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LEI Nº 401, DE 13 DE JUNHO DE 2014  

 
“Cria no Município de Amargosa-BA, o Prêmio De 
Qualidade e Inovação – PMAQ-AB, com base na 
Portaria GM/MS Nº. 1.654/2011, que criou o 
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 
Atenção Básica – PMAQ-AB, para os 
Profissionais/Trabalhadores da Atenção Básica, 
NASF, CEO e Apoiadores Vinculados ao 
Desenvolvimento do Projeto do PMAQ no 
Município e dá outras providências.” 

   

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA-BA no uso de suas atribuições faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. A presente Lei regulamenta o incentivo financeiro do Programa de Melhoria do 
Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB, denominado Componente de 
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável, NASF - Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família e CEO – Centro de Especialidades Odontológicas. 

 
Art. 2º. O incentivo financeiro por equipe contratualizada, aqui denominado Prêmio de 
Qualidade e Inovação - PMAQ/AB, previsto no Programa de Melhoria do Acesso e 
Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, será repassado pelo Ministério da Saúde ao 
Município de AMARGOSA-BA, caso o mesmo atinja as metas e resultados previstos no 
§2º. do Art. 8º. da Portaria GM/MS nº. 1.654/2011, combinado com a Portaria GM/MS nº. 
535/2013, que altera também as regras de classificação da certificação das equipes 
participantes do Programa. 

 
§ 1º - O Município fica desobrigado ao pagamento do Prêmio caso o Programa de Melhoria 
do Acesso e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB do Governo Federal deixe de 
existir; 

 
§ 2º - Caso haja alterações na legislação do programa e possibilidades de outros serviços 
de saúde aderir ao PMAQ-AB, fica o Município responsável pela regulamentação através 
de Decreto, estabelecendo critérios para pagamento do Prêmio, em conformidade com a 
legislação em vigor. 

 
§ 3º - Considerando o “caput” do Artigo, fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a 
estabelecer Quadro de Metas para os Profissionais de Saúde que atuem no âmbito da 
Atenção Básica, NASF e CEO, através de Portaria, regulamentando-o como instrumento de 
monitoramento e avaliação. 
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Art. 3º. Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no PMAQ-AB por 
equipe, em decorrência do preenchimento das metas previstas na Portaria GM/MS nº 
1.654/2011, combinado com Portaria GM/MS nº. 535/2013, que altera também as regras de 
classificação da certificação das equipes participantes do Programa, o montante recebido 
será destinado da seguinte forma: 

 
I - 60% (sessenta por cento) serão destinados ao Fundo Municipal de Saúde para que 
sejam aplicados na estruturação da Saúde na Família Municipal, NASF, CEO, valores 
referente ao prêmio dos apoiadores institucionais e apoio às matrizes estratégicas fruto da 
aplicação da Autoavaliação de Melhoria do Acesso e Qualidade - AMAQ, pelas Equipes em 
consonância com resultados da Avaliação externa; 

 
II - 40% (quarenta por cento) serão pagos aos profissionais/trabalhadores da Atenção 
Básica, NASF e CEO, na forma de Prêmio de Qualidade e Inovação - PMAQ/AB, sendo 
a totalidade do recurso ora tratado partilhado da seguinte forma: 

 
a) 93% (Noventa e três por cento) divididos em partes iguais pagas aos 

profissionais das equipes de Saúde da Família com saúde bucal ou não da 
Atenção Básica Municipal, NASF e CEO; 

b) 7% (Sete por cento) para os profissionais de atividades meio, tais como: 
recepcionista, auxiliar de serviços gerais e outros, vinculados as equipes 
acima citadas; 

 
III – Os Apoiadores Vinculados ao desenvolvimento do Projeto PMAQ receberão valores 
igualitários as premiações percebidas individualmente pelos profissionais das equipes 
descritas na línea “a” do Inciso II. 
    
Parágrafo Único: Considera-se Profissionais/Trabalhadores da Atenção Básica, NASF, 
CEO nos termos do inciso “II,” todo aquele prestador de serviço, independentemente do 
vínculo, à exemplo dos servidores efetivos, comissionados ou contratados por prazo 
determinado, 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 possibilidades existentes na legislação brasileira.  
 
Art. 4º. O valor do Prêmio será divido entre os trabalhadores lotados nas Unidades de 
Saúde da Família, NASF, CEO, que tenham aderido ao referido Programa, devendo ser 
pactuado em colegiado e instituído pelas equipes, uma única vez e sem possibilidade de 
alteração posterior, que formalizará à Gestão Municipal para que seja acatada.  
 
Art. 5º. Os valores correspondentes aos percentuais do Prêmio de Qualidade e Inovação 
- PMAQ/AB, serão repassados trimestralmente, em parcela única, aos servidores do 
Município que fizerem jus ao prêmio, um mês após o encerramento do trimestre, 
publicização do resultado final do PMAQ e repasse financeiro por parte do Ministério da 
Saúde ao Fundo Municipal da Saúde. 
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Parágrafo Único: Os valores relativos a primeira parcela, após aprovação desta Lei, terão 
como base o Saldo Financeiro remanescente do exercício anterior e os valores repassados 
pelo Ministério até encerramento do trimestre a ser quitado. 
   
Art. 6º. Os servidores terão direito ao Prêmio de Qualidade e Inovação - PMAQ/AB, 
proporcionalmente ao período trabalhado. 
 
Art. 7º. Em caso de desistência ou afastamento do serviço, ou não obtenção das metas, 
seja em qualquer circunstância, o servidor perderá o direito ao Prêmio de Qualidade e 
Inovação - PMAQ/AB, sendo o valor do prêmio revertido para utilização conforme 
determina o Inciso I do artigo 3º. 
 
Parágrafo Único: Estão excluídos do escopo deste artigo os afastamentos decorrentes de 
férias, licença maternidade, licença prêmio, licença para tratamento de saúde e atestados 
por motivos alheios ao servidor. 
  
Art. 8º. O Prêmio de Qualidade e Inovação - PMAQ/AB em nenhuma hipótese 
incorporará ao salário do servidor, sendo a sua natureza jurídica estritamente indenizatória.  

  
Art. 9. Para execução das despesas decorrentes da presente Lei fica o Poder Executivo 
autorizado a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente até o limite de 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), mediante Decreto Executivo de acordo com o 
estabelecido no Art. nº 43 da Lei nº 4320/64.  
 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário.  

 
 

Gabinete da Prefeita, Amargosa-BA, 13 de junho de 2014. 
 

 
Karina Borges Silva 

Prefeita Municipal 
 


