
todas as equipes contempladas, sendo que apenas 20% do valor destinado para 01 (um) professional
por coda equips

AI't. 3' Esta Lei seaue as normal esiabelecldas En
Acesso e da Quaiidade da Atengao Bisica (PiiiAQ-AB), insti
B6sica / Minist6rio da SaOde - DAB/MS, oor meir da Polar
seu lvianuallnstrutivo e a PNAB em viginci}/:

z/

Programa Nacional de Melhoria do
iid# palo Departamento de AtenQao

4, de 19 de julho de 2011, e de



⑧
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA ONES

DIARIO OFICIAL
MUNICIPAL DE DONA INEZ

Criado pda LeiMuniclpalno. 22 de 13 de Janeiro de 1978

DOM n ' 738, Ano 40, Pg. 02 de 28.12.2018

Art. 4o Para aderir ao PMAQ/AB, as equipes deverio assinar Terms de Compromisso do
PMAQ-AB homologado por Portaria do Minist6rio da SaOde, conforme as regras da Portaria n ' 1654
de 19 de julho de 2011. e Manuallnstrutivo PMAQ / AB

Paragrafo Onico. O Terms de Compromisso de que trata o capuf dente artigo e instrumento
obrigat6rio para a adesio ao Programa Municipalde Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atengao
Bdsica - PMAQ / AB

Art. 5'. O pr6mio (incentivo financeiro) variavelprevisto no Programa de Melhoria do Acesso
e Qualidade da AtenQao B6sica (PMAQ) sera repassado pelo Minist6rio da SaOde ao Municipio de
Dona Ings cano o mesmo atinja as metas e resultados previstos na Portaria 1654/2011

$ 1o Casa. por quaisquer motivos. o Programa do Minist6rio da SaOde deixar de existir
Municipio fifa totalmente desobrigado do pagamento do Pr6mio PMAQ-AB.

0

$ 2o O Pr6mio PMAQ/AB, dada a sua nio habitualidade, nio incorporara ao valor
remunerat6rio percebido pele trabalhador, sendo a sua natureza jurldica estritamente indenizat6ria ou
compensat6ria, nio incorporando, em hip6tese alguma. ao saldrio do servidor

Art. 6' - A Secretaria Municipalde SaOde. com base nas metas nacionais de saOde atrav6s
de Portaria. estabeleceri Quadro de Metal aos coordenadores e profissionais da Estrat6gla de
SaOde da Familia (ESF) e Estrat6gia de SaOde Bucal(ESB) e trabalhadores do Apoio Administrativo
a atengao bgsica, regulamentando-o homo instrumento de monitoramento e avaliagao interns. com a
finalidade de ser um dos crit6rios para repasse de parte dos recursos aos profissionais que
participarem do programa.

Art. 7o A distribuiQao do incentivo financeiro de desempenho, seri realizada entre os
profissionais em panes iguais dos 50% (cinquenta) por cents. destinados aos profissionais que
realizem suas fun96es na atengao bdsica.

$ 1' Nio sera devido o incentivo financeiro de desempenho para as equipes que obtiverem
desempenho Insatisfat6rio (menos de cinquenta por cents - irregular). conforme anexo Onico e a
equipefica condicionada a obrigatoriedade de celebrar um Termo de AJuste. conforme Portaria 1.654.
de 19 de julho de 2011, e Manuallnstrutivo PMAQ/AB e a PNAB em vig6ncia.

$ 2'. Fifa estabelecido que o excedente do incentivo financeiro advindo do PMAQ/AB sera
utilizado exclusivamente para investimento e custeio da Atengao Bgsica do municipio de Dona Ings

$ 3'. O incentivo de desempenho sera repassado trimestralmente. ap6s comprovagao junta a
CoordenaQao de Atengao Bisica de que a equipe conseguiu alcanQar as metas estipuladas pecos
indicadores internos da Secretaria de SaOde do Municipio, sistema informatizado E-SUSAB, a parter
da publicaQao desta Lei.

$ 4'. A Secretaria Municipalde SaOde deverd
que desempenharao a fungal de Apoiadores Institucionais
desde que vinculados a metal e resultados

designar atrav6s de Portaria, os trabalhadores
podendo contratar a execugao do servigo
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Art. 8' O incentivo financeiro de desempenho esb desvinculado do reajuste dos vencimentos
dos servidores e podera ser revisto de acordo com os crit6rios discriciondrios da AdministraQao
Publica

Art. 9' Sera criada a Comissio do PMAQ/AB. composta por 07 (sete) membros, a qualsera
responsavel peso acompanhamento do repasse dos recursos financeiros e tratativa dos assuntos
pertinentes a esta Lei, sem anus aos cofres pObllcos para o exercicio da fungal

$ 1' Os membros citados no Caput deste artigo poderao ser escolhidos conforme crit6rios
abaixo e nomeados pele Secretdrio Municipalde SaOde, dentre:

1- 03 (tr6s) Membros representantes da Secretaria de SaOde. sendo Secretario de SaOde
CoordenaQao da AtenQao Bisica e representante do Departamento de Recursos Humanosl

11 - 01 (um) Representante do Conselho Municipal de SaOde - COMUS, indicado peso
conselhol

11 - 01 (um) membro de navel superior (Enfermeiro ou m6dico da ESF) indicado pdas
equtpesl

IV - 01 (um) membro de Rivet m6dio (T6cnico de Enfermagem ou ACD - Auxiliar de
Consult6rio Dentario. ACS - Agente Comunitirio de SaOde ou ACE - Agente de Combats as
Endemias) indicado pdas equipesl

V OI (um) membro das Equipes de SaOde Bucal(Cirurgiao Dentista) indicado pdas equipes

Art. 10. 0 servidor nio teri direito a receber o incentive financeiro de desempenho do m6s
quando

1- for constatada insufici6ncia no desempenho das respectivas funQ6es, ap6s a Avaliagao
externa do Minist6rio da SaOde e do Quadra de Metas da Secretaria Municipalde SaOdel

11- nos castes de afastamentos freqUentes por quaisquer motivos e nas licengas m6dicas por
mais de 10 dias, antecedente ao periods de bonificaQao trimestral, exceto em caso de procedimentos
cirOrgicos ou recomendagao de m6dico especialistal

111

PMAQ/AB
faltar ao trabalho sendo que as justiflcativas servo avaliadas pda Comissio do

Art. 11. Ngo caber80 recursos contra os resultados das andlises realizadas pda Comissio do
PMAQ/AB e estes resultados servo encaminhados ao Secretirio Municipalde SaOde para execuQao
da suspensao do recurse, bem coma para a Secretaria de AdministraQao para adagio das medidas
cabiveis

Paragrafo Onico
SaOde.

Caberd recursos dos resultados da comissio somente Secretaria de

Art. 12. Os casos omissos serif
Munlcipalde SaOde.

apreciados peia Cq lssio do PMAQ/AB e pelo Secret6rio
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Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
disposig6es normativas em contrdrio.

revogando-se eventuais

Prefeitura Municipio de Dona Ini 2018
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ANEXO UNICO
Projeto de Lei Municipaln ' 783/2018

QUADRO DE DESENHO DE EQUIPES DE ACORDO COM AS METAS ESTABELECIDA PELO
MINIST£RIO DA SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INDIDES DE METAL CONCERTO

Prefeltura Municipio de Dona Ings/PB, 28 de dezembp de 2018

REFEITO

90 - 100 % OTIMO

80 - 90 % BOM

50 - 80 % REGULAR

- 50 % IRREGULAR


