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LEI N° 3.441/2015 

Institui no âmbito do Executivo Municipal o 
Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB e 
o Incentivo Financeiro do PMAQ, 
denominado Componente de Qualidade do 
Piso de Atenção Básica Variável, a ser 
concedido aos servidores públicos 
municipais que aderirem ao PMAQ, e dá 
outras providenciais. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei , 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art. 1°- Fica autorizado o Executivo Municipal a instituir o Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB e o Incentivo Financeiro do PMAQ, denominado 

Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável do Município de Chopinzinho, com 

base na Portaria MS/GM no 1.654/2011 , do Ministério da Saúde, que instituiu o Programa 

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

Art. 2° - O PMAQ é uma forma de incentivo de desempenho pago aos profissionais das 

Equipes de Saúde da Família (ESF) , Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Núcleos de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) , com recursos financeiros 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 (OAB/MS) , através da Portaria no 1.654, de 19 de julho de 2011 , do 

Manual Instrutivo, e pela Portaria no 1.063, de 03 de junho de 2013. 

Art. 3° - Os profissionais que receberão o pagamento do incentivo financeiro PMAQ-AB 

são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgiões 

dentistas, técnico de saúde bucal , auxiliares de saúde bucal , psicólogo, fisioterapeuta , assistente 

social , nutricionista e educador físico , que estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, lotados nas ESF, ESB e NASF que aderiram 

ao Programa e que contribuam para alcançar efetivamente o cumprimento dos indicadores de 

desempenho do referido programa. 
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Art. 4° - O Incentivo Financeiro do PMAQ, denominado Componente de Qualidade do Piso 

de Atenção Básica Variável , a que se refere o caput deste artigo, perdurará enquanto existir, em 

âmbito federal , o repasse de recursos para o Município, que atende especificamente ao PMAQ

AB. 

Art. 5° - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de Chopinzinho, o 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB, com os 

seguintes objetivos: 

I - estimula a participação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde no processo 

contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade que 

envolva as ações do PMAQ-AB, nos padrões e diretrizes estipulados pelo Ministério da Saúde; 

11 - ampliar o acesso e melhoria da qualidade da atenção básica que possa servir como 

base aos comparativos e estatísticas governamentais destinados à Atenção Básica de Saúde; 

111 - inst.ituciot:~alizar a avaliação e o monitoramento de indicadores nos serviços para 

subsidiar a definição de prioridades e programação de ações para melhoria da qual idade dos 

serviços de saúde; 

IV - incentivar financeiramente o bom desempenho de profissionais e equipes, 

estimulando-os na busca de melhores resultados para a qualidade de vida da população; 

V - garantir transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção 

à saúde, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade. 

Art. 6° - Os valores recebidos pelo Fundo Municipal de Saúde de Chopinzinho, transferidos 

fundo a fundo, referentes ao Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componentes de 

Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável , serão repassados às Equipes da Saúde da 

Família (ESF) , Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

que atuam na rede básica no âmbito do Município e que aderiram ao PMAQ, cumpridos os 

pressupostos e requisitos previstos na Portaria GM/MS n° 1.654/2011 e observadas às diretrizes e 

condições estabelecidas por esta Lei, sendo que: 
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I -para aderir ao PMAQ-AB, as Equipes deverão ter Termo de Compromisso do PMAQ-AB, 

homologado por Portaria do Ministério da Saúde, conforme as regras da Portaria GM/MS n° 

1.654/2011 e respectivo Manual Instrutivo; 

11 - 50% (cinquenta por cento) do montante recebido serão aplicados para melhor 

estruturação da Atenção Básica Municipal, orientado pelas matrizes estratégicas, após a 

aplicação da Autoavaliação de Melhorias do Acesso e Qualidade pelas equipes cadastras que 

aderiram o PMAQ-AB; 

111 - 50% (cinquenta por cento) serão pagos sob a forma de Incentivo Financeiro do PMAQ

AB, divididos em partes iguais entre os servidores e empregados públicos cadastrados no Sistema 

de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde- SCNES, lotados nas ESF, ESB e NAF que 

aderiram ao Programa. 

Parágrafo único - O Incentivo de Desempenho referido no inciso 111 será repassado 

exclusivamente aos profissionais que compõem as Equipes de Estratégia Saúde da Família 

(ESF) , Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Núcleos de Apoio á Saúde da Família (NASF) que foram 

homolo~adas por Portaria do Ministério da Saúde no PMAQ e para os profissionais que integram 

a equipe de apoio da equipe de ESF. 

Art. 7° - O Município de Chopinzinho, após aderir ao PMAQ-AB e receber 20% (vinte por 

cento) do valor integral do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável (PAB 

Variável) por equipe contratu'alizada e, após estar definida a lista de certificação das equipes, 

aplicará 60% (sessenta por cento) daquele montante no pagamento de recursos humanos e 40% 

(quarenta por cento) de custeio. 

Art. 8° - A partir da classificação alcançada pela equipe no processo de certificação, 

respeitando-se as categorias de desempenho descritas no artigo 16 da Portaria GM/MS n° 535, 03 

de abril de 2013, as equipes receberão um incentivo financeiro assim definido: 

I -DESEMPENHO INSATISFATÓRIO: suspensão do repasse de 20% (vinte por cento) do 

Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável e obrigatoriedade 

de celebração de um termo de ajuste; 
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11 - DESEMPENHO MEDIANO OU ABAIXO DA MÉDIA: manutenção do repasse de 20% 

(vinte por cento) do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável- PAB Variável 

e recontratualização; 

111 - DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA: ampliação dos 20% (vinte por cento) para 60% 

(sessenta por cento) do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB 

Variável e recontratualização; 

IV - DESEMPENHO MUITO ACIMA DA MÉDIA: ampliação dos 20% (vinte por cento) para 

100% (cem por cento) do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB 

Variável e recontratualização. 

Art. go - O Incentivo Financeiro do PMAQ, denominado Componente de Qualidade do Piso 

de Atenção Básica Variável do Município de Chopinzinho: 

I - não possui natureza salarial , não incidindo encargos sociais; 

11 - não será objeto de incorporação aos vencimentos do servidor ou empregado público , 

para nenhum efeito; e 

111 - não formará base de cálculo e nem média de vencimento para o recebimento de 

quaisquer outras vantagens, incluindo décimo terceiro salário, gratificação natalina, férias , abonos 

e um terço constitucional d~ férias , horas extras, descanso semanal remunerado, adicionais, 

dentre outras verbas. 

Art. 10° - A aval iação de desempenho individual será feito com base em critério de 

meritocracia e fatores que reflitam as competências do servidor, aferidas no desempenho 

individual das tarefas e atividades a ele atribu ídas, bem como o pagamento aos profissionais que 

compõem as equipes de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) as equipes de apoio. 

Parágrafo único: Na avaliação de desempenho individual, além do cumprimento das metas 

de desempenho, deverão ser avaliados os seguintes fatores mínimos: 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 Rua Santos Dumont, 3883 

85560-000 CHOPINZINHO PARANA 

I - produtividade no trabalho e efetivo desempenho das atribuições do cargo ou emprego 

público, com base em parâmetros previamente estabelecidos de qualidade e produtividade; 

11 - conhecimento de métodos e técnicas necessárias para o desenvolvimento das atividades 

referentes ao cargo, emprego e/ou função exercida na unidade de lotação; 

111 -trabalho em equipe; 

IV -comprometimento com o trabalho; e 

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

atribuições do cargo; 

Art. 11 - Somente será devido o incentivo aos servidores e empregados públicos, nos 

termos desta lei , necessariamente quando: 

I - estiverem desenvolvendo as atividades previstas no Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB, vinculados à equipe certificada; e 

11 - o Ministério da Saúde estiver repassando os recursos devidos ao Fundo Municipal de 

Saúde, para as finalidades previstas nesta lei ; 

Parágrafo único- não será pago o Incentivo Financeiro do PMAQ com recursos do Tesouro 

Municipal em nenhuma hipótese. 

Art. 12- O servidor ou empregado público perderá o direito ao recebimento do incentivo, por 

qualquer motivo que implique no seu afastamento do PMAQ-AB, inclusive por motivo de saúde, 

tendo em vista a natureza do incentivo em questão. 

Parágrafo único - o valor do incentivo do servidor ou empregado público afastado do 

PMAQ-AB retornará ao montante de que trata o inciso 111 do artigo 6° desta lei e será rateado na 

forma ali disposta, a contar do dia de seu afastamento, respeitados os dias efetivamente 

trabalhados por ele junto ao programa. 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br 
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 Rua Santos Dumont, 3883 

85560-000 CHOPINZINHO PARANA 

Art. 13 - O incentivo do Componente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável será 

devido a partir do efetivo recebimento do repasse ao Fundo Municipal de Saúde por equipe 

contratualizada no processo de certificação. 

Art. 14 - . O Município de Chopinzinho faz jus ao recebimento dos valores fixados no 

Programa Nacional de Melhoria de Acesso a Qualidade da Atenção Básica 

Art. 15 - Os recursos orçamentários de que trata esta Lei são oriundos do Orçamento do 

Ministério da Saúde- Piso da Atenção Básica, conforme artigo 19 da Portaria MS no 1.654/2011 . 

Art. 16 - As despesas decorrentes da presente lei correrão a conta das dotações 

consignadas no orçamento vigente, ficando o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 

adicionais suplementares , se necessário. 

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Saúde fica encarregada de coordenar, fiscalizar e 

sustentar o cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 18 - A presente Lei poderá ser regulamentada , no que for necessário , pelo Executivo 

Municipal , por meio de Decreto. 

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 17 DE JULHO DE 2015. 

Publicado no Jornal 
Gazeta Regional 
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