
PREFEITURA MUNICIPAL DO IUIÉ 
ESTADO DA BAHIA 

CNP': 16.416_158,0001-87 

LEI N°274/2015, de 15 de abril de 2015. 

"Cria no Município de Iuiu o Prêmio 

Programa de Melhoria do Acesso e 

Qualidade da Atenção Básica 

PMAQ/AB, previsto na Portaria n° 

1.654/2011, destinado aos trabalhadores 

que prestam serviço na Estratégia Saúde 

da Família no Município e dá outras 

providências." 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IUIU, Estado da Sabia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Iuiu aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° - 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 — Prêmio PMAQ/AB. 

Art. 2° - O Prêmio variável previsto no Programa de Melhoria do Acesso e 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) será repassado pelo Ministério da Saúde ao 
Município de Iuiu, caso o mesmo atinja as metas e resultados previstos no § 2° do Art. 8°, 
da Portaria 1.654/2011. 

Parágrafo Único - Caso o Programa do Ministério da Saúde deixar de existir, o 
Município fica totalmente desobrigado do pagamento do Prêmio PMAQ/AB. 

Art. 30  — Fazendo o Município 'jus" ao recebimento dos valores fixados no 
PMAQ/AB, em decorrência do cumprimento das metas previstas na Portaria n° 1.654/2011, 
deverá aplicar os recursos da seguinte forma: 

I — 50% (cinquenta por cento) do montante recebido na melhor estruturação da 
Atenção Básica municipal, em atenção às matrizes de intervenção estabelecidas na auto-
avaliação de Melhoria do Acesso de Qualidade — AMAQ; 

II — 40% (quarenta por cento) deverá ser pago aos trabalhadores lotados nas 
referidas unidades, independente dos vínculos dos mesmos com o Município, sob forma de 
Prêmio de Qualidade e Inovação — PMAQ/AQ; 

ifi — 10% (dez por cento) serão pagos aos trabalhadores com função de Apoio 
Institucional no Município, coordenadores da Atenção Básica e de apoio institucional dl.  
Atenção Básica, designados por Portaria do Secretário Municipal de Saúde. 
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§ 1° - Os valores correspondentes aos percentuais dispostos no "caput" do presente 
dispositivo, serão repassados mensalmente aos trabalhadores que prestam serviços na 
Estratégia Saúde da Família no município. 

§ 2° - A Secretaria Municipal de Saúde deverá definir de forma clara e sucinta, os 
critérios de repasse aos profissionais de Nível Superior, abordando-os sempre com respaldo 
nos princípios da administração pública. 

Art. 40  — O valor do Prêmio PMAQ/AB será dividido entre os trabalhadores lotados 
nas unidades da ESF que tenham aderido ao referido Programa, devendo ser pactuado em 
Colegiado instituído pela própria Equipe de Saúde da respectiva Unidade Básica de Saúde, 
uma única vez e sem possibilidade de alteração posterior, que formalizará à Gestão 
Municipal para que seja acatada. 

§ 1° - Os trabalhadores terão direito ao Prêmio PMAQ/AB, somente se 
desempenharem suas funções na mesma ESF no período mínimo de 12 (doze) meses, 
ininterruptos. 

§ 2° - Em caso de desistência ou afastamento do serviço por vontade própria, por 
qualquer que seja o motivo, os trabalhadores perderão o direito ao Prêmio PMAQ/AB, e o 
valor correspondente será divido apenas entre os trabalhadores que tenham atuado no 
período de 12 (doze) meses, nos termos do § 1°. 

§ 3° - Em caso de desligamento do trabalhador por forças alheias à sua vontade, 
antes do cumprimento do prazo previsto no § 1°, fara este "jus" ao recebimento do valor 
proporcional dos meses trabalhados será repassado ao trabalhador, quando do encerramento 
do vínculo com o Município. 

Art. 5° - Os repasses constantes do programa PMAQ/AB definidos e orientados por 
esta Lei, serão destinados exclusivamente às Unidades Básica de Saúde que foram 
contempladas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Município de Iuiu. 

Art. 6° - No caso de trabalhadores que não possuem vínculo direto com o 
Município e prestam serviços nas ESF, por meio de contratação de terceiros — pessoa 
jurídica, pública ou privada — o valor proporcional pactuado no Colegiado da Equipe será 
repassado à entidade contratada, por meio de Aditivo Contratual, condicionado ao repasse 
aos trabalhadores. 

Art. 70  - O Prêmio PMAQ/AB, dada a sua não habitualidade, não incorporará ao 
valor remuneratório percebido pelo trabalhador, sendo a sua natureza jurídica estritamente 
indenizatória. 

Art. 8° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus L 

efeitos legais a partir de 01 de Janeiro de 2015. 

Praça Abílio Pereira, N°232, Centro - Iuiu - CEP: 46438-000 
Tel. (77) 3682-2121/ 3682-2122 E-mail: gabraniuiu@gmail.com  

Página 2 de 3 



PREFEITURA MUNICIPAL DO IUIÚ 
ESTADO DA SABIA 

15.416.158/0001-87 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IUIU, Estado da Bahia, em 

15 de abril de 2015. 

Carlos Vagijér Lopes Frota 
Prefeito Municipal 
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