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LEI Nº 1.177, DE 06 DE MARÇO DE 2013. 
 

 Autoriza o pagamento de Incentivo Financeiro aos 
Servidores Integrantes da Equipe de Saúde da 
Atenção Básica do Município Através do PMAQ-
AB – Programa de Melhoria de Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica. 

  
 O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica autorizado o pagamento de Incentivo Financeiro aos Servidores integrantes da Equipe de 

Saúde da Atenção Básica do Município, através de recursos oriundos do Ministério da Saúde, Programa de 
Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB, denominado Componente de 
Qualidade da Atenção Básica Variável, instituído pela Portaria Nº 1.654, de 19 de julho de 2011 e definido 
através da Portaria Nº 1.089, de 28 de maio de 2012, ambas do Ministério da Saúde. 

§ 1º Os recursos serão transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. 
 § 2º Os valores repassados ao Município são vinculados aos resultados alcançados no desempenho 
de atividades contratualizadas no ato de adesão ao PMAQ-AB, e enquanto o Município estiver vinculado ao 
mesmo. 

Art. 2º O rateio dos recursos será efetuado de forma igualitária entre todos os Servidores 
mencionados no caput do Artigo 1º, na seguinte forma: 
 I – Os recursos recebidos no Exercício de 2012 e 2013, até a publicação desta Lei, ainda não pagos, 
serão rateados aos Servidores na sua totalidade; 
 II – Os valores recebidos pelo Município a partir da publicação desta Lei, vinculados á avaliação já 
realizada, bem como as próximas avaliações, serão rateados aos Servidores beneficiários na proporção de 
50% (cinquenta por cento). 
 Art. 3º Os Servidores que tiveram rescisão contratual até a edição desta Lei terão direito a participar 
do rateio de forma igualitária aos demais Servidores, proporcionalmente ao período que exerceram suas 
funções, por terem participado e contribuído na qualificação obtida pelo Município no processo de 
certificação. 

Art. 4º Sobre o pagamento do incentivo tratado na presente Lei incidirá as obrigações acessórias e 
tributárias nos termos da legislação vigente. 

Art. 5º Fica vedado o pagamento do Incentivo ao servidor que, no momento do rateio, estiver em 
benefício previdenciário de qualquer espécie, incluído a prorrogação de licença maternidade estabelecida 
em Lei específica. 
 Art. 6º O incentivo financeiro a que se refere esta Lei não será incorporado aos vencimentos ou 
salários dos servidores para quaisquer fins, bem como não servirá de base de cálculo para a concessão de 
outras vantagens. 

Art. 7º As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas. 
Art. 8º Fica autorizada a regulamentação da presente Lei, no que couber, através de Decreto 

Executivo. 
Art. 9º Fica revogada a Lei Municipal Nº 1.146, de 14 de Junho de 2012. 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 06 de Março de 2013. 
 

Hardi Milton Eickhoff 
Prefeito Municipal  



 

 
Município de Nova Ramada 

Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 

 

Avenida Gustavo König, nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
 Fone: (55) 3338-1018   Fax: (55) 3338-1052 

Site: www.novaramada.rs.gov.br / e-mail: administra@novaramada.rs.gov.br 

 
 

  Registre-se e Publique-se: 
                 
                  Róges Adorian  
Secretário Municipal de Administração 


