ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICPAL Nº 743 DE 23 DE MARÇO DE 2020.

LEI MUNICPAL Nº 743 DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Altera a redação da Lei Nº 719/2018 Normatiza a execução no Município de Brejinho/RN do Incentivo de Desempenho previsto na
Portaria nº 1.654/2011- MS aos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, Equipes de Saúde Bucal – ESB e demais
profissionais de Apoio Institucional e Matricial AB, com recursos financeiros advindos do Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJINHO/RN, de acordo com o que determina a legislação em vigor e as novas políticas de financiamento da
Atenção Primária, resolve:
Art. 1º. A Lei 719 de 03 de dezembro de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação: I – O Art 1º e o Parágrafo Único, passam a ter a seguinte
redação:
“Art 1º. A presente Lei regulamenta, no âmbito do Município de Brejinho/RN, a execução do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de
Transição – Pagamento Desempenho de acordo com a Portaria Nº 173/MS/GM, de 31 de janeiro de 2020, que Dispõe sobre os municípios que
apresentam decréscimo dos valores a serem transferidos, conforme as regras do financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa
Previne Brasil, em conformidade com as Portarias Nº 2.979/MS/GM, de 12 de novembro de 2019 que institui o Programa Previne Brasil e estabelece
novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e Nº 874/MS/GM de 10 de maio de
2019 que Define os municípios e valores mensais referentes à certificação das equipes da atenção básica e os NASF participantes do 3º Ciclo do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
Parágrafo único. Esta Lei tem seus parâmetros financeiros para o Pagamento de Incentivo Financeiro dos Profissionais da Atenção Primária,
baseados no repasse financeiro da nova política de financiamento da atenção Primária, que estabeleceu alteração na nomenclatura anteriormente
chamada de Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituída pelo Departamento de Atenção
Básica/Ministério da Saúde – DAB/MS, por meio da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, e de seu Manual Instrutivo, atualmente denominada
Custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil, se baseando para a transferência do recurso, na portaria Nº 874/MS/GM de 10 de
maio de 2019 que Define os municípios e valores mensais referentes à certificação das equipes da atenção básica e os NASF participantes do 3º
Ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).”
– O Art 2º e o Parágrafo Único, passam a ter a seguinte redação:
“Art. 2º. Para aderir ao PMAQ-AB as equipes se submeteram a um Termo de Compromisso do PMAQ-AB homologado por Portaria do Ministério
da Saúde, conforme as regras da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011 e Manual Instrutivo PMAQ-AB, que passou a ser chamado de Incentivo
Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho e tem seus
repasses financeiros em conformidade com as Portarias Nº 173/MS/GM, de 31 de janeiro de 2020, Nº 2.979/MS/GM, de 12 de novembro de 2019 e
Nº 874/MS/GM de 10 de maio de 2019 e a 2ª lista de certificação do 3º ciclo do PMAQ – AB.
Parágrafo único. O município de Brejinho/RN, assim como os demais municípios brasileiros, passou a ser regidos através da Portaria Nº
2.979/MS/GM, de 12 de novembro de 2019 que institui o Programa Previne Brasil e estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção
Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.”
– O Art 3º, § 1º, § 2º, § 3º e seus itens I, II, III, § 4º, § 5º, § 6º e § 7º, passam a ter a seguinte redação:
“Art. 3º. Os profissionais das Equipes da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil e demais profissionais de apoio Institucional e
Matricial da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil receberão o incentivo descrito no art. 1º, desta Lei, conforme desempenho das
metas e respectivas pontuações descritas nos anexos I, II, III, IV e V desta Lei.
§ 1º. As dez metas previstas somam um total percentual de 100% onde cada um deles possui peso igual a 10%, cuja soma servirá para se calcular o
percentual de desempenho das equipes, conforme as regras do Financiamento de Custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil.
§ 2º. As metas serão analisadas quadrimestralmente, pela Secretaria Municipal de Saúde, que enviará relatório da avaliação para Secretaria
Municipal de Administração até o trigésimo dia subsequente ao fechamento do quadrimestre.
§ 3º. Após avaliação quadrimestral pela Secretaria Municipal de Saúde, o pagamento do incentivo será autorizado conforme abaixo:
– Atingindo abaixo de 40% das metas, a equipe não fará jus ao recebimento do incentivo no mês subsequente ao quadrimestre avaliado, e será
reavaliada mês a mês, até que a mesma volte a atingir a meta de no mínimo 70%.
– Atingindo entre 40% e 70% das metas, a equipe fará jus ao recebimento do valor de 50% do incentivo e será reavaliada mês a mês, até que a
mesma volte a atingir a meta de no mínimo 70%.
– Atingindo acima de 70% das metas, a equipe fará jus ao recebimento de 100% do incentivo pelo quadrimestre seguinte.
§ 4º. Nos casos em que se identifica o não cumprimento mínimo ou parcial das metas, a Secretaria Municipal de Saúde poderá avaliar os integrantes
da equipe individualmente, e, em caso de não cumprimento individual do desempenho, estes, não farão jus ao recebimento do incentivo pelo
quadrimestre seguinte, não prejudicando aos demais integrantes da equipe.

§ 5º. Nos casos em que a equipe não atinja as metas, por motivos alei-os aos seus esforços, a Secretaria Municipal de Saúde poderá justificadamente,
através de relatório, indicar motivos e manter o pagamento do incentivo pelo quadrimestre seguinte.
§ 6º. Nos casos dos parágrafos acima mencionados, fica obrigado a Secretaria Municipal de Saúde encaminhar a justificativa de cada caso, para a
Coordenadoria de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, para os ajustes necessários na folha do incentivo
§ 7º. A relação das Metas contidos nesta lei poderá ser alterada em comum acordo com os profissionais, de forma a garantir o bom funcionamento da
Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil no município de Brejinho/RN, objetivando a melhoria da Saúde da População.”
– O Art 4º, § 1º, § 2º, § 3º, § 4º e § 5º, passam a ter a seguinte redação e acrescenta os § 6º, § 7º e § 8º
“Art. 4º. O Incentivo de Desempenho será repassado exclusivamente aos profissionais das Equipes da Atenção Primária à Saúde do Programa
Previne Brasil e demais profissionais de apoio Institucional e Matricial da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil, pertencentes à
Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1º. O Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho, será repassado a partir das informações do Sistema
Nacional de Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde – CNES.
§ 2º. A distribuição do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho normatizado por esta Lei, será de 50%
destinado para pagamento de despesas de custeio da Atenção Primária à Saúde do Município de Brejinho/RN e 50% compartilhado de forma
igualitária entre os profissionais cadastrados no CNES.
§ 3º. Os recursos repassados aos profissionais serão distribuídos, de acordo com o resultado da avaliação de cada equipe da Atenção Primária à
Saúde do Programa Previne Brasil, certificadas pelo Ministério da Saúde de acordo com a 2ª Lista de Certificação do 3º Ciclo do PMAQ-AB,
conforme Art 1º desta Lei.
§ 4º. Fica estabelecido que o excedente do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho, oriundo do não
cumprimento dos indicadores, será utilizado exclusivamente para custeio da Unidade a qual a equipe pertence.
§ 5º. Em caso de Profissionais do Programa Mais Médico ou PROVAB, desistência, exoneração, rescisão ou afastamento do serviço em qualquer
circunstância, o servidor perderá o direito ao Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho, tendo o valor que
caberia ao servidor, incorporado aos 50% da gestão, para a melhor estruturação das Unidades de Saúde, insumos e seu custeio pelo Poder Municipal.
§ 6º. O Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho está desvinculado do reajuste dos vencimentos dos
servidores, fazendo jus ao mesmo o integrante da equipe conforme os dias trabalhados, exceto no período de férias.
§ 7º. Não farão jus ao Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho os servidores que se enquadrem nas
seguintes situações durante o período correspondente:
– Licença Maternidade ou Licença Prêmio;
– Afastamento com ou sem remuneração (ônus), para órgão ou entidade da administração direta, autarquias e fundamentações a nível municipal,
estadual ou federal;
– Atestado Médico ou Afastamento por perícia médica.
§ 8º. O repasse do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho aos profissionais das Equipes Atenção
Primária à Saúde do Programa Previne Brasil, incluíram na 2ª Lista de Certificação do 3º Ciclo do PMAQ-AB a certificação do NASF. Para esses
profissionais, hoje incluídos em equipe multidisciplinar, a divisão será de 50% (cinquenta por cento) para gestão e 50% (cinquenta por cento) para
ser dividido em partes iguais pelos profissionais.”
– Acrescenta o O Art 5º e Parágrafo Único, com as seguintes redações:
“Art. 5º. O incentivo de que trata essa lei não se incorporará aos vencimentos, não integrará os proventos de aposentadoria, bem como não servirá de
base de cálculo para quaisquer vantagens.
Parágrafo Único: O pagamento do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho pago aos profissionais das
Equipes Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil e demais profissionais de apoio Institucional e Matricial da Atenção Primária, não
incidirá qualquer desconto, seja de qualquer natureza, sobre o valor do incentivo de que trata a presente lei, com execução a providência e imposto
de renda.”
– O Art 6º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 6º. Os repasses do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho aos profissionais das Equipes Atenção
Primária à Saúde do Programa Previne Brasil e demais profissionais de apoio Institucional e Matricial da Atenção Primária, serão concedidos
enquanto houver repasse de recursos financeiros na modalidade Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho
pelo MS/DAB, para o município de Brejinho/RN.”
– O Art 7º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 7º. O Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de Transição – Pagamento Desempenho pago aos profissionais das Equipes Atenção
Primária à Saúde do Programa Previne Brasil e demais profissionais de apoio Institucional e Matricial da Atenção Primária será repassado por meio
do Incentivo de Desempenho.”
– O Art 8º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 8º. A relação de indicadores contidos nesta lei poderá ser alterada em comum acordo com os profissionais, de forma a garantir o bom
funcionamento da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil no município de Brejinho/RN, com aprovação do Conselho Municipal de
Saúde.”
– O Art 9º passa a ter a seguinte redação:
“Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos legais à 02 de janeiro de 2020, revogadas as disposições em
contrário.”
Brejinho-RN, em 23 de março de 2020.
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal
INDICADORES ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Indicadores dos Agentes de Saúde
1

Representação em %

Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o 10
monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção as pessoas com agravos e condições que necessitem de maior
numero de visitas domiciliares.

2

Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimento, óbitos, doenças e outros agravos a saúde.

10

3

Cadastrar 100 % das pessoas da micro-area e manter cadastros atualizados.

10

4

Orientar e encaminhar usuarios no que diz respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados. Informar os usuários sobre as datas e 10
horários de consultas e exames agendados.

5

Realizar atividades educativas, juntamente com a equipe da saúde, para grupos na comunidade, escola ou unidade de saúde (hiperdia, gestantes, idosos, PSE, 10
tabagismo, escovação), documentadas na ficha de atividade coletiva E-SUS AB.

6

Encaminhar 100% das gestantes para consulta do Pré - Natal, iniciando, preferencialmente, no primeiro trimestre da gestação e informar e acompanhar 10
atualizaçao do calendário vacinal.

7

Encaminhar no mínimo 05 mulheres para realizar exame preventivo de colo de útero mensalmente.

8

Encaminhar 100% das crianças de 0 a 2 anos para consultas agendadas de puericultura e fazer a busca ativa das crianças faltosas. Informar e acompanhar 10

10

atualizaçao do calendário vacinal de todas as crianças da sua microarea.
9

Encaminhar todos os hipertensos e diabéticos para consultas mensais e traçar estratégias para lembrá-los.

10

10

Encaminhar 100% dos pacientes portadores de tuberculose e hanseniase para consulta.

10

Indicadores dos Enfermeiros da Equipe

Representação em %

1

Realizar visitas domiciliares com, com especial atenção as pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares.

10

2

Realizar atividades educativas para grupos da comunidade, escolas, imunidade de saúde (hiperdia, gestantes, idosos, PSE, tabagismo) documentadas na ficha 10
de atividades coletivas do E-SUS AB. Mínimo de 02 atividades/mes.

3

Média de atendimentos por habitantes -0,15

10

4

Atendimento a demanda espontânea -40%

10

5

Atendimento de consultas agendadas-25 a 35%

10

6

Índice de atendimentos por condição avaliada (hipertensos, diabéticos e obesos)- 0,30

10

7

Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero- 0,25

10

8

Cumprimento das metas de cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Saúde

10

9

Entrega de fichas de notificações, de acordo com o prazo estabelecido pela coordenação de vigilância epidemiológica e participação em 90% das reuniões 10
mensais realizadas pela secretaria municipal de saúde.

10

Digitar/entregar fichas do E-SUS, semanalmente, devendo estar o sistema alimentado até o dia 5º dia do mês subsequente.

10

Indicadores dos Médicos da Equipe

Representação em %

1

Realizar visitas domiciliares, com especial atenção às pessoas com agravos e condisse que necessitem de maior numero de visitas domiciliares.

10

2

Realizar atividades educativas para grupos na comunidade, escolas ou unidade de saúde (hiperdia, gestantes, idosos, PSE, tabagismo), documentadas na 10
ficha de atividade coletiva E-SUS AB.

3

Média de atendimentos por habitante - 0,15

10

4

Atendimento a demanda espontânea - 40%

10

5

Atendimento de consultas agendas - 25-35%

10

6

Índice de atendimentos por condição avaliada (hipertensos, diabéticos e obesos) - 0,30.

10

7

Percentual de encaminhamentos para serviço especializado – 8% a 20%

10

8

Realizar notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde publica.

10

9

Digitar/entregar fichas do E-SUS, semanalmente, devendo estar o sistema alimentado até dia 5 do mês subsequente.

10

10

Participação em 90% das reuniões mensais realizadas pela secretaria municipal de saúde , quando for solicitada a presença do profissional.

10

Indicadores dos Odontológos da Equipe

Representação em %

1

Digitar/entregar fichas do E SUS, semanalmente, devendo estar no sistema alimentado ate o dia 5 do mês subsequente.

10

2

Cobertura da primeira consulta odontologica programática - 1,25

10

3

Diversidade dos serviços ofertados maior ou igual a 21 procedimentos

10

4

Realizar visitas domiciliares com especial atenção as pessoas com agravos e condiçoes que necessitem de maior numero de visitas domiciliares - mínimo 10
02 por mês.

5

Participação em 90% das reuniões mensais realizadas pela secretaria municipal de saúde, quando solicitada a presença do profissional.

10

6

Realizar atividades educativas para grupos na comunidade, escola ou unidade de saúde, documentada na ficha de atividade coletiva E-SUS ABA- mínimo 10
01 por mês.

7

Cobertura de ação coletiva de escavação bucal supervisionada - mínimo 01 ação/mes

10

8

Media de procedimentos odontológicos básicos individuais -300 procedimentos.

10

9

Razão entre tratamentos concluidos e primeiras consultas odontologicas programaticas - 0,5 a 1,0

10

10

Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.

10

Indicadores dos auxiliares de saúde bucal e Técnicos de Enfermagem da Equipe

Representação em %

1

Participaçao em 90% das reuniões mensais realizadas pela secretaria municipal de saúde, quando for solicitada a presença do profissional.

10

2

Auxiliar o cirurgião dentista/enfermeiro(a) nas visitas domiciliares, com especial atenção as pessoas com agravos e condições que necessitem de maior 10
numero de visitas domiciliares - minimo 02 por mês.

3

Auxiliar cirurgião dentista/enfermeiro(a) nas visitas domiciliares, com especial atençao as pessoas com foco nas ações preventivas

4

Auxiliar o cirurgião dentista/enfermeiro(a) nas atividades educativas para grupos na comunidade, escola ou unidade de SAÚDE, documentadas na ficha de 10

10

atividade coletiva E-SUS AB- mínimo de 01/mes.
5

Auxiliar o cirurgião dentista/enfermeiro(a) na cobertura de ação coletiva supervisionada - mínimo 01 ação por mês.

10

6

Proceder a desinfecção e esterilização de materiais e instrumentais realizados.

10

7

Participar de gerênciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da equipe de saúde bucal/ESF

10

8

Organização e controle da agenda clínica.

10

9

Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontologicos/enfermagem

10

10

Prepara e organizar instrumentais e materiais necessários para o atendimento.

10

Brejinho-RN, em 23 de março de 2020.
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Prefeito Municipal
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