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LEI N° 630, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017

"Dispõe sobre e reestruturação do Prémio de
Qualidade e Inovação - PMAQ/AB, previsto na
Portaria n° 1654/2011 - Programa de Melhoria
do Acesso e Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB), devida aos trabalhadores que
prestam serviço na Estratégia Saúde da Família
no Município de São Félix do Coribe, revoga-se
a Lei Municipal 398 de 21 de novembro de 2012
e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAZ
SABER que a Câmara Municipal de São Félix do Coribe - Bahia aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - A presente lei regulamenta o incentivo financeiro do PMAQ-AB
(Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica), denominado
Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável.

» Art. 2° - O prémio variável previsto no Programa de Melhoria do Acesso e
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) será repassado pelo Ministério da Saúde
ao Município de São Félix do Coribe - Bahia, caso o mesmo atinja as metas e
resultados previstos no § 2° do art. 8° da Portaria 1654/2011.

Art. 3° - Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no PMAQ-
AB, em decorrência do cumprimento das metas previstas na Portaria 1654/2011,
deverá aplicar os recursos da seguinte forma:

a) 50% (cinquenta por cento) do montante recebido na melhor estruturação
da Atenção Básica municipal, em atenção às matrizes de intervenção
estabelecidas na auto avaliação de Melhoria do Acesso - AMAQ;

b) 40% (quarenta por cento) deverá ser pago aos trabalhadores lotados nas
referidas unidades, independente dos vínculos dos mesmos com o
Município, sob forma de Prémio de Qualidade e Inovação - PMAQ/AB;

c) 10% (dez por cento) restantes serão pagos aos trabalhadores com função
de Apoio Institucional no Município, designados por Portaria do Secretário
Municipal da Saúde.
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§ 1°. Os valores correspondentes aos percentuais dispostos no "caput" do
presente dispositivo serão repassados anualmente aos trabalhadores que
prestam serviço na Estratégia Saúde da Família no município todo o mês de
dezembro de cada ano.

§ 2°. Entende-se por trabalhadores lotados nas referidas unidades, nos termos
da alínea "b", todo aquele que preste serviço na Estratégia Saúde da Família,
independentemente do vínculo, servidores estatutários, vinculo celetista
diretamente com o Município, contratados por prazo determinado ou
indeterminado, ou, ainda por meio de contrato de prestação de serviços, cessão
ou contratado de pessoa jurídica, pública ou privada, ou por meio de cooperativa
de trabalho em saúde e demais possibilidades existentes na legislação brasileira.

,§ 3°. A Secretaria Municipal de Saúde deverá regulamentara em Portaria, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei, os
trabalhadores que desempenharão a função de Apoiadores Institucionais,
podendo contratar a execução do serviço, desde que vinculados a metas e
resultados.

Art. 4° - O valor do Prémio PMAQ/AB será dividido entre os trabalhadores
lotados nas unidades PSF que tenham aderido ao referido Programa, devendo
ser pactuado em Colegiado instituído pela própria Equipe de Saúde da
respectiva Unidade Básica de Saúde, uma única vez e sem possibilidade de
alteração posterior, que formalizará a Gestão municipal para que seja acatada.

§ 1°. Os trabalhadores terão direito ao Prémio PMAQ/AB, somente se
desempenharem suas funções na mesma ESF no período mínimo de 06 (seis)
meses ininterruptos, os pagamentos serão proporcionais aos meses
trabalhados, e os valores a serem pagos serão de acordo com o desemprenho
e participação nas ações desenvolvidas pelas unidade de saúde, conforme o Art.
4°.

§ 2°. O Colegiado será composto de 03 membros, sendo 02 da própria Equipe
de Saúde das respectivas unidades básicas de saúde, 01 membro da equipe de
apoio institucional, que deverá ser registrada através de ata.

§ 3°. Em caso de desistência ou afastamento do serviço por qualquer que seja o
motivo, os trabalhadores perderão o direito ao Prémio PMAQ/AB, e o valor
correspondente será dividido apenas entre os trabalhadores que tenham atuado
por período de 06 (seis) meses, nos termos do §1°.

Art. 5° - Os valores de incentivo de desempenho a serem pagos, bem como a
forma de sua percepção e metas de cumprimento dos indicadores específicos
que darão direito aos servidores no recebimento desse incentivo, será definido
em decreto do executivo, atendendo às regras gerais estabelecidas na Portaria
n° 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2.011 e suas alterações e instrutivo do
PMAQ.
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Art. 6° - No caso de trabalhadores que não possuem vínculo direto com o
Município e prestam serviços no Programa Saúde da Família, por meio de
contratação de terceiros - pessoa jurídica, pública ou privada, o valor
proporcional pactuado no Colegiado da Equipe será repassado à entidade
contratada, por meio de Aditivo Contratual, condicionado ao repasse aos
trabalhadores.

Art. 7° - O incentivo de que trata esta lei não será computado para efeito de
cálculo de outros adicionais ou vantagens e nem se incorporarão aos
vencimentos para fixação dos proventos de aposentadoria ou pensão, o
Incentivo em nenhuma hipótese incorporará ao salário do servidor, sendo a sua
natureza jurídica estritamente indenizatória.

.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogando-
se a Lei 398 de 21 de novembro de 2012 e as demais disposições em contrário.

"N

Gabinete do Prefei
2017.

Coribe, em 20 de novembro de

EIRÓ FERREIRA
Prefeito Municipal
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