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LEI Nº 230/2015 
 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE QUALIDADE 
E INOVAÇÃO – PQI, REFERENTE AO PROGRAMA 
NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA 
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ-AB, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA-PB E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições 
legais, faz saber que a câmara aprovou o projeto de Lei nº 017/2015 e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído e regulamentado, no âmbito do município de Lagoa Seca, o Incentivo Financeiro como 
Prêmio de Qualidade e Inovação – PQI,oriundo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
do Piso de Atenção Básica Variável – PMAQ-AB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atenção 
Básica Variável – PAB Variável, de que trata a Portaria nº 1.654/2011, do Ministério da Saúde, aos 
profissionais das equipes da Estratégia Saúde da Família – ESF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 
NASF, bem como Apoiadores e Pessoal de Apoio. 
 
Art. 2º - Para efeito desta lei, os profissionais que fazem jus ao prêmio são: 
 
a) Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Agentes Comunitário de Saúde – ACS os quais formam as 

Equipes Saúde da Família; 
b) Cirurgião-Dentista e Auxiliar em Saúde Bucal – ASB, os quais formam as Equipes de Saúde Bucal; 
c) Ginecologista, Psicóloga, Nutricionista, Educador Físico, Fisioterapeuta, os quais formam o NASF; 
d) Coordenação da Atenção Básica, Coordenação da Saúde Bucal e Coordenação de Controle e Avaliação da 

Saúde, considerados como Apoiadores; e 
e) Recepcionista, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Serviços Gerais e Vigilante, considerados como o 

Pessoal de Apoio. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO –Os profissionais somente terão direito a este incentivo se fizerem parte das equipes 
que aderiram ao PMAQ e que desenvolvem suas atividades de acordo com o horário de atendimento da 
unidade. 
 
Art. 3º - O incentivo financeiro do PMAQ é variável e repassado pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal 
de Saúde deste município, de acordo com os resultados e atingimento das metas previstas no § 2º do Artigo 8º 
da Portaria Nº 1.654/2011. 
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Art. 4º - Ficam estabelecidos os Indicadores de Desempenho e Monitoramento para os profissionais que atuam 
nas equipes Saúde da Família, de Saúde Bucal e do NASF,estipulados no Anexo 01 desta lei, baseados nas 
diretrizes do Ministério da Saúde, como instrumento de monitoramento e avaliação. 
 
Art. 5º - A base de cálculo para aplicação dos percentuais indicados no Anexo 02 a cada profissional é obtida a 
partir dos 50% dovalor total do PMAQ recebido pelo município, suprimido o valor destinado ao NASF, e 
dividido pelo número de equipes que aderiram ao Programa. 
 
§ 1º - Os percentuais indicados no Anexo 02 serão aplicados de acordo com a Certificação emitida a cada 
equipe pelo Ministério da Saúde, conforme o Anexo 03. 
§ 2º - Caso o valor total da premiação paga aos profissionais das equipes Saúde da Família, Saúde Bucal e 
Pessoal de Apoio seja inferior a 50% ao montante referente a Estratégia da Saúde da Família,conforme a 
aplicação do cálculo mencionado neste artigo, a diferença será rateada entre tais profissionais no mês 
posterior. 
§ 3º – O valor recebido referente ao NASF será dividido paritariamente entre os profissionais do Núcleo. 
§ 4º - A diferença entre o valor recebido do PMAQ e o pagamento do incentivo aos profissionais indicados no 
Art. 2º deve ser destinado a melhoria dos serviços de Atenção Básica Municipal. 
 
Art. 6º - Fica estabelecido como premiação para os Apoiadores o percentual de 2,5% sobre o valor total do 
PMAQ que será rateado igualitariamente entre os seus membros. 
 
Art. 7º - Os valores correspondentes aos percentuais do Prêmio de Qualidade e Inovação – PMAQ serão 
repassados trimestralmente, equivalente aos três meses para todos os servidores que fizerem jus ao prêmio, 
após publicação da certificação do PMAQ-AB. 
 
§ 1º - Os valores referentes ao repasse mensal do prêmio serão pagos de forma integral aos profissionais 
trimestralmente se 70% a 100% das metas forem cumpridas (anexo 01); atingindo 31% a 69%, o repasse do 
prêmio será de 75%, e, alcançando 0% a 30%, será repassado apenas 50% do valor, exceto se o não 
cumprimento das metas estiver direto ou indiretamente relacionado à gestão; 
§ 2º - 50% (cinquenta por cento) do valor do prêmio destinado aos profissionais serão garantidos 
considerando-se a avaliação externa realizada pelo Ministério da Saúde, os 50% restantes serão pagos de 
acordo com a obtenção das metas de indicadores (Anexo 01). 
 
Art. 8º - Em caso de desistência, transferência para serviços não contemplados com o prêmio objeto desta lei, 
licença sem vencimentos, afastamento por mais de 30 (trinta) dias, exceto se o não cumprimento destas metas 
estiver direto ou indiretamente relacionado à gestão, o servidor perderá o direito aos 50% do Prêmio de 
Qualidade e Inovação – PMAQ, desde que comprovada a falta de compromisso ou negligência do servidor, 
sendo o valor do prêmio revertido para a equipe a qual o mesmo esteja vinculado. 
 
Art. 9º - Considerando que o repasse do PMAQ faz jus a excelência na qualidade do atendimento, o 
funcionário perderá o direito de receber o prêmio do trimestre caso esteja ausente no período de avaliação. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - As faltas justificadas serão respeitadas de acordo com o Estatuto do Servidor do 
município. 
 
Art. 10 - O PMAQ será rateado entre os profissionais e trabalhadores dos programas referidos conforme nível 
de classificação emitido pelo Ministério da Saúde após avaliação externa.Quando não alcançar os níveis de 
desempenho, os valores serão repassados à secretaria municipal de saúde exceto se o não cumprimento 
destas metas estiver direto ou indiretamente relacionado a gestão. 
 
Art. 11 – O município fica automaticamente desobrigado a efetuar o pagamento do Prêmio, caso o PMAQ seja 
extinto pelo Governo Federal. 
 
Art. 12 – O PMAQ, em nenhuma hipótese, incorporará ao salário do servidor, sendo a sua natureza jurídica 
estritamente indenizatória. 
 
Art. 13–Fazem parte desta Lei os seguintes Anexos: ANEXO 01 – Indicadores de Desempenho e 
Monitoramento para PMAQ – Estratégia Saúde da Família; ANEXO 02 – Quadro de Porcentagem para 
Pagamento do Prêmio de Qualidade e Inovação (PMAQ); Anexo 03 – Quadro de Cálculos de Premiação por 
Certificação dos Profissionais da Estratégia Saúde da Família (Equipes da Saúde da Família + Equipes de 
Saúde Bucal). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo fica autorizado a modificar através de Decreto os Anexos 01 e 03 
desta Lei de acordo com o Manual Instrutivo do PMAQ ou portarias emitidas pelo Governo Federal. 
 
Art.14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias e em especial a 
Lei Nº 226/2015, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro. 
 
 

 

Lagoa Seca, 22 de dezembro de 2015 
 
 
 
 

JOSE TADEU SALES DE LUNA 
Prefeito  

 

 

 


