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LEI N°  348 DE 26 DE JUNHO DE 2018. 
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"Trata do Incentivo Financeiro 
previsto nó Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB), 
previsto 	na 	Portaria 	do 
Ministério 	da 	Saúde  
1654/2011, para os trabalhadores 
que prestam serviço na Estratégia 
Saúde da Família do Município de 
Malhada 	e 
providências". 

dá 	outras 

O PREFEITO MUNICIPAL DE MALHADA, ESTADO DA amant, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 10. A presente lei regulamenta o incentivo 
financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), denominado 
Componente de Qualidade do Piso d e Atenção Básica Variável 
(PAR - Variável), previsto no Artigo 80  da Portaria n' 
1.1654/2011 do Ministério da Saúde, ficando o Município de 
Malhada desobrigado a efetuar o pagamento do prêmio aos 
trabalhadores na hipótese da extinção ou suspensão do 
incentivo pelo Ministério da Saúde. 

Art. 2°. O incentivo financeiro previsto no 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) será repassado pelo Ministério da 
Saúde ao Município de Malhada na hipótese deste atingir as 
metas e resultados previstos pelo referido Programa, nos 
termos definidos pelo art. 8°, 	2°  da Port a 
Ministério da Saúde n°. 1.654/2 
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Art. 3°. Fazendo o Município de Malhada jus ao 
recebimento incentivo financeiro denominado Componente de 
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB 
Variável), em decorrência do cumprimento das metas 
previstas na Portaria n°  1.654/2011, deverá aplicar os 
recursos da seguinte forma: 

I - 49,50% (quarenta e nove e meio por cento) do montante 
recebido serão destinados à gestão, manutenção, aquisição 
de materiais e equipamento das unidades de saúde, como 
também na qualificação da Atenção Básica Municipal; 

II - 50% (cinquenta por cento) deverão ser pagos aos 
trabalhadores lotados nas referidas unidades, independente 
dos vínculos dos mesmos com o Município, sob forma de 
Prêmio de Qualidade e Inovação-PMAQ/AB; 

III - 00,50% (meio por centro) será destinado à Coordenação 
da Atenção Básica Municipal. 

§ 1°. Os valores correspondentes aos percentuais dispostos 
no inciso II do presente dispositivo serão repassados em 
duas parcelas anuais aos trabalhadores que prestam serviço 
na Estratégia Saúde da Família do município, enquanto 
vigorar o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica PMAQ-A8). 

§ 2°. Entende-se por trabalhadores lotados nas referidas 
unidades, nos termos do inciso II, todos aqueles que 
prestem serviços n a Estratégia Saúde da Família, 
independentemente do vinculo, a exemplo dos servidores 
estatutários, cargos em comissão, contratados por prazo 
determinado ou indeterminado, ou, ainda por meio de 
contrato de prestação de serviços, cessão ou contratado de 
pessoa jurídica, pública ou privada, ou por meio de 
cooperativa de trabalho em saúde, e demais possibilidad s 
existentes na legislação brasileira. 
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Art. 4°. O valor do Prêmio de Qualidade e 

Inovação-PMAQ/AB será dividido entre os trabalhadores 
lotados nas Unidades Básicas de Saúde que tenham aderido ao 
referido Programa, de acordo com a avaliação de cada equipe 
individualmente. 

5 1°. Independentemente do cargo ou da remuneração, cada 
trabalhador lotado na unidade de saúde receberá o mesmo 
valor de prêmio. 

2°. Somente terão direito ao Prêmio de Qualidade e 
Inovação-PMAQ/AB os trabalhadores que desempenharem suas 
funções na mesma ESE no período mínimo de 06 (seis) meses, 
ininterruptos. 

5 30. Em caso de desistência ou afastamento do serviço por 
vontade própria, por qualquer que seja o motivo, o 
trabalhador perderá o direito ao Prêmio de Qualidade e 
Inovação-PMAQ/AB e o valor correspondente será dividido 
apenas entre os trabalhadores que tenham atuado por período 
de 06 (seis) meses, nos termos do §2°. 

46. Em caso de desligamento do trabalhador por forças 
alheia á sua vontade, antes do cumprimento do prazo 
previsto no §2°, fará este jus ao recebimento do valor 
proporcional aos meses trabalhados e será repassado ao 
trabalhador, quando do encerramento do vinculo com o 
Município. 

5 5°. Na hipótese de suspensão do recurso da equipe da 
saúde da família, por quaisquer motivos, ficará a gestão 
desobrigada a pagar o valor do prêmio, referente ao período 
correspondente. 

Art. 5°. Os trabalhadores que não possuem vínculo 
direto com o Município e prestam serviços no Programa Saúde 
da Família, por meio de contratação de pessoa jurídica, 
pública ou privada, o valor 	orcional pactuado n 
Colegiado da Equipe será 	sado à entidade cont atad 
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por meio de Aditivo Contratual, condicionando o repasse aos 
trabalhadores. 

Art. 6°. O Prêmio de Qualidade e Inovação-PMAQ/AB, 
em virtude a sua não habitualidade, não incorporará ao 
valor remuneratorio percebido pelo trabalhador, sendo a sua 
natureza jurídica estritamente indenizatória. 

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 01 de 
janeiro de 2018, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
MALHADA - BAHIA, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Junho 
do ano de 2018. 

i ------  VALDEMAR LAC i SILVA FILHO 
Prefeito 
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