ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE MA山HADOR
GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL

LEI NO 513/2020
De 02 de Margo de 2020.

REFERENTE AO PROJETO DE LEI NO
021/2020 - EMENTA: INSTITUI A
GRATIFICACAO PMAOJAB, COM BASE
NA PORTARIA GM/MS N.0 1.654/2011,
QUE CRIOU O PROGRAMA DE MELHORIA
DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENCAO
BASICA - PMAOJAB, DEVIDA AOS
PROFISSIONAIS E TRABALHADORES
DAS EQUIPES DE SAロDE DA 臥MILIA
VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

EL瑠NE OLIVEIRA DE ARA山O, prefeita do Municipio de
Malhador do Estado de Sergipe, se utilizando de suas atribui96es legais,

FAZ SABER, que a C合mara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte に1:
Art. 10 -A presente lei regulamenta o incentivo financeiro do
Programa de Melhor do Acesso e Qualidade da Ateng甘oB白sicaPMAOJAB, denominado Componente de Qualidade do Piso de Atengきo
B白sica Vani白vel 一 PAB Vani白vel.
A比． 20 -O incentivo financeiro por equipe contratualizada,
previsto no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da AtenCさo
B白sica-PMAQ, ser白 repassado pelo Minist白rio da SaUde ao Municipio
de Malhador 一 SE, caso o mesmo atinja as metas e resultados Drevistos )r
no§ 20 do Art・ 80 da Po比aria GM/MS n・ 0 1・ 654/2011, combinado com け
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a Portaria GM/MS n.0 866/2012, que altera tamb白m as regras de
classifi cag含o da certificag白o das equipes participantes do Programa.

§10 -O municipio fica desobrigado ao pagamento do Premio
caso o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da
AtenC合oB白sica-PMAOJAB do Governo Federal deixar de
existir;

§20 -Caso haja altera96es na legislagきo do programa, e
possibilidades de outros servigos de saロde aderirem ao
PMAOJAB, fica a Secretaria Municipal de SaUde respons白vel
pela regulamentaC含o atrav白s de Portaria, estabelecendo
crit6rios para pagamento do Premio, em conformidade com a
legislag含o em vigor;

§．30 -Considerando o "caput" do Artigo, fica a Secretaria
Municipal de SaUde designada a estabelecer Quadro de
Metas para os Agentes Comunit白rios de SaUde, atrav6s de
Portaria, regulamentando-o como instrumento de
monitoramento e avaliag合o.

Art. 30 -Fazendo o Munic『 pio jus ao recebimento dos valores
fixados no PMAOJAB, por equipe, em decor虎ncia do preenchimento
das metas previstas na Portaria n.0 1.654/2011, combinada com a
Portaria GM/MS n.0 866/2012, que altera tamb6m as regras de
classificagao da ce比ificagさo das equipes participantes do Programa,
o montante recebido por cada equipe ser白 destinado da seguinte
forma:
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I - l2% (doze por cento) serさo destinados para cada
profissional de nivel superior lotados nas Equipes de Saりde
da Familia;

II 一 7% (sete por cento) serさo destinados para cada
profissional de nivel t白cnico lotados nas Equipes de Sadde da
Familia;

III一 7% (sete por cento) ser谷o destinados a cada Agente
Comunit白rio de Sa白de da equipe.
A比． 40 -O valor da Gratificag合。一 PMAOJAB, corresponde
aos profissionais de nivel superior, nivel t6cnico e Agentes
Comunit白rios de SaUde, ser含o divididos considerando o valor
destinado a sua equipe, de acordo com a classificagさo, por meio da
ce比ificagさo, na avaliagao de desempenho.
Art. 50 -Os valores correspondentes aos percentuais da
Gratificag含。 一 PMAOJAB, serao repassados mensalmen加 aos
servidores do Munic『 pio que fizerem jus ao pr6mio, de acordo com
repasse financeiro por parte do Minist6rio da SaUde ao Fundo
Municipal de Saロde.

Art. 60 -Em caso de desistencia ou afastamento do serviGo,
ou n含o obtengきo das metas, seja em qualquer circunst合ncia,
resultar白 na perda do direito 白 G ratifi cag白o PMAOJAB, sendo o valor
do pr6mio revertido para Secretaria Municipal de Sa 白de, para que
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seja aplicado na estruturagao da Ateng含o B白sica Municipal,
orientado pelas matrizes estrat6gicas fruto da aplicagao da
Autoavaliagさo de Melhoria do Acesso e Qualidade-AMAQ, pelas
Equipes em conson合ncia com resultados da Avaliagきo externa.
Art. 70 -A Gratificagao-PMAQ/AB em nenhuma hip6tese
incorporar白 ao sal白rio do servidor, sendo a sua natureza juridica
estritamente indenizat6ria .

A比． 80 -Esta Po比aria entrar白 em vigor na data de sua
publicaC白o， 有cando revogadas as disposiC6es em contr白rio.

Gabinete da Prefeita do Municipio de Malhador do Estado de
Sergipe, 02 de

margo de 2020.

ELAYNE O心西九打同Aおぜ瓜RAO:JO
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