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LEI Nº 220/2015 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015 
 

SÚMULA: Institui, no  âmbito  do  Município  de Cruzeiro do Sul, o 
               Incentivo Financeiro  do  Programa Nacional de Melhoria  
               do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica- PMAQ-AB, 
               previsto  na  Portaria   nº 1654/2011,  do  Ministério  da 
               Saúde, e dá outras providências. 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ – 
APROVOU E EU,  ADEMIR MULON, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE 
LEI. 
 

Art. 1º - Fica instituído e implantado por esta Lei, no âmbito do Município de Cruzeiro 

do Sul-PR, o Incentivo Financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da 

Atenção Básica – PMAQ/AB, com pagamento de Incentivo Financeiro, denominado 

“Produtividade-PMAQ/AB”, a ser atribuída às equipes de saúde que contratualizaram com o 

programa e apresentarem desempenho satisfatório gerando resultados positivos na qualidade do 

serviço e nas condições de saúde da população, nos termos regulamentado pela Portaria nº 

1654/GM/MS, de 19 de julho de 2011, e demais legislação pertinentes. 
 

Art. 2º - O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica – PMAQ/AB, tem por objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 

atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e 

localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à Atenção Básica em Saúde. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - O PMAQ/AB constitui-se num ciclo de processos e fases que 

se sucedem e está organizado em quatro fases distintas: 
 

I – Adesão e contratualização; 

II – Desenvolvimento; 

III – Avaliação Externa; 

IV – Recontratualização. 
 

Art. 3º - O Incentivo Financeiro previsto no art. 1º, desta Lei, será repassado pelo 

Ministério da Saúde ao Município de Cruzeiro do Sul-PR, em decorrência do cumprimento das 

metas e resultados previstos no § 2º, do art. 8º, da Portaria nº 1654/GM/MS/2011, c/c as 

Portarias nº 2396/2011/GM/MS e 866/2012/GM/MS. 

 

Art. 4º - O Incentivo Financeiro – PMAQ/AB, será devido aos servidores em efetivo 

exercício na Atenção Básica de Saúde, lotados nas Unidades Básicas de Saúde e no exercício de 

suas devidas funções, contratados pela modalidade de Teste Seletivo – emprego público e 

através de Concurso Público, exceto servidores de outras esferas de governo cedidos ao 

município, e, proporcionalmente, conforme Avaliação de Desempenho, nos seguintes casos: 
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I - licença para tratamento de saúde, superior a 15 (quinze) dias; 

II - licença à gestante e a adotante; 

III - licença por acidente em serviço, superior a 15 (quinze) dias; 

IV - licença por motivo de doença em pessoa da família, superior a 10 (dez) dias; 

V - licença para o serviço militar; 

VI - licença para atividade política; 

VII - licença para tratar de interesses particulares; 

VIII - licença prêmio; 

IX - afastamento com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da 

administração direta, autárquica e fundações a nível municipal, estadual ou federal; 

X - afastamento com ou sem ônus, para frequentar cursos e eventos de caráter 

particular e não oferecidos pelo Departamento de Saúde;  
 

Art. 5º - Os valores do Incentivo Financeiro serão repassados a cada equipe, de 

acordo com o desempenho, metas e resultados obtido  na avaliação interna, realizada pela 

coordenação da Atenção Básica e Saúde Bucal do Departamento de Saúde, nos termos definidos 

no Processo de Certificação estabelecido pela Portaria nº 1654/GM/MS/2011. 
 

Art. 6º - Farão jus ao recebimento do Incentivo Financeiro de que trata o art. 1º 

desta Lei, todos os profissionais, integrantes das equipes de que trata o art. 4º desta Lei, que 

forem certificados pela Coordenação de Atenção Básica do Departamento Municipal de Saúde 

que aderirem ao Programa e que contribuírem para alcançar efetivamente o cumprimento dos 

indicadores de desempenho do referido programa. 
 

§ 1º - Será repassado até um percentual de 30% (trinta por cento) para o total de 

equipes a serem divididos em parcelas iguais entre os ocupantes dos cargos e funções de que 

trata o “caput” deste artigo. 

§ 2º - Os valores correspondentes ao percentual disposto no parágrafo 1º, serão 

repassados após a avaliação anual, proporcionalmente ao resultado da Avaliação de 

Desempenho, respectivamente. 

§ 3º - A primeira avaliação dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica 

compreenderá o período de outubro de 2014 a setembro de 2015. 

§ 4º - Os recursos remanescentes do Processo de Avaliação, serão utilizados em 

ações de Melhoria na Estrutura das Equipes de Atenção Básica. 
 

Art. 7º - O Pagamento do Incentivo Financeiro de que trata esta lei, é temporário, 

sem fins indenizatórios ou compensatórios, não sendo incorporável a remuneração, não 

podendo, portanto, ser utilizado como base de cálculo para outras vantagens, nem mesmo para 

fins previdenciários, e não haverá incidência de Previdência Municipal. 
 

Art. 8º - O Pagamento do Incentivo Financeiro do PMAQ/AB será interrompido caso o 

Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica do Ministério da Saúde seja 

desativado. 
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Art. 9º - O Pagamento do Incentivo Financeiro de que trata esta Lei, está 

condicionado ao repasse de recursos financeiros do PMAQ/AB do Ministério da Saúde para o 

Município de Cruzeiro do Sul - PR. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O benefício de que trata o caput deste Artigo poderá ser 

suspenso, em virtude de manifestação legal do Ministério da Saúde. 
 

Art. 10 - Eventuais alterações na legislação do PMAQ/AB, bem como a inclusão de 

outros serviços de saúde no Programa, serão regulamentadas, no que couber, por ato próprio do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 

Art. 11 - A forma de avaliação e desempenho das metas e resultados e 

monitoramento das equipes será regulamentada por ato próprio do Chefe do Poder Executivo 

Municipal no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação desta Lei. 
 

Art. 12 O pagamento das parcelas do Incentivo Financeiro do PMAQ/AB correrão por 

conta das dotações orçamentárias já existentes, especificamente dos recursos correspondentes 

ao Bloco da Atenção Básica, Componente: Piso da Atenção Básica Variável, 

Ação/Serviço/Estratégia: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ, do Ministério 

da Saúde, devendo ser consignado saldo suficiente nos orçamentos futuros. 
 

Art. 13 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação, senda afixada em quadro de próprios de editais desta Prefeitura e, 

posteriormente, encaminhada ao órgão de publicação oficial.  

 

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, AOS 11 DE 
DEZEMBRO DE 2015. 

 
 
 
 
 Ademir Mulon 

- PREFEITO MUNICIPAL -  


