
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE PARELHAS 

Palácio Severino da Silva Oliveira 

 GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – CEP 59.360-000 
E-mail: prefeituradeparelhas@bol.com.br - site: www.prefeituraparelhas..com.br TELEFAX (084) 3471-2540-3471.2532 

 

LEI N° 2447/2016, DE 17 DE JUNHO DE 2016. 

 

CRIA NO MUNICÍPIO DE PARELHAS-RN O PRÊMIO DE 

MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DOS CENTROS 

DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – PMAQ-

CEO, COM BASE NA PORTARIA GM/MS Nº. 261/2013, 

QUE CRIOU O PROGRAMA DE MELHORIA DO 

ACESSO E QUALIDADE DOS CENTROS DE 

ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – PMAQ-CEO, 

DEVIDA AOS PROFISSIONAIS E TRABALHADORES 

DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

- CEO E AOS APOIADORES VINCULADOS AO 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO PMAQ-CEO NO 

MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARELHAS-RN no uso de suas atribuições 

propõe a Câmara Municipal de Parelhas-RN a seguinte Lei: 

  Art. 1º. A presente lei regulamenta o incentivo financeiro do Programa de Melhoria do Acesso 

e Qualidade da Atenção Básica dos Centros de Especialidades Odontológicas– PMAQ-CEO.  

Art. 2º. O incentivo financeiro por equipe contratualizada, aqui denominado Prêmio de 

Qualidade e Inovação do Centro de Especialidades Odontológicas- PMAQCEO, previsto no Programa 

de Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades Odontológicas– PMAQ-CEO, será 

repassado pelo Ministério da Saúde ao Município de PARELHAS-RN caso o mesmo atinja as metas e 

resultados previstos nas Portarias GM/MS nº. 1.341/2012, combinado com Portaria GM/MS nº. 

261/2013. 

 § 1º - O município fica desobrigado ao pagamento do Prêmio caso o PROGRAMA DE 

MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – PMAQ-CEO do Governo Federal deixe de existir;  

§ 2º - Caso haja alterações na legislação do programa, e possibilidades de outros serviços de 

saúde aderir ao PMAQ-CEO, fica a Secretaria Municipal de Saúde responsável pela regulamentação 

através de Portaria, estabelecendo critérios para pagamento do Prêmio, em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 Art. 3º. Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no PMAQCEO, em 

decorrência do preenchimento das metas previstas nas Portaria 1.341/2012, combinado com Portaria 
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GM/MS nº. 261/2013, que altera também as regras de classificação da certificação das equipes 

participantes do Programa, o montante recebido será destinado da seguinte forma: 

 I - 40% (cinquenta por cento) serão destinados a melhor estruturação do Centro de 

Especialidades Odontológicas, em atenção às matrizes de intervenção estabelecidas na auto-avaliação 

de Melhoria do Acesso e Qualidade; 

 II - 60% (cinquenta por cento) deverá ser pago aos trabalhadores lotados no Centro de 

Especialidades Odontológicas, independente dos vínculos dos mesmos com o Município, sob forma de 

Prêmio de Qualidade e Inovação-PMAQ-CEO;  

§ 1º - Considerando como sendo 100% o percentual constante do inciso II do caput deste 

artigo: 

 I - 70% (setenta por cento) serão destinados sod Cirurgiões dentistas; 

II - 30% (trinta por cento) serão destinados aos técnicos em saúde bucal, recepcionista e 

pessoal de apoio.  

Art. 4º. O valor do Prêmio de Qualidade e Inovação do Centro de Especialidades 

Odontológicas- PMAQ-CEO, correspondente aos profissionais de nível superior, será dividido de 

acordo com a classificação, por meio da certificação, na avaliação de desempenho. 

 Art. 5º. O valor do Prêmio de Qualidade e Inovação do Centro de Especialidades 

Odontológicas- PMAQ-CEO, correspondente aos profissionais de nível Médio, será dividido, 

considerando o número de técnicos que tenham tido a mesma classificação na avaliação de 

desempenho e utilizando a lógica proporcional. 

  Art. 6º. O valor do Prêmio de Qualidade e Inovação do Centro de Especialidades 

Odontológicas- PMAQ-CEO, correspondente aos servidores de Nível de Apoio, será dividido, 

considerando o número de agentes que tenham tido a mesma classificação na avaliação de 

desempenho e utilizando a lógica proporcional. 

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

Ministério da Saúde, responsável pela classificação de desempenho dos Centros de Especialidades 

Odontológicas. 

Art. 8º. Os valores correspondentes às competências trabalhadas deverão ser repassados aos 

servidores, em até 30 (trinta) dias após a liberação dos recursos pelo MAC/MS, desde que os 

servidores permaneçam em exercício no Centro de Especialidades Odontológicas.  

  Art.9º 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 
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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/CEO;  

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.10. 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. 

Art.11.  Em caso de desistência ou afastamento do serviço, ou não obtenção das metas, seja 

em qualquer circunstância, o servidor perderá o direito ao Prêmio de Qualidade e Inovação do Centro 

de Especialidades Odontológicas- PMAQ-CEO, sendo o valor do prêmio revertido para Secretaria 

Municipal da Saúde para que seja aplicado na estruturação do Centro de Especialidades 

Odontológicas, orientado pelas matrizes estratégicas fruto da aplicação da Autoavaliação de Melhoria 

do Acesso e QualidadeAMAQ, em consonância com resultados da Avaliação externa. 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 17 de junho de 2016. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 
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