LEI Nº 512/2015

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Serraria
Gabinete do Prefeito
SERRARIA, 20 DE OUTUBRO DE 2015.

Institui no Município de Serraria o incentivo
variável por desempenho de metas aos
servidores públicos municipais de saúde
das equipes de atenção básica que aderirem
ao PMAQ “Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica” e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 1º - 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,
transferido ao Fundo Municipal de Saúde por adesão do Município de Serraria ao
PMAQ-AB, dar-se-á nos termos da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, e seu
Manual Instrutivo, do Ministério da Saúde, observadas as disposições desta Lei.
Art. 2º - São beneficiárias do incentivo financeiro de desempenho na
forma desta Lei as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e de Estratégia
de Saúde Bucal (ESB) incluídas no PMAQ-AB pelo Município, mediante prévia
adesão oficial de cada equipe ao PMAQ-AB.
Art. 3º - Caso haja alterações na legislação do programa, e possibilidades
de outros serviços de saúde aderirem ao PMAQ-AB, fica a Secretaria Municipal de
Saúde responsável pela regulamentação através de Portaria, estabelecendo critérios
para pagamento do Prêmio, em conformidade com a legislação em vigor.
Art. 4º - 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, ficando o município
desobrigado de seu pagamento caso o repasse deixe de existir.
Art. 5º - Os servidores integrantes das equipes farão jus ao incentivo
financeiro, a título de Gratificação PMAQ-AB, pelo 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 nº
1.654, de 19 de julho de 2011, do Manual Instrutivo PMAQ-AB e da Portaria nº
2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, SCNES - Sistema Nacional de Cadastros
dos Estabelecimentos de Saúde, SIAB - Sistema Nacional de Informação da
Atenção Básica.
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§ 1º Dos recursos repassados por equipe avaliada ao Fundo Municipal de
Saúde pelo Ministério da Saúde, cinquenta por cento (50%) serão
distribuídos igualmente entre os servidores de cada equipe.
§ 2º Os recursos remanescentes provenientes do PMAQ-AB serão
aplicados exclusivamente em ações de investimento e custeio da Atenção
Básica do Município de Serraria.
§ 3º Não será devido o incentivo financeiro de desempenho à equipe que
obtiver desempenho insatisfatório, situação que a obriga a celebrar um
Termo de Ajuste, em conformidade com a Portaria nº 1.654, de 19 de
julho de 2011, e o Manual Instrutivo PMAQ-AB.
Art. 6º - Os valores correspondentes aos percentuais do Prêmio de
Qualidade e Inovação - PMAQ/AB serão repassados semestralmente, em parcela
única, aos servidores do Município que fizerem jus ao prêmio, um mês após o ciclo,
publicização do resultado final do PMAQ e repasse financeiro por parte do Ministério
da Saúde ao Fundo Municipal da Saúde.
Parágrafo Único - O incentivo PMAQ/AB constitui-se em uma parcela
autônoma, não incorporável ao patrimônio remuneratório do servidor ou
empregado público para quaisquer efeitos, inclusive para férias e
gratificação natalina (13º salário), sendo a sua natureza jurídica
estritamente indenizatória.
Art. 7º - Em caso de desistência ou afastamento do serviço, ou não
obtenção das metas, seja em qualquer circunstância, o servidor perderá o direito ao
Prêmio de Qualidade e Inovação - PMAQ/AB, sendo o valor do prêmio revertido
para Secretaria Municipal da Saúde para que seja aplicado na estruturação da
Atenção Básica Municipal, orientado pelas matrizes estratégicas fruto da aplicação
da Auto avaliação de Melhoria do Acesso e Qualidade-AMAQ, pelas Equipes em
consonância com resultados da Avaliação externa.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, ficando revogadas as disposições em
contrário.

SEVERINO FERREIRA DA SILVA
Prefeito

