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LEI  N° 576/2018
Boa Vista -PB,18 de junho de 2018.
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DE  INOVACAO - PMAC/AB,  COM  BASE  NA  PORTARIA
GM/MS,  N°  I.654/2011,  DO MINISTERI0 DA  SAUDE, QUE
SERA           DEVIDO           AOS           PROFISSIONAIS           E

:Rng%AriiHLAD£ERg£¢DQEUEA FPA#§:AM    sERv]cOs    NO

0 PREFEIT0 CONSTITUCIONAL D0  MUNIC±PI0 DE  BOA VISTA,  Estado da Parai'ba,  no  uso

de suas atribui¢6es  legais,  faz saber que a Camara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1°  -A  Lei   n°  467,  de   15  de  dezembro  de  2014,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte
.edapao:

Art.    1°  -   Esta   Lei   revoga   na   integra   a   Lei   Municipal   n.a  467/2014,   regulamentando  o

pagamento do  incentivo  financeiro com  recursos do  Programa de  Melhoria do  Acesso e da Qualidade do

Minist6rio da  Sadde (IF/PMAQ),  a ser pago aos  profissionais da Estrat6gia Sande da Familia,  Equipes de

Sadde Bucal  do Municipio de Boa Vista, de acordo com os criterios estabelecidos nesta lei.

Art. 20-Farao jus ao recebimento do lF/PMAQ os seguintes profissionais:

I  -Coordenador de  Atencao  Basica,  Enfermeiros,  Medicos,  Dentistas,  Auxiliares  em  Sadde
Bucal   e  Tecnicos   em   Satide   Bucal,   Auxiliares   de   Enfermagem,   Tecnicos   de   Enfermagem,   Agentes
C`omuiiitarios  de  Sahde,  e  apoiadores,  dentre  os  quais  se  incluem  os  Auxiliares  de  Servicos  Gerais,  os
Recepcionistas,   Motorista,   Enfermeiro   lmunizador   e   os   Digitadores   ou   responsaveis   pela   digitapao
lotados nas Equipes de Sadde da Familia;

11 -Coordenador de apoio ao presente programa (PMAQ), vinculados a Secretaria Municipal

de Satlde` definidos semestralmente pela Secrefaria de Sabde:

Art. 3° -0 pagamento do lF/PMAQ aos integrantes da Estrat6gia Sadde da Familia. Equipes

de Satlde  Bucal  na Estrategia  Sadde da Familia levafa em conta os seguintes crit5rios:

I  -Homologa9ao da.e.quipe no PMAQ pelo Ministerio da Sadde e;
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11   -   Resultado  da   avaliagao  extema,   a  ser  realizada   pelo   Ministerio   da   Sadde   segundo

crit6rios  pr6prios.

§  1° -Sera  utilizada como criterio a tlltima avaliagao extema disponibilizada pelo  Ministerio

da  Sadde. ajustada quando couber, de acordo com nomas definidas em Decreto.

§2°   -   0   pagamento   do   IF/PMAQ   tern   previsao   diretamente   vinculada   ao   repasse   do

Componente   de   Qualidade   do   Piso   de  Atengao   Bdsica   Variavel   -   PAB   Variavel,   desobrigando   o

Municipio  de  sua  manutengao no caso  de  suspensao tempofaria ou  definitiva do  recurso  pelo  Minist6rio

da  Satlde.

§3°  -  Fica  a  criterio  do  Gabinete  do  Prefeito  a  coordenapao,  orientapao  e  edicao  dos  atos

necessarios   para   a   alterapao   do   presente   instrumento,   atraves   de   portaria   especifica   ou   decreto

regulamentar,  em  virtude  de  alterap6es  que  porventura  venham  a  existir  na  legislacao  ou  estrategia  de

avaliacao de desempenho no transcorrer dos ciclos do PMAQ-AB.

§4°  -  As  pactuap6es  das  a96es  previstas  no  PMAQ-AB,  entre  a  Secretaria  Municipal  de

Satlde  e  Profissionais  das  Equipes  de  Sadde  da  Familia  e  Equipes  de  Satide  Bucal  serao  formalizadas

atraves dos Termos de Compromisso e Atas de Adesao das Equipes.

Art.  4°  -  0  montante  maximo  destinado ao  pagamento  do  lF/PMAQ  correspondefa a  50%

(cinquenta  por cento) da receita do  PMAQ destinadas ao Municipio.

§   ]°  -0  montante  a  que  se  refere  o  caput  deste  artigo  sera  rateado  entre  as  classes

profissionais,  conforme  os  percentunis  previstos  mos  anexo  I  desta  Lei,  de  acordo com  o  valor repassado

para a  Unidade de Satlde em que o profissional  exerceu as suas fun96es em cada mss.

Art.   5°-   0   valor   do   incentivo   lF/PMAQ   repassado   pelo   Minist6rio   da   Satide   para   o

Municipio sera rateado da seguinte forma:

I  -  50%  (cinquenta  por  cento)  do  valor  para  a  Secretaria  Municipal  de  Satlde  para  serem

utilizados na estrutura¢ao e no custeio das equipes da Estrategia Sadde da Familia.

11  -50% (cinquenta por cento) do valor para os profissionais da Estrategia Satlde da Familia,

Equipes  de  Sadde  Bucal,  de  acordo  com  a avaliapao  de  cada  unidade  e  conforme  percentuais  constantes

do  Anexo  Unico;

Pafagrafo  Unico  -  As  equipes  que  obtiverem,  na  avaliapao,  classificapao  como  abaixo  da

iT`edia. regular,  ruim ou equivalehte, nao faraojus ao recebimento do valor do incentivo.
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Art.   60-  0  incentivo  financeiro  de  que  trata  esta  Lei  sera  repassado  semestralmente,   no

tlltimo  dia dos  meses  de Julho e  Janeiro,  aos  profissionais  participantes  do  PMAQ-AB,  de acordo com  a

certitica¢ao  do  Ministerio  da  Sadde,  publicizagao  da  lista  de  certificagao  do  PMAQ  e  condicionado  ao

repasse  financeiro  de todas as  parcelas  referentes ao  periodo,  por parte do  Ministerio da  Sadde ao  Fundo

Municipal  de  Satlde de  Boa  Vista.

Art.  7° - 0 pagamento do IF/PMAQ 6 tempofario,  vinculado a duracao do PMAQ,  sem fins

indenizat6rios   ou   compensat6rios,   nao   sendo   incorporavel   a   remuneragfro   em   hip6tese   alguma,   nao

podendo`   portanto,   ser  utilizado  como  base  de  calculo  para  outras   vantagens,  nem   mesmo  para  fins

previdenciarios.

Art.   8°   -   Os   pagamentos   das   parcelas   do   lF/PMAQ   correrao   por  conta  das   dotac6es

or¢amentarias ja existentes,  devendo ser consignado saldo suficiente nos ongamentos futuros.

Art.  9°  -  Terao  direito  ao  IF/PMAQ  os  servidores  que  desempenharem  suas  fung6es  pelo

periodo  minimo  de  90  (noventa)  dias,  sendo  o  cumprimento  de  carga  hordria  e  atribuic6es  comuns  e

especificas  regulamentadas  por  cada  fungao,  conforme  portaria  n°  2.488/GM/MS,  de  21   de  outubro  de

2011.  ilidependente das  suas  quantidades  e/ou tipo de vinculo (servidor estatutario,  contratado com  prazos

determinados  ou  indeterminados,  prestador  de  servico  caracterizado  por  pessoa  fisica),  de  acordo  com  os

padr6es obrigat6rios para certificapao individual e permanencia no programa.

§  I ° -Nao terao direito ao [F/PMAQ os casos de:

I  -solicita¢ao de desligamento da equipe;

11  -licenga  por motivos de satlde superior a 30  (trinta) dias;

Ill  -Iicenca sem vencimentos;

IV -afastamento do servigo sem j ustificativas;

V  -  nao  cumprimento  das  a¢6es   preconizadas   pelo  Ministerio  da  Sadde  nas  atribuie6es

coiiiuns.    especificas    e    metas    inerentes    a    sua    fun¢ao    na    Aten¢ao    Basica,    conforme    Portaria    n°

2.488/GM/MS,  de 21  de outubro de 2011, que aprova a  Politica Nacional  de  Atengao  Basica (PNAB) e/ou

qualquer outro instrumento federal e/ou municipal que normatize quest6es sobre assiduidade e absenteismo

lia aten¢ao bdsica;

VI  -ausencia na c6nstru?ao de indicadores de sadde da equipe;
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VII  -exerci'cio  irregular e  outros  desvios  previstos  na  Lei  n°  8.027,  de  12  de  abril  de  1990,

contribui¢ao  precaria  nas  pactua¢6es  firmadas  com  a equipe  e  gestao  dentro  do  Programa de  Melhoria do

Acesso e  Qualidade  da  Atengao  Basica (PMAQ-AB),  devidamente documentada e amparada  por processo

t6cnico-administrativo  baseado  em  instrumento  municipal  e/ou  federal  que  normatize  as  quest6es  sobre

assiduidade e absenteismo na atencao basica, solicitado pela equipe ou gestao.

Vlll -Licenea-matemidade.

§   2°  -  Nos  casos  de  servidor  afastado  ou  transferido  de  equipe  sem  causa  legalmente

amparada,   farao  jus  aos   recursos   proporcionais  dos  meses  trabalhados  dentro  do  periodo,  desde  que

atendido  o  periodo  minimo  de  90  (noventa)  dias,  assim  como  que  o  mesmo  ainda  esteja  vinculado  ao

Munic,'pio.

Art.  10  -  Esta  Lei  regulamenta  os  recursos ja  disponibilizados  no  inicio  do  presente  ciclo,

independente  do  mss  ou  periodo.   atrav6s  do  Componente  de  Qualidade  do  Piso  de  Ateneao  Bdsica

Variavel  -PAB  Variavel,  previsto especificamente pelo PMAQ-AB.

Art.11  -Esta Lei entrafa em  vigor na data de sua publicapao,  com efeito retroativo a 02 de

ianeiro de 2018.

Art.  12 -Revogam-se as disposig6es em contrario.

Boa Vista -PB, em  18 de junho de 2018.

DE ARAUJO
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ANEXO bNICO

Percentuais  dos  valores repassados do  IFPMAQ  aos  profissionais  das  Equipes de Atencao  Basica e Sadde
Bucal (EAB/SB) e seus apoiadores:

Coordenador da Aten¢ao  Basica

0 equivalente ao maior valor percebido a titulo de lF/PMAQ

por urn servidor de nivel superior componente das equipes que
coordena.

10%

Nivel  Superior -Enfermeiro, Medico e 8%
Odont6logo

Nivel T€cnico -Tecnico de Enfermagem 6%
e Tecnico ou  Auxiliar de Satide Bucal

Agente Comunitario de Sande 5%

Recepcionista e Motorista 5%

Auxiliar de Serviqos Gerais 5%

Digitadores ou responsaveis pela 5%
digita¢ao

Enfermeiro lmunizador 60/o
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