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LEI Nº 1.787/2013 
 

Cria o Componente Municipal do Programa 

de Melhoria do Acesso e Qualidade na 

Atenção Básica – PMAQ Municipal, na 

forma de incentivo financeiro de 

Desempenho no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde e dá outras 

providencias. 

 

O Prefeito Municipal de Treze Tílias, no uso de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e ele sancionou a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica criado o componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso 

e Qualidade na Atenção Básica – PMAQ/Municipal, na forma de incentivo 

financeiro de desempenho a ser pago aos Coordenadores e profissionais 

atuantes na atenção básica (Estratégia Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal, 

NASF e outros) do quadro da saúde do município. 

§ 1º O incentivo financeiro criado no caput do artigo será custeado com 

recursos financeiros federais vinculados ao Programa Nacional de Melhoria de 

Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituído pelo Ministério da 

Saúde/DAB, através da Portaria Federal 1654 de 19 de Julho de 2011. 

§ 2º Terão direito a participarem do Incentivo financeiro previsto no caput do 

artigo, as equipes que tenham aderido formalmente através do termo de 

adesão ao PMAQ/AB firmado pelo Município de Treze Tílias com o Ministério da 
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Saúde. Serão considerados como integrantes das equipes, todos os 

profissionais da atenção básica, concursados e ou contratados por teste seletivo 

com jornada de 40 horas semanais, bem como os integrantes do NASF com 

jornada de 20 horas semanais. 

Art. 2º O pagamento do Incentivo de Desempenho do PMA-AB/Municipal, 

estará condicionado ao repasse de recursos financeiros do PMAQ-AB do 

MS/DAB, para o Fundo Municipal de Saúde de Treze Tílias, ficando a existência 

e manutenção do PMAQ-AB/Municipal à duração e continuidade dos repasses 

financeiros do PMAQ-AB Federal. 

Art. 3º O valor global dos recursos destinados ao custeio do Incentivo de 

Desempenho – PMAQ-AB/Municipal, corresponderá a 40% do total de recursos 

do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável, previsto na 

Portaria 1654/2011 que estabeleceu a Política Nacional de Melhoria do Acesso e 

da Qualidade da Atenção Básica. 

§ Único – Apurado o total de recursos previstos no caput do artigo, o valor do 

incentivo para cada um dos profissionais incluídos no PMAQ-AB Municipal, será 

rateado conforme anexo I da presente Lei. 

Art. 4º Os recursos restantes do Programa (60%) PMAQ-AB/Municipal serão 

aplicados no custeio de programas de capacitação dos servidores e no custeio e 

manutenção das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

§ Único – Entende-se como custeio e manutenção, previsto no caput do artigo, 

a realização de reformas, ampliações, aquisição de mobiliário, equipamentos de 

informática, veículos e outras ações que tenham como objetivo facilitar o 

acesso do usuário aos serviços da Rede de Atenção Básica do Município. 
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Art. 5º Os profissionais incluídos no PMAQ-AB/Municipal, receberão o Incentivo 

de Desempenho, que será mensal. 

§ Único – Não será devido o incentivo financeiro de desempenho para as 

equipes que obtiverem desempenho insatisfatório ou regular e a equipe fica 

condicionada à obrigatoriedade de celebrar um Termo de Ajuste, conforme 

Portaria 1654/2011 e Manual Instrutivo do PMAQ/AB. 

Art. 6º O Incentivo Financeiro de Desempenho, criando pela presente Lei não 

terá vinculação de qualquer espécie com o Reajuste dos Servidores e poderá 

ser revisto de acordo com os interesses da administração pública municipal. 

Art. 7º O Incentivo Financeiro de Desempenho, previsto na presente Lei, não se 

incorporará à remuneração do servidor, sendo sua natureza estritamente 

indenizatória. 

Art. 8º - O Servidor Incluído nas Equipes previstas no Art. 1º, somente terá 

direito a recebê-lo, após cumprido 6 (seis) meses de atividade na Unidade 

Saúde da Família a qual está vinculado.   

Art. 9º Os servidores incluídos no PMAQ-AB/Municipal, não terão direito a 

receber o incentivo desempenho, quando: 

I. For constatada insuficiência de desempenho das respectivas funções, 

mesmo após a Avaliação Externa do Ministério da Saúde; 

II. Nos casos de afastamentos frequentes por quais motivos e nas licenças 

médicas por mais de 30 dias; 
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III. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que não cumprirem com um 

mínimo de 95% de visitas das famílias cadastradas na sua área de 

abrangência/micro área de atuação; 

§ 1º – Caberá a Comissão de Avaliação e Monitoramento do PMAQ, composta 

por 5 membros indicados pelo Secretário Municipal de Saúde, com pelo menos 

1 (um) membro representando o Conselho Municipal de Saúde, 1 (hum) 

membro representando a Coordenação da Estratégia Saúde da Família, 2 (dois) 

membros representando as Equipes da Estratégia Saúde da Família e 1 (hum) 

membro indicado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a  

aprovação final da planilha de servidores incluídos para pagamento do 

Incentivo Financeiro de Desempenho;  

§ 2º - Fica o Secretário Municipal de Saúde, nos termos da Lei Federal 8080/90, 

art. 9º, Inciso III, a normatizar por Portaria, os critérios de avaliação de 

desempenho e pagamento, do Incentivo Financeiro de Desempenho, criado na 

Presente Lei, nos termos da Portaria 1654/2011 e Manual Instrutivo do PMAQ. 

Art. 10 Não caberá recurso de qualquer espécie contra os resultados das 

análises realizadas pela Comissão do PMAQ-AB/Municipal, que serão 

encaminhados para homologação do Secretário Municipal de Saúde e para a 

Secretaria de Administração para a adoção dos encaminhamentos financeiros 

cabíveis. 

Art. 11 Ficam excluídos do recebimento do Incentivo Financeiro de 

Desempenho os profissionais readaptados, cedidos e/ou realocados em cargos 

que não fazem parte de suas funções na Estratégia Saúde da Familia (ESF) ou 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 
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Art. 12 - As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das 

dotações consignadas no orçamento vigente, ficando o poder executivo 

autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, se necessário. 

Art. 13 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei, entra em vigor na 

data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroativos a 01 de 

setembro de 2013.  

Treze Tílias, 30 de outubro de 2013 

 

MAURO DRESCH 
Prefeito Municipal. 

 

Registrada e publicada a presente lei na Secretaria da Administração e Fazenda 

aos 30 dias de outubro de 2013. 

 

WERYDIANA FALCHETTI 
Secretária de Administração e Fazenda 

 

 

 

 

 


