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LEI N° 1.595, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 
                         

Dispõe sobre Incentivo Financeiro aos Servidores 
Integrantes da Equipe de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde 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 e promulgo a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º O Incentivo Financeiro aos Servidores integrantes da Equipe de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, através de recursos oriundos do Ministério da Saúde, Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB, instituído pela Lei Municipal n. 
1.560, de 12 de junho de 2019, passa a vigorar por esta lei. 

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar o pagamento de Incentivo Financeiro a todos 
os servidores integrantes da equipe de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de 
Nova Ramada, diante do desempenho considerado “Ótimo”, “Muito Bom” e “Bom” pelo Ministério da 
Saúde. 

Art. 3º A concessão de Incentivo Financeiro previsto nesta lei está condicionada ao repasse de 
recursos financeiros do PMAQ-AB do Fundo Nacional de Saúde para o município de Nova Ramada, 
ficando a existência e manutenção condicionados à continuidade do repasse financeiro. 
 Art. 4º O incentivo financeiro do PMAQ-AB, repassado pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo 
Municipal de Saúde de Nova Ramada, conforme valor estabelecido em ato específico do Ministério da 
Saúde, de acordo com a certificação do Município no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 
Atenção Básica -PMAQ-AB, será parcialmente repassado aos servidores da Equipe de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social de Nova Ramada, de acordo com o resultado da avaliação das 
equipes contratualizadas com o Ministério da Saúde, da seguinte forma: 

I - 50% (cinquenta por cento) do valor depositado, quando a equipe obtiver classificação máxima, 
considerada como desempenho “Ótimo”; 

II - 40% (quarenta por cento) do valor depositado, quando a equipe obtiver classificação, 
considerada como desempenho “Muito Bom”. 

II – 30% (trinta por cento) do valor depositado, quando a equipe obtiver classificação, considerada 
como desempenho “Bom” 

Parágrafo único. Haverá a suspensão do repasse aos servidores quando a classificação da equipe 
for considerada como “Regular ou Ruim”, bem como se houver a desclassificação da equipe. 

Art. 5º O pagamento do Incentivo aos servidores ocorrerá no mês da efetivação do depósito pelo 
Fundo Nacional de Saúde em favor do Fundo Municipal de Saúde de Nova Ramada, ou no mês 
subsequente, caso o repasse ocorra posteriormente ao dia estabelecido para fins de informações da folha 
de pagamento do respectivo mês e será rateado entre os servidores que trabalham na equipe de saúde, 
proporcional à carga horária dos cargos, empregos e funções.  
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§ 1º Os Servidores que tiveram rescisão contratual, exoneração ou alteração na lotação receberão o 
valor proporcionalmente ao período que exerceram suas funções na Unidade Básica de Saúde – USB, 
desde que tenha ocorrido o depósito da parcela antes do desligamento formal do servidor e a realização do 
pagamento antes do desligamento ou no mês em que este ocorrer. 

§ 2° Os novos servidores que ingressarem na equipe de saúde terão direito ao incentivo apenas no 
mês posterior ao seu ingresso. 

§ 3° Não fará jus ao recebimento do Incentivo o servidor que: 
I – somar mais de 02 (dois) dias de faltas e afastamento ao trabalho, por motivo particular, 

justificadas ou não, exceto no período de férias ou compensação de horas extras realizadas em atividades a 
serviço da saúde; 

II – não alcançar as metas e quesitos de avaliação de desempenho individual, estipuladas pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;  

III – estiver cumprindo penalidade de suspensão, em virtude de Sindicância ou Processo 
Administrativo Disciplinar. 
  Art. 6º O valor de incentivo não repassado integralmente ou parcialmente aos servidores, em 
virtude dos incisos I, II e III do § 3° do artigo 5° será rateado entre os demais servidores. 

Art. 7º Serão considerados para fins de apuração do direito ou não ao recebimento do Incentivo 
previsto nesta Lei, o mesmo período estabelecido para o cálculo e lançamento da folha de pagamento. 

Art. 8º O Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social é responsável pelo controle da 
concessão do Incentivo Financeiro e informações de acordo com os demais procedimentos relativos a 
folha de pagamento. 

Art. 9º A avaliação dos quesitos de desempenho individual será feita mensalmente por meio de 
ficha de avaliação, devendo ser avaliado os critérios e fatores que reflitam a responsabilidade, a 
competência, a eficiência, a qualidade e resultados apresentados pelo servidor avaliado, aferidas no 
desempenho individual das tarefas e das atividades a ele atribuídas de acordo com o seguinte: 

I – assiduidade e cumprimento de horário e jornada de trabalho; 
II – opinião dos usuários; 
III – responsabilidade e disciplina; 
§ 1° A avaliação será realizada por comissão designada através de portaria, comprovando 

documentalmente a condição do servidor, e posteriormente, repassado ao gestor do Fundo Municipal de 
Saúde para que o mesmo possa encaminhá-la ao setor de pessoal para inserir na folha de pagamento 
dentro do prazo estabelecido para a entrega das informações da folha. 

§ 2º Caberá à Comissão de Avaliação do PMAQ-AB revisar, mensalmente, o instrumento de 
avaliação individual, a fim de adequá-lo à realidade da Unidade Básica de Saúde, bem como às exigências 
do serviço público prestado na Unidade de Saúde, para garantir maior efetividade, segurança e atualidade 
nas avaliações realizadas. 

Art. 10. Sobre o pagamento do incentivo tratado na presente Lei, incidirá as obrigações acessórias 
e tributárias nos termos da legislação vigente. 
 Art. 11. 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. 12. As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta de dotações orçamentárias da 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 



 

 

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 Secretaria de Administração (55) 3338-1022 Gabinete do Prefeito 

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

Art. 13. Fica autorizada a regulamentação da presente Lei, no que couber, através de Decreto 
Executivo. 

Art. 14. Fica revogada a Lei n°. 1.560, de 12 de junho de 2019. 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Nova Ramada/RS, 13 de novembro de 2019. 
 
 

      Marcus Jair Bandeira 
                                                                                    Prefeito  
 
 Registre-se e Publique-se.      
                                                                                                                                                                                                                                                              
 
                       Elton Rehfeld – Vice-Prefeito                                                               
       Respondendo pela Secretaria Municipal de Administração 
                             Portaria n°.292/2019 


