
PRO,ETO DE LEI N 9 05/2017

EXECUTIVO

Ementa: ,,lnstitui no Municipio de Vertentes_pE o incentivo
variivel por desempenho de metas aos servidores publicos

estatutjrios/celetistas municipais de sadde das equipes de
atenCao basica e da Especialidade Odontol6gica que aderirem
ao pMAe,programa Nacional de Melhoria do Acesso e da

eualidade da Atengio Bdsica,e di outras providCncias,,.

Art. 1e lnstitui no Municipao de Venentes_pE, o incentivo
varjivel por desempenho de metas aos servidores pljblicos estatutirios/celetistas
municipais de sadde das equipes de atenC;o bdsica e da Especialldade Odontol6gica
que aderirem ao pMAq/AB "programa Nacionar de Merhoria do Acesso e da euaridade
da Atengeo Bdsica,,, denominado componente de eualidade do piso de AtenCeo Bdsica
Variivel de que trata a portaria ne 1.654/2071 do Ministerio da Saide.

E 1e De acordo com esta portaria, o pMAQ/AB tem por obietivo
induzlr a ampliaceo do acesso e a melhoria da qualidade da atengeo bdsica, com
Sarantia de um padrao de qualidade comparjvel nacional, regional e localmente, de
maneira a permitir maior transpar6ncia e efetjvidade das ag6es tovernamentais
direcionadas a atengeo bAsica.

S 2e O programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atengao Bdsica {PMAO/AB) esti organizado em quatro fases que se
contemplam e formam um ciclo continuo de melhoria do acesso e da qualidade da
atengao b;sica:

l- Adeseo e contratualizag5o;

ll. Desenvolvimento;

lll. AvaliagaoExterna;

lV. Recontratuali2ag;o.
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5 39 O incentivo de que trata esta Lei 6 variivel e est,

diretamente vinculado ao periodo e vigancia do pMAOy'AB que prev6 o referido

incentivo e seri assim distribuido:

t. 40% (quarenta por cento) do valo. ser5o repassados is
equipes de sa[de que aderiram ao programa e se dard nos termos desta lei e seu

regulamento, conforme avaliagio externa;

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

estruturaCao da Ateneeo Eisica e Odontologia, orientado pelas matrizes estratdgicas

ap6s a aplicaeSo da Auto avaliaeeo de Melhorias do Acesso e eualidade_AMAe,
(onsrderando as prioridade) de cada equipe.

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

Programa de Melhoria do Acesso e eualidade de Atengao Bjsica (pMAOy'AB) previsto

no 5 2e do Art. 8e da porta.ia ne t.654/21tl do Ministdrio da Sa de.40% (quarenra

por cento) do montante recebido a tal titulo ser; repassado is equipes habiljtadas

supracitadas que aderiram ao programa, sob a forma de incentivo a estes servidores e

condicionado ao montante de valores efetivamente recebido pelo Municipio,

conforme avaliagSo externa do Minist6rio da Sa0de, tendo como base a portaria

vigente do PMAQ/AB e ao desempenho da equipe, independentemente da categoria

profissional.

I 1a Sobre a parcela de incentjvo para cada equipe profissional,

paga de forma proporcional ao resultado de qr_ralidade das metas e aC6es

contratualizadas, obtido pela pr6pria equipe Estado de pernambuco, prefeitura

Municipal de Vertentes, Secretaria de Municipal de Saide.

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

dividido, conforme desempenho, entre a equipe de servidores ptblicos

contratados lotados, e em exercicio nas Unidades que aderiram ao

incentivo seri

concursados e

PMAO/AB.
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5 3s O servidor publico concursado ou contratado ter6 direito

ao incentivo do PMAQy'AB enquanto desempenhar suas fung6es nas Unidades que

aderirem ao referido programa.

S 4e Os profissionais tereo direito ao recebimento do incentivo

PMAQ/AB somente nos meses trabalhados, nao fazendo jus ao pagamento deste

ancentivo em periodo de gozo de licenca (exceto licen9a sarde de 15 dias, f6rias e

licenga maternidade, conforme previsto em lei)ou suspenso.

An. 3e O repasse financeiro para as equipes contratualizadas

obedecerd a relaCao entre o desempenho e o percentual do componente da qualidade

confo.me Portaria GM/MS n_o 535 de 03 de abril de 2013, ou outra que venha a
substitui-la, i avalia9ao externa classificard a equipe em quatrc categorias:

Programa e

- Continuam

recebimento

l. Desempenho lnsatisfat6rio _ Desclassificado do
deixam de receber o componente de qualidadej

lt. Desempenho Mediano ou Abaixo da Mddia

recebendo 20% {vinte por cento) do componente de qualidade;

lll. Desempenho Acima da Mddia _ Ampliam o

para 60% (sessenta por cento) do componente de qualidade;

tV. Desempenho Muito Acima da M6dia _

re.ebimento para 1OO% (cem por cento) do componente de qualidade.

pardgrafo inico. para a realizageo das avaliag6es

mesmas serSo de iniciativa do Minist6rio da Saude que contar; com

Instituig6es de Ensino e pesquisa.

Art. 4s O incentivo pMAe/AB em nenhuma

incorporarj , remunerageo do servidor, sendo sua natureza

indenizat6ria, considerando a vig6ncia do pMAey'AB_

Ampliam o

externas, as

o apoio de

hip6tese se

nte
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Art. 5e As despesas decorrentes da aplicaeio da presente Lei

correreo i conta das dotag6es oreament5rias especificas constantes na legislaeeo

or9amentiria, em especjal vinculadas ao recurso n9 4.521 programa de Melhoria do

Acesso e da Qualidade (PMAO/AB).

Art. 6a O repasse financeiro aos servidores deve16 ser realizado

nos meses que houver os respectivos repasses ap6s a implantageo.

Art. 7e A Secretaria de Municipal de Saude, atravds de sua

equipe t6cnica, juntamente com os Apoiadores tnstitucionais do pMAQ/AB, indica16 os

servidores que deverSo receber o beneficio, comprovando documentalmente esta

condigeo e, posteriormente, repassando estas informagdes ao gestor do Fundo

Municipal de Saide para que o mesmo possa encamlnh.i,lo a folha de pagamento_

Art. ge Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio,
ficando revogadas as disposig6es em sentido contrjrio.

o em VertedGabinete do PE, 12 de Abril de 2017.

Pref e to Consritucionat
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