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LEI N°471, DE 16 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO
INCENTIVO FINANCEIRO DO PMAQ-AB -

PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA

DO ACESSO E DA QUALIDADE DA
ATENÇÃO BÁSICA DENOMINADO
COMPONENTE DE QUALIDADE DO PISO

DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB
VARIÁVEL E REVOGA A LEI N° 408 DE

18 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE ITATUBA, Estado da Paraíba no

uso de suas atribuições que lhe sáo conferidas por Lei Orgânica, faz
saber que à Câmara Municipal de Itatuba aprovou e o Prefeito
sancionou a seguinte a Lei, que dispõe sobre a aplicação do incentivo
financeiro do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica do Ministério da Saúde - PMAQ-AB no município de
Itatuba, Estado da Paraíba.

Art. 1° Fica criado o Componente Municipal do Programa de Melhoria
do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde -
PMAQ-AB/Municipal, na forma de incentivo de desempenho pago aos
profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que atuam na atenção
básica, com recursos financeiros advindos do Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB),
instituído pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da
Saúde, através da Portaria n° 1.645, de 02 de outubro de 2015.

§ 1° A aplicação do Incentivo Financeiro do PMAQ - AB, denominado
Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB
dar-se-á nos termos da Portaria n° 1.645, de 02 de outubro de 201^ e
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Manual Instrutivo do Ministério da Saúde, observadas as disposições

desta Lei.

§ 2° Os recursos repassados por equipe avaliada ao Fundo Municipal de

Saúde de Itatuba pelo Ministério da Saúde serão definidos na forma que

segue:

I - 40% (quarenta por cento) distribuído proporcionalmente, de acordo

com o resultado da avaliação externa entre os servidores de cada

equipe, observando-se os percentuais abaixo discriminados:

a) 45% (quarenta e cinco por cento) serão destinados aos

profissionais de nível superior lotados nas Equipes de Saúde da
Família;

b) 15% (quinze por cento) serão destinados aos profissionais de nível

técnico lotado nas Equipes de Saúde da Família;

c) 28% (vinte e oito por cento) serão destinados aos Agentes

comunitários de Saúde;

d) 8% (oito por cento) serão destinados aos apoiadores - Agentes

Administrativos;

e) 4% (quatro por cento) serão destinados aos auxiliares de serviços
gerais, vacinadores e recepcionista.

II - 50% (cinqüenta por cento) ficará à disposição da Gestão Municipal,
para ações e atividades no âmbito da Atenção Básica de Saúde, bem
como para aplicação na estruturação da Atenção Básica Municipal: No
custeio das estratégicas de saúde da família , saúde bucal e dos agentes

comunitários de saúde, orientados pelas matrizes estratégicas da

aplicação da auto Avaliação de Melhoria do Acesso e Qualidade - AMAQ

dessas equipes, em consonância com os resultados da avaliação feita

pelo Ministério da Saúde.
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III - 10% (dez por cento) seráo pagos aos profissionais da coordenação

da Atenção Básica.

§ 3° O valor do incentivo será pago semestralmente (ciclo), após o

repasse realizado pelo DAB/MS, de acordo com os critérios da avaliação
externa vigente.

a) Os profissionais serão remunerados de acordo com a nota obtida pela

sua respectiva equipe, em conformidade com a avaliação externa

realizada.

b) O valor do incentivo financeiro do PMAQ/AB, correspondente aos
profissionais de nível superior, nível técnico e ACS, será dividido,
considerando a quantidade de profissionais e o valor destinado à sua

equipe, de acordo com a classificação, por meio da certificação na
avaliação de desempenho e os critérios estabelecidos no art. 1°, § 2°, I
desta Lei.

c) Na premiação prevista na alínea "b", caso haja valor residual em
decorrência do não cumprimento das metas, este valor residual será
incorporado ao percentual previsto no art. 1°, § 2°, II desta Lei.

Art. 2® São beneficiárias do incentivo financeiro de desempenho na

forma desta Lei as equipes de Atenção Básica incluídas no PMAQ-AB
pelo Município, mediante prévia adesão oficial de cada equipe ao PMAQ-
AB e após certificação pelo Ministério da Saúde, mediante avaliação
externa.

§ 1° Abrangem as equipes de que trata o caput, os servidores efetivos
e/ou contratados integrantes das equipes de Estratégia de Saúde da
Família (ESF), incluindo os Agentes Comunitários de Saúde,
Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Enfermeiro e Médicos, os integrantes
do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e os Auxiliares de Consultório
Dentário e Dentistas que integram o Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), incluídos no PMAÇtAB.

'V
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§ 2° Terá direito ao incentivo, o profissional de saúde que atuou por, no

mínimo, 06 (seis) meses em uma das equipes mencionadas no parágrafo
anterior, integralizando 01 (um) ciclo, conforme descrição do art. 1°, §

3° desta Lei.

Art.3® A concessão do incentivo financeiro de desempenho pela

participação no PMAQ-AB fica condicionada ao repasse dos recursos

correspondentes pelo MS/DAB ao Fundo Municipal de Saúde.

Art.4° Para aderir ao PMAQ-AB, instituído pelo Ministério da Saúde

com o objetivo de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da
qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade
comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior
transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à
Atenção Básica em Saúde, as equipes deverão assinar Termo de Adesão,
em conformidade com as regras da Portaria n° 1.645, de 02 de outubro
de 2015, e Manual Instrutivo do PMAQ-AB.

Art.S® Os servidores integrantes das equipes de saúde da família farão
jus ao Incentivo Financeiro PMAQ-AB, em razão do desempenho obtido
por sua equipe na avaliação externa, realizada por instituição designada
pelo Ministério da Saúde, observados os critérios estabelecidos pelo
DAB/MS, por meio da Portaria n° 1.645, de 02 de outubro de 2015, do
Manual Instrutivo PMAQ-AB e demais regulamentações sobre a
temática.

§ 1° Não será devido o incentivo financeiro de desempenho à equipe que
obtiver desempenho insatisfatório ou for descredenciada na avalição
externa.

§ 2° Os servidores receberão o incentivo estipulado proporcionalmente à
carga horária efetivamente contratada.

§ 3° Ficam excluídos do recebimento do incentivo financeir
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desempenho do PMAQ-AB os cargos em comissão, mesmo que

vinculados direta ou indiretamente às equipes.

§ 4° Em caso de servidor exonerado, desistência ou que se afaste do

serviço, seja em qualquer circunstância, não fará jus ao pagamento do

incentivo de desempenho PMAQ-AB, sendo o valor do prêmio revertido

para Secretaria Municipal da Saúde para que seja aplicado na

estruturação da Atenção Básica Municipal.

§ 5° O incentivo de que trata a presente lei, não servirá de base de

cálculo para adicionais ou vantagens pessoais, como também não será

incorporado ao vencimento nem, tampouco, incidirá como base de

cálculo para fins de aposentadoria ou pensão.

§ 6° O Servidor que estiver afastado, por qualquer motivo, exceto férias,

por um período igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do ciclo

de referência, não farà^s ao percebimento do incentivo naquele mês de
referência.

Art. 6® O incentivo financeiro de desempenho está desvinculado do
reajuste remuneratório dos servidores e será revisto de acordo com os

reajustes repassados pelo Ministério da Saúde.

Art. 7° A aplicação do Incentivo Financeiro do PMAQ - AB deverá ser

acompanhado por comissão formada por 04 (quatro) membros, sem

qualquer ônus aos cofres públicos, assim distribuídos:

I - 01 membro representante do Conselho Municipal de Saúde - OMS;

11 -01 membro representante dos profissionais de nível técnico

vinculados às equipes de Estratégia de Saúde da Família;
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III - 01 membro representante dos profissionais de nível superior

vinculados às equipes de Estratégia de Saúde da Família;

IV - 01 membro representante dos Agentes de Saúde vinculados às

equipes de Estratégia de Saúde da Família.

a) Os membros de cada representação serão escolhidos através de ato

do Chefe do Poder Executivo, mediante indicação da Secretaria de

Saúde.

b) A Comissão será nomeada a cada início de ciclo do PMAQ, sendo

permitida, a critério do Gestor, a recondução de seus membros no

inicio do ciclo seguinte.

Art. 8® Os casos omissos nesta lei serão apreciados pela Comissão

Municipal do PMAQ-AB e pela Secretária Municipal da Saúde.

Art. 9® Revoga-se a Lei Municipal n° 408, de 18 de Março de 2015.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, tendo sua

vigência enquanto perdurar o Programa PMAQ/AB

Ação/Serviço/Estratégia, do Governo Federal.

Município de Itatuba, aos dias de 16 de abril de 2019.

ARON RENE MAfMNS DE ANDRADE
\WAi \

Prefeito O^sticpcional


