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LEI N° 2414/2015, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015. 
 

“Cria o Componente Municipal do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 

Básica do Ministério da Saúde – 

PMAQAB/Municipal, na forma de incentivo 

financeiro de desempenho, e dá outras 

providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARELHAS, 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Faço saber que a Câmara Municipal de 

Parelhas – RN aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Fica criado o componente municipal do Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde - PMAQ-

AB/Municipal, na forma de incentivo financeiro de desempenho pago aos 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Estratégia de Saúde 

Bucal (ESB), com recursos financeiros Federais advindos do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-

AB), instituído pelo Departamento de Atenção Básica / Ministério da Saúde 

(DAB/MS), através da Portaria nº 1654, de 19 de julho de 2011.  

Art. 2º. O pagamento do incentivo de desempenho do 

PMAQAB/Municipal está condicionado ao repasse de recursos financeiros do 

PMAQ-AB do MS/DAB para o município de PARELHAS/RN, ficando a 

existência e manutenção do PMAQ-AB/Municipal condicionada à continuidade 

do repasse financeiro Federal do PMAQ-AB do MS/DAB - Ministério da Saúde.  

Parágrafo Único – Para aderir ao PMAQ/AB, as equipes deverão assinar 

Termo de Compromisso do PMAQ-AB homologado por Portaria do Ministério 

da Saúde, conforme as regras da Portaria nº 1654, de 19 de julho de 2011.  
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Art. 3º. Esta Lei segue as normas estabelecidas no Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), 

instituída pelo Departamento de Atenção Básica / Ministério da Saúde - 

DAB/MS, por meio da Portaria nº 1654, de 19 de julho de 2011.  

Art. 4º. Os profissionais das Unidades de ESF - Estratégias de Saúde da 

Família e Equipe de Saúde Bucal receberão o incentivo descrito no art. 1º 

desta Lei, conforme desempenho da equipe de Unidade ESF, bem como de 

Saúde Bucal na avaliação externa realizada por instituição designada pelo 

Ministério da Saúde, a partir dos critérios estabelecidos pelo DAB/MS, por meio 

da Portaria 1.654, de 19 de julho de 2011, Manual Instrutivo PMAQ/AB, 

Portaria nº 2488/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.  

Art. 5º. Fazendo, o Município, jus ao recebimento dos valores fixados no 

PMAQ-AB em decorrência do preenchimento das metas previstas na Portaria 

nº 1654/2011 do Ministério da Saúde, 40% (quarenta por cento) do montante 

recebido será aplicado para melhor estruturação da Atenção Básica Municipal 

e orientado pelas matrizes estratégicas, após a aplicação da Auto avaliação de 

Melhorias do Acesso e Qualidade – AMAQ pelas Equipes, e os outros 60% 

(sessenta por cento) do montante serão pagos aos servidores do Município sob 

a forma de incentivo financeiro de desempenho.  

§ 1° - Os 40% do montante recebido será aplicado para melhor estrutura 

como: Insumos, material didático, reparação da estruturação e equipamentos. 

§ 2º - As equipes que não estiverem aderidas ao PMAQ nas condições 

descritas no Paragrafo Único do Art. 2º, não receberão incentivo de 

desempenho, dentro do respectivo ciclo.  

Art. 6º. A avaliação de desempenho individual será feita com base em 

critérios e fatores que reflitam as competências do servidor, aferidas no 

desempenho individual das tarefas e atividades a ele atribuídas pela comissão 

com direito a plena defesa do servidor. 

Parágrafo Único – Na avaliação de desempenho individual deverão ser 

avaliados os seguintes fatores mínimos:  
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I – produtividade no trabalho, com base em parâmetros estabelecidos de 

qualidade e produtividade;  

II – conhecimento de métodos e técnicas necessários para o desenvolvimento 

das atividades referentes ao cargo exercido na unidade de lotação;  

III – trabalho em equipe;  

IV – comprometimento com o trabalho;  

V- cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho 

das atribuições.  

Art. 7º. O incentivo de desempenho será repassado de acordo com o 

efetivo repasse do Ministério da Saúde, responsável pela classificação de 

desempenho das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Equipe 

de Saúde Bucal (ESB), em todo o Território Nacional.  

Parágrafo Único – Os valores correspondentes às competências 

trabalhadas deverão ser repassados aos servidores, em até 30 (trinta) dias 

após a liberação dos recursos pelo DAB/MS, desde que os servidores 

permaneçam em exercício nas unidades de estratégia de saúde da Família 

(ESF) e Equipe de Saúde Bucal (ESB).  

Art. 8º.  Farão jus ao incentivo financeiro todos os profissionais médicos, 

enfermeiros, odontólogos, técnico/auxiliar de enfermagem, técnico/auxiliar de 

saúde bucal, agente comunitário de saúde, sejam concursados ou contratados, 

todos vinculados a Estratégia de Saúde da Família e que trabalhem, com carga 

horária regulamentada e aceita pelo Ministério da Saúde, e estejam incluídos 

no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 § 1º - Do montante 60% (sessenta por cento) será pago aos servidores 

do Município sob a forma de incentivo financeiro de desempenho sendo 

distribuídos da seguinte forma:  

I - 50% (cinquenta por cento) serão divididos pelos ocupantes dos 

cargos de médicos, enfermeiros e dentistas; 

 II - 50% (cinquenta por cento) serão divididos pelos ocupantes de 

cargos de técnico/auxiliar de enfermagem, técnico/auxiliar de saúde bucal, 

agente comunitário de saúde.  
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§ 2º - Os servidores somente terão direito a receber o incentivo 

financeiro de que trata esta Lei enquanto estiverem integrados a Estratégia de 

Saúde da Família.  

§ 3º - Não farão jus a este incentivo os profissionais inscritos no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) que desenvolvam 

suas atividades no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). 

§ 4º - O servidor não terá direito a receber o incentivo financeiro de 

desempenho quando: 

 I – for constatada insuficiência no cumprimento de metas das 

respectivas funções, de forma que não sejam penalizadas com a falta de 

estrutura e condição de trabalho, mesmo após a Avaliação Externa do 

Ministério da Saúde. O cumprimento de metas será monitorado no SIAB - 

Sistema de Informação Atenção Básica ou E-SUS, SIASUS – Sistema de 

Informação Ambulatorial e pela Comissão do PMAQ/AB;  

II – obtiver qualquer número mensal de falta ao serviço sem justificativa;  

III – deixar de comparecer, sem justificativa, as reuniões, atividades 

educativas e de planejamento quando convocadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde;  

IV – que estiver gozando de períodos de licença (exceto licença médica) 

de até 15 (quinze) dias, férias e licença maternidade, conforme previsto em lei; 

V – licenças sem remuneração previstas em legislação municipal;  

VI – praticar falta grave no exercício de suas atribuições, receber 

qualquer advertência por escrito da chefia imediata quanto ao exercício 

irregular de suas atribuições, quando houver condenação em processo 

disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

Art. 9º. O incentivo financeiro de que trata esta Lei em nenhuma 

hipótese se incorporará à remuneração do servidor, bem como não será 

utilizado como base de cálculo para recebimento de outros benefícios, inclusive 

para fins previdenciários.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese de que trata o Parágrafo Único do 

Art. 7°, o valor que caberia aos servidores, passa imediatamente a integrar à 

parcela que cabe à Unidade de Saúde, devendo ser utilizada exclusivamente 
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para investimento e custeio da Atenção Básica do município de 

PARELHAS/RN.  

Art. 10. Será criada a Comissão do PMAQ/AB, composta por 07 (sete) 

membros, a qual será responsável pelo acompanhamento do repasse dos 

recursos financeiros e tratativa dos assuntos pertinentes a esta Lei, sem ônus 

aos cofres públicos para o exercício da função.  

PARAGRAFO ÚNICO - Os membros citados no Caput deste artigo 

poderão ser escolhidos conforme critérios abaixo e nomeados através de 

portaria, expedida pelo chefe do poder executivo municipal, sendo: 

I - 02 (dois) Membros representantes da Secretaria de Saúde, sendo 01 

(um) coordenador da atenção básica e 01 (um) profissional do setor financeiro 

indicados pelo Secretário Municipal de Saúde;  

II - 02 (dois) Representantes do Conselho Municipal de Saúde - CMS, 

indicado pelo Conselho;  

III - 01 (um) membro de nível superior (Enfermeiro ou médico da ESF) 

indicado pelas equipes;  

IV - 01 (um) membro de nível médio (Agente Comunitário de Saúde) 

indicado pelas equipes;  

V - 01 (um) membro das Equipes de Saúde Bucal (Cirurgião Dentista ou 

ASB - Auxiliar de Saúde Bucal ou TSB – Técnico de Saúde Bucal) indicado 

pelas equipes.  

Art. 11. Os resultados das análises realizadas e deliberadas pela 

Comissão do PMAQ/AB serão encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde.  

Art. 12. Os casos omissos nesta lei serão apreciados pela Comissão do 

PMAQ/AB, com base nas diretrizes disposto no art. 10.  

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Prefeitura Municipal de Parelhas-RN, 28 de setembro de 2015. 

 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 
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