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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA

GABINETE DA PREFEITA
LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2015

Autoriza o incentivo aos profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ-CEO), vinculadas aos repasses financeiros
efetuados pelo Ministério da Saúde e, dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que dispõe o art. 11, da Lei Orgânica deste município, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e EU sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica autorizado o incentivo aos profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), referente ao Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ-CEO), conforme Portaria n.
677, de 03 de junho de 2015, editada pelo Ministério da Saúde.

Art. 2º - O incentivo instituído, a que se refere o art. 1º, serão pagos com recursos oriundos do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas (PMAQ-
CEO), os quais serão transferidos Fundo a Fundo, originado do Fundo Nacional de Saúde-FNS e destinado ao Fundo Municipal de Saúde-FMS, objetivando estimular o processo contínuo e progressivo
de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade, envolvendo a gestão, o processo de trabalho e os resultados alcançados pela equipe do Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO).

Art. 3º – Farão jus ao incentivo instituído na presente lei, os servidores em atividade no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), quando aderir ao PMAQ-CEO e for validada a certificação,
conforme critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, observada a escala de valores fixados no anexo desta lei e ocupantes das seguintes funções:

I – Dentista;

II – Auxiliar de Dentista.

Art. 4º - A equipe de profissionais e os servidores beneficiados com o advento do incentivo instituído na presente lei, terão o benefício garantido, bem como quaisquer pagamentos acessórios ou reflexos
a estes, enquanto durar e restar mantido, pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde-FNS, o repasse financeiro destinado ao Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade do
Centro de Especialidade Odontológicas (PMAQ-CEO).

Parágrafo Único: - O incentivo instituído não se incorpora aos vencimentos e aos salários dos servidores constituintes da equipe do Centro de Especialidade Odontológica (CEO) e não servirão como
base de cálculos para quaisquer vantagens e adicionais remuneratórios ou salariais.

Art. 5º - O incentivo denominado PMAQ-CEO, por se tratar de benefício concedido de forma vinculada ao adequado e eficiente desempenho da equipe atuante no Programa PMAQ-CEO, restando
vinculado o incentivo ao resultado, não será concedido durante o período de afastamento do servidor de suas atribuições por período superior a 30 (trinta) dias, face a impossibilidade de mensurar os
resultados e o desempenho dos servidores afastados por licença e demais ausências previstas em lei.

Parágrafo 1º - Durante o período de licença, em razão da maternidade (gestante e adotante), em razão de saúde, ou outra que esteja legalmente prevista, ultrapassando o período de 30 (trinta) dias, o
servidor receberá o incentivo proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados.

Parágrafo 2º - Em casos que se faça necessária a substituição do funcionário do servidor licenciado por outro, para exercer a mesma função, este fará jus ao incentivo proporcionalmente aos dias
efetivamente trabalhados.

Art. 6º - Fica assegurado o pagamento do incentivo PMAQ-CEO, ao servidor que se ausentar do serviço:

Por um dia, para doação de sangue;
Por dois dias, para se alistar no serviço militar;
Por oito dias consecutivos, em razão de:

Casamento;1.
Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta e padrasto, filhos e enteados, irmão, menor sob guarda ou tutela judicial.2.

Parágrafo Único: - As faltas não justificadas terão seus descontos efetuados na forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

Art.7º - O valor do incentivo será utilizado para pagamento do incentivo aos profissionais da equipe do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme carga horária exercida individualmente;
restando o remanescente financeiro do repasse destinado ao custeio e manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas.

Parágrafo 1º - O valor do repasse resta estabelecido em regulamento editado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria n. 677, de 03 de junho de 2015.

Parágrafo 2º - O valor do Incentivo PMAQ-CEO somente será reajustado por iniciativa do Ministério da Saúde, para atender a fins específicos do programa, não lhe sendo aplicável quaisquer índice de
reajuste Federal, Estadual ou Municipal.

Parágrafo 3º - O valor correspondente ao PMAQ-CEO será repassado mensalmente, conforme repasse do Fundo Nacional ao Fundo Municipal de Saúde.

Art. 8º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Octávio Lima em Canguaretama/RN, 23 de outubro de 2015.

MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO

Prefeita do Município de Canguaretama

TENÍZIA DIAS DE PAIVA

Secretária Municipal de Saúde

ANEXO I

TABELA DE VALORES DO INCENTIVO VARIÁVELPMAQ CEO DE ACORDO COM A CATEGORIA PROFISSIONAL e CARGA HORÁRIA.

Carga horária Categoria Profissional
Desempenho
“ACIMA DA MÉDIA”

40 horas DENTISTA R$ 984,00

30 horas DESTISTA R$ 738,00

20 horas DENTISTA R$ 492,00

40 horas ASB R$ 352,00
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ANEXO II

RECURSOS DO CENTRO ESPECIALIZAÇÕES ODONTOLÓGICA

RECURSOS FUNDO A FUNDO –FNS e FMS – PORTARIA 677, 03 DE 20 DE JUNHO DE 2015.

RECURSO VALOR

Recurso CEO 11.000,00
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Rede Viver sem Limites 2.200,00

Brasil sem Miséria (Próteses) 7.500,00

PMAQ CEO 2.200 + 4.400 = 6.600,00

TOTAL 27.300,00
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