
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI MUNICIPAL N° 342/2017, De, 20 de Dezembro de 2017. 

 

“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE 
PRODUTIVIDADE PARA PROFISSIONAIS DAS 
EQUIPES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA CONTRATUALIZADOS AO INCENTIVO 
DA PMAQ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o pagamento do Incentivo de 

Desempenho aos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF ou Equipes de 
Saúde da Família / Equipes de Saúde Bucal ESF/ESB e NASF (Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família) com recursos financeiros advindos do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 

 
Parágrafo único. Esta Lei deverá seguir as normas estabelecidas 

no 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. 

 
§ 1º. O incentivo de desempenho está desvinculado do reajuste 

dos vencimentos dos servidores, não tendo direito a percebê-lo quando afastado por 
mais de 30 dias. 

§ 2º. O repasse do incentivo de desempenho será de caráter 
remuneratório, como vantagens pecuniária e a título de premiação, conforme artº 51, 
inciso II, da Lei N. º 052/98 de 23 de junho de 1998. 

 
Art. 2º - O repasse de incentivo financeiro PMAQ/AB aos 

profissionais das ESF ou ESF/ESB serão concedidos enquanto houver repasse de 
recursos financeiros do PMAQ, para o município de Caraúbas. 
 

   Art. 3º - A produtividade – PMAQ será devida aos servidores em 
efetivo exercício nas Unidades de Saúde da Família, inclusive aos servidores de 
outras esferas de governo cedidos ao município, exceto nos casos de:  
I – licença para tratamento da própria saúde, superior a cinco dias úteis;  



 

II – licença por acidente em serviço, superior a quinze dias do mês;  
III – licença por motivo de doença em pessoa da família acima de três dias no mês;  
IV – licença maternidade;  
V – afastamento com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da administração 
direta, autarquias e fundações a nível municipal, estadual ou federal, exceto para o 
exercício de trabalho em parceria quando os procedimentos forem incluídos no 
faturamento SUS;  
VI – Licença-prêmio.  

 
Art. 4º - Dos valores repassados serão distribuídos no seguinte 

percentual:  
 
I – Do total das verbas, 50% (cinquenta por cento) serão 

destinados à estruturação física das unidades de saúde, bem como, 50% (cinquenta 
por cento) serão destinados à premiação dos profissionais da atenção básica. 

 
Parágrafo Primeiro – A distribuição dos percentuais devidos aos 

agentes públicos envolvidos será regulamentado por Decreto elaborado pelo Chefe do 
Poder Executivo, estando obrigado a distribuir a premiação de forma equitativa, de 
acordo com o número de cargos existentes na atenção básica e integrados ao 
programa. 

 
Art. 5º - O Poder Executivo, através de decreto, regulamentará o 

quadro de valores devidos, nos termos do art. 4º, limitado aos recursos previstos para 
o programa, bem como, regulamentará os procedimentos administrativos para 
execução das despesas, com as metas necessárias ao cumprimento dos indicadores 
específicos; 

 
Art. 6º - As despesas necessárias à aplicação da presente lei 

correrão por conta dos recursos correspondentes, constantes na Lei Orçamentária 
Anual. 

 
Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  
 

Caraúbas, 20 de Dezembro de 2017. 
 

 
 

José Silvano Fernandes da Silva 
Prefeito 

 

 

 

 

     


