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LEt Ns 848120L7, DE 02 DE JUNHO DEaOL7.

Ementa: "lnstitui no Municfpio de Vertentes-pE o

incentivo varidvel por desempenho de metas aos

servidores pribricos estatutdrios/ceretistas

municipais de sa0de das equipes de ateng6o bdsica

e do Centro de Especialidade Odontol6gica (CEO)

que aderirem ao pMAe ,programa Nacional de

Melhoria do Acesso e da eualidade da Atengdo

Bdsica' e dd outras providEncias,,.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO OC VERTENTES,

ESTADo FEDERADo DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuig6es legais, conferidas
pela Lei orgSnica Municipal e em especial com suped6neo no art. 60 da norma

antedita, faz saber que a CSmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a

seguinte Lei:

Art. Le - lnstitui no Municfpio de Vertentes-pE, o incentivo
variSvel por desempenho de metas aos servidores pfblicos estatutdrios/celetistas

municipais de sa(de das equipes de atengSo bdsica e do Centro de Especialidade

Odontol6gica (CEO) que aderirem ao PMAQ/AB "Programa Nacional de Melhoria do

Acesso e da Qualidade da AtengSo Bdsica", denominado componente de eualidade do

Piso de AtengSo Bdsica variSvel de que trata a Portaria ne 1.654/20j.1 do Minist6rio da

Sa0de.

$

induzir a ampliag6o do

garantia de um padrSo

1e De acordo com esta portaria, o pMAe/AB tem por objeti

acesso e a melhoria da qualidade da ateng5o bdsica, c

de qualidade compardvel nacional, regional e localm

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, ne 97 - Centro - Vertentes - pE
CEP: 55.770-000 - FONE: 81.3734-1109 - CNpJ: 10.296.887/0001_60

‘
″



V'RIENI E5 NAO POOL PASAR

maneira a permitir maior transpar€ncia e efetividade das a96es governamentais

direcionadas a atenEso bdsica.

5 2e O programa Nacional de Melhoria do Acesso e da

Qualidade da Atengao Bdsica (pMAet/AB) estd organizado em quatro fases que se

contemplam e formam um ciclo contlnuo de merhoria do acesso e da qualidade da

atengSo bdsica:

l. Adesdo e contratualizagio;

ll. Desenvolvimento;

lll. AvaliagEoExterna;

lV. Recontratualizagao.

5 3e O incentivo de que trata esta Lei 6 varidvel e estd

diretamente vinculado ao periodo e vig€ncia do pMAe/AB que prev6 o referido

incentivo e serd assim distribuido:

1.40% (quarenta por cento) do valor ser6o repassados is
equipes de saude que aderiram ao programa e se dard nos termos desta lei e seu

regulamento, conforme avaliagdo externa;

ll. 60% (sessenta por cento) do valor serio aplicados na

estruturageo da AtengSo Bdsica e odontorogia, orientado peras matrizes estratdgicas

ap6s a aplicagSo da Auto avaliag6o de Melhorias do Acesso e eualidade_AMAq
considerando as prioridades de cada equipe.

Art. 2e Sempre que o Municipio receber os valores fixados no

Programa de Melhoria do Acesso e eualidade de Atengio Bdsica (pMAe/AB) previsto

no 5 2s do Art.8s da Portaria ne r.654/20rr do Minist6rio da Sa(de, g5% (oitenta e

cinco por cento) do montante recebido a tar tituro serd repassado irs equi

habilitadas supracitadas que aderiram ao programa, sob a forma de incentivo

servidores e condicionado ao montante de varores efetivamente receb
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Municipio, conforme avana9う 。 externa do 卜Иinist6rio da Sa`de′  tendo como base a

Portana vigente do PMAQ/AB e ao desempenho da equipe′ independentemente da

categoria prof† ssional.

I le Sobre a parcela de incentivo para cada equipe profissional,

paga de forma proporcional ao resultado de qualidade das metas e a95es

contratualizadas, obtido pela p16pria equipe Estado de Pernambuco, prefeitura

Municipal de Vertentes, Secretaria de Municipal de Sa0de.

S 2e O valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do

incentivo serd dividido, conforme desempenho, entre a equipe de servidores p0blicos

concursados e contratados lotados, e em exercicio nas Unidades que aderiram ao

PMAOL/AB.

g 3e O servidor priblico concursado terd direito ao incentivo do

PMAQL/AB enquanto desempenhar suas fung6es nas Unidades que aderirem ao

referido programa.

$ 4e Os profissionais terSo direito ao recebimento do incentivo

PMAO/AB somente nos meses trabalhados, n5o fazendo jus ao pagamento deste

incentivo em periodo de gozo de licenga (exceto licenga sa0de de 15 dias, f6rias e

licenga maternidade, conforme previsto em lei) ou suspenso.

Art. 3s O repasse financeiro para as equipes contratualizadas

obedecerd d relagSo entre o desempenho e o percentual do componente da qualida

conforme Portaria GM/MS nq 535 de 03 de abril de 2013, ou outra que

substitui-la, i avaliagSo externa classificarii a equipe em quatro categorias:
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l. Desempenho lnsatisfat6rio - Desclassificado do programa e

deixam de receber o componente de qualidade;

ll. Desempenho Mediano ou Abaixo da M6dia - Continuam

recebendo 2O% (vinte por cento) do componente de qualidade;

lll. Desempenho Acima da M6dia - Ampliam o recebimento

para 6OYo (sessenta por cento) do componente de qualidade;

lV. Desempenho Muito Acima da M6dia Ampliam o

recebimento para ].oo% (cem por cento) do componente de qualidade.

Par6grafo fnico. Para a realizagdo das avaliag6es externas, as

mesmas ser6o de iniciativa do Minist6rio da Saride que contard com o apoio de

lnstituig6es de Ensino e Pesquisa.

Art. 4e O incentivo pMAe/AB em nenhuma hip6tese se

incorporard i remuneragSo do servidor, sendo sua natureza estritamente

indenizat6ria, considerando a vigOncia do pMAe/AB.

Art. 5e As despesas decorrentes da aplicagdo da presente Lei

correrSo i conta das dotag6es orgamentdrias especfficas constantes na legislag5o

orgamentdria, em especial vinculadas ao recurso ne 4.52L Programa de Melhoria do

Acesso e da Qualidade (pMAe/AB).

Art. 6s o repasse financeiro aos servidores deverd ser rearizado

nos meses que houver os respectivos repasses ap6s a implantagS0.

Art. 7e A Secretaria de

equipe t6cnica, juntamente com os Apoiadores

servidores que deve16o receber o beneficio,

Municipal de Sa(de, atrav6s de

lnstitucionais do PMAQ/AB, indi

comprovando documentalme
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condigeo e, posteriormente, repassando estas informagoes ao gestor do Fundo

Municipal de safde para que o mesmo possa encaminhd-lo a folha de pagamento.

Art. 8e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo,

ficando revogadas as disposig6es em sentido contrdrio.

Gabinete do Prefeito, 02 de junho de ZOL7.
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