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EMENTA: lnstitui, no âmbito da
Atenção Básica do SUS Municipal de
Vertente do Lério, baseado nos
termos da Política Nacional de
Atenção Básica, lncentivo Financeiro
de Gratificação por Desempenho,
para os profissionâis das Equipes do
Programa Saúde da Família.

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE VERTENTE DO LÉRIO, ESTADO DE
PERNAMBUCO, no uso das atribuiçÕes constitucionalmente deíinidas e estabelecidas na
Lei Orgânica do Município, faz saber que Câmara lvlunicipal de Vereadores aprovou eu
sanciono a seguinte LEI:

Art. 1o - Ficam instituídos os percentuais, de acordo com o anexo l, dos
valores de incentivo financeiro por desempenho e avaliação de resultados que
garantam melhoria de acesso e da qualidade da Atençáo Básica, individualizado
por equipe, conforme preconiza o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o lncentivo Financeiro do PMAQ-AB

l- O repasse de recursos financeiros aos profissionais das Equipes do
Programa Saúde da Família e a gestáo, ora instituído, denominado como lncentivo
Municipal de Desempenho PMAQ-AB, está condicionado à avaliação de
desempenho, conforme classificação estipulada pelo Ministerio da Saúde e,
consequentemente, condicionado ao repasse financeiro do Fundo Nacional de
Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Sa(rde de Vertente do Lerio;

ll - Em nenhuma hipótese será repassado recursos financeiros, do Tesouro
Municipal, como lncentivo lt/unicipal de Desempenho PMAQ-AB;
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Art. 20 - Fica definido, na forma abaixo, o percentual a ser recebido, através
do Fundo Nacional de Saúde (FNS), do incentivo financeiro do PMAQ-AB,

denominado como Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica
Variável (PAV Variável) de acordo com a classificação da certificação da Portaria
n" 1.654/GM/MS de 19 de lulho de 2011:

| - lto - Desempenho lnsatisfatório
ll - 20o/o - Desempenho Regular
lll - 60% - Desempenho Bom
lV - 100% - Desempenho Otimo
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Art. 3o. Restam definidos os percentuais a serem repassados para cada
ESF (Equipe de Saúde da Família),de acordo com os valores que serão
transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde na fase de adesão e classificaçáo da
fase de certificação, estabelecido na tabela do Anexo l, apontando que:

| - Fase de adesão: repasse do incentivo de Adesão;

ll - Fase de Certificação: repasse do incentivo, conforme classificação
estabelecida no Art. 20 (Regular, Bom e Otimo), reproduzindo a classificação de
desempenho da Portaria no 1 .654, de 19 de julho de 201 1 , que define a
classificação alcançada no processo de certificação da equipe de saúde.

Art. 40 - Fica definido que os valores dos repasses dos incentivos, por
equipes, conforme a Certificação do Ministerio da Saúde, serão distribuídos em
dois componentes:

Componente I - lncentivo de 40% para remuneração, por desempenho,
para os Profissionais conforme quadros expostos no anexo l;

Componente ll - lncentivo de 60% para custeio da gestáo e qualificação da
Estratégia Saúde da Família no Municipio.

§'to. O valor equivalente aos 40o/o do Componente l, que será destinado
para remuneraçáo dos profissionais será distribuído, por percentual, da forma
disposta no anexo l.

§ 2o.Os percentuais previstos no quadro do anexo ldizem respeito ao que
será repassado à determinada categoria, devendo ser rateado o valor igualmente
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entre os profissionais da categoria, acaso haja mais de um profissional por
Unidade de Saúde da Familia.

Art. 50. A produtividade do PMAQ será devida aos servidores em efetivo
exercício nas Unidades de Saúde da FamÍlia, inclusive aos servidores de outras
esferas de governo cedidos ao municÍpio, exceto nos casos de:

| - licença para tratamento da própria saúde, superior a cinco dias úteis;
ll- licença por acidente em serviço, superior a quinze dias do mês;
lll - licença por motivo de doença em pessoa da família acima de três dias

no mês;
lV - licença maternidade;
Vl - Licença- prêmio;
V - Descumprimento das metas pactuadas pelas equipes nas reuniÕes

mensais;
Vl - aÍastamento, com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da

administraçáo direta, autarquias e fundaçÕes a nÍvel municipal, estadual ou federal.

Art.6o, O pagamento da gratificação disposta nesta Lei será feito através de
Folha de Pagamento, com rubrica específica.

Art. 70. Os recursos do Componente ll, do artigo 40, serão utilizados para
custeio do apoio à atenção básica, com vistas ao acompanhamento,
monitoramento e avaliação das açôes para o cumprimento de metas e qualificação
do processo de trabalho das equipes.

Art. 8o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
Íinanceiros retroativos ao mês de julho de 2015.

Art. 90. Revogam-se as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2015
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ANEXO I

1) Dos valores transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, serão repassados
os seguintes percentuais para as Equipe de Saúde da Família - ESF -
Atenção Básica:
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nte forma:
Médicos 30%

Enfermeiros 30%
ACS 30%

Técnico de Enfermagem 10%

Médicos 30%
Enfermeiros 30%

ACS 30o/o

Técnico de Enferma em 10%
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Incentivo
Componente l-40% para Remuneração dos Servidores.

será distribuído da

lncentivo PMAQ com Certificação
(Desempenho Regular - 20%)

CômÉônente I - 40Yo para RemuneraÇão dos Servidores.

O incentivo de 4O%, destinado à remuneração dos I

servidores, será distribuído da seguinte forma: 
I

Yo

I
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lncentivo PMAQ com CeÉificação
Desem enho Bom - 60%

rACS

Componente I - 40% para Remuneração dos Servidores.

O incentivo de 40o/o, destinado à remuneração dos
servidores, será distribuído da se uinte forma:

30o/oMédicos
30%
30%

écnico de Enfermagem 10%

lncentivo PMAQ com Certificação
Desem enho Otimo - 100%

Componente I - 40% para Remuneração dos Servidores.
O incentivo de 40%, destinado à remuneração dos
servidores, será distribuído da se uinte forma:
Médicos
Enfermeiros 30%

Técnico de Enfermagem 104/o

2) Dos valores transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, serão repassados
os seguintes percentuais para as Equipe de Saúde da Família - ESF -Saúde
Bucal.

Incentivo PMAQ -ADESÃO
Componente I - 40% para Remuneração dos Servidores.

O incentivo de 40%, destinado à remuneração dos
servidores, será distribuído da se uinte forma:

irurgião-dentista 70%
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30o/o

30%
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Enfermeiros

ACS

Auxiliar de Saúde Bucal 30%
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70%Cirurgião-dentista
30%Auxiliar de Saúde Bucal

7 0o/oC iru rg ião-dentista
Auxiliar de Saúde Bucal 30%

Cirurgião-dentista 7 0o/o

Auxiliar de Saúde Bucal
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Remuneraçáo dos Servidores.Componente I - 40%
lncentivo PMAQ com 20%l

lO incentivo de
servidores, será

40%, destinado à remuneração dos 
I

distribuído da seguinte forma: I

lncentivo PMAQ com Certificaçáo(Desempenho Bom - 60%)

Componente I - 40o/o para Remuneração dos Servidores.
O incentivo de 40o/o, destinado à remuneração dos

forma:será distribuído da

lncentivo PMAQ com Certificação(Desempenho Excelente - 100%)
Componente I - 40% para Remuneração dos Servidores,

O incentivo de 40o/., destinado à remuneração dos 
I

servidores, será distribuído da seguinte forma: i

30%


