GOVERNO MUNICIPAL

FARIAS BRITO
GABINETE DO PREFEITO

LEIN° 1.514/2021.

DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Institui no municipio de Farias Brito, o
Incentivo Variavel por Desempenho de
Metas do Componente - Pagamento por
Desempenho do Programa Previne Brasil,
que recebera a nomenclatura de lncentivo
E-SUS. Fica revogada a Lei n°. 1.398/2015
de 28 de janeiro de 2015 que institui o
incentivo vartavel por desempenho de
metas do Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e da Qualidade - PMAQ, e da
outras providenctas.
O PREFEITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FACO SABER QUE
A CAMARA MUNICIPALDE-FARIAS BRITO, ESTADO DO-CE.ARA,
APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art.1 °. Fica instituido o Incentivo variavel por desempenho de metas
aos profissionais integrantes das Atencao Primaria a Saude, Estrategia
Saude da Familia - ESF, Coordenacao da Atencao Primaria a Sande,
Coordenacao Epidemiologia e Coordenacao dos Imunobiol6gicos,
profissionais integrantes de equipes multiprofissionais, com recursos
advindos do Componente "Pagamento por Desempenho" de Metas do
Programa Previne Brasil.
§ 1 ° Serao contemplados com o incentivo enfermeiros, dentistas,

medicos, agentes comunitarios de saude, auxiliares e tecnicos de
enfermagem, auxiliares e tecnicos de saude bucal das equipes da ESF,
coordenador( a) da atencao primaria a saude, Coordenacao
Epide iologia e Coordenacao dos Imunobiol6gicos e demais
sionais de nivel superior que estejam vinculados a Estrategia da
pr
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Saude da Familia e todo profissionais de nivel medic] Tecnico de
Enfermagem, tecnico Saude Bu cal, recepcionista).
§ 2° A gratificacao prevista neste artigo nao sera devida aos servidores
que acumularem 03 faltas mensais nao justificadas, licenciados de

suas funcoes (auxilio doenca, licenca sem vencimentos, etc),
aposentados e que nao possuam vinculo empregaticio com o
. � .
mumcrpio.

Art. 2°. Ao aderir o incentivo "Pagamento por Desempenho" do
Programa Previne Brasil, os profissionais receberao conforme
porcentagem de metas atingidas na relacao de indicadores, avaliados
mensalmente por comissao instituida. (Anexo)
Art. 3°. Do valor global do recurso financeiro referente ao "Pagamento
por Desempenho" repassado mensalmente ao mumcipio pelo
Ministerio da Saude, serao destinados 60°/o (sessenta inteiros por
cento) para o pagamento de Incentivo por Desempenho (incentivo
ESUS).
Art. 4°. 0 Incentivo do Desempenho E-SUS tratado nesta Lei em
nenhuma hip6tese sera incorporado ao salario do profissional
beneficiado, nem sera considerado como base de calculo para a
apuracao de outras verbas, seja a que titulo for.
Art. 5°. 0 repasse do incentivo financeiro aos profissionais sera
concedido enquanto houver a garantia de repasse de recursos pelo
Ministerio da Saude.
Art. 6°. 0 incentivo sera devido para cada categoria profissional de
acordo com o valor repassado pelo Ministerio da Saude, respeitadas as
propo 6es estabelecidas, conforme disposto a seguir:
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I - Os 60%> (sessenta inteiros por cento) do valor destinado as equipes
da ESF serao divididos entre os profissionais integrantes da seguinte
forma:
a) Enfermeiros, Cirurgioes dentistas, medicos e demais profissionais
de nivel superior receberao 70o/o (setenta inteiros por cento),
sendo a quantia referente a essa porcentagem rateada entre os
profissionais em valores iguais;
b) Profissionais de nivel medio receberao 30°10 (trinta inteiros por
cento), sendo a quantia referente a essa porcentagem rateada
entre os profissionais em valores iguais.
Art. 7°. Sera considerado o alcance do peso total do referido indicador
para efeito do pagamento; onde cada indicador avaliado correspondera
a 10°10, totalizando 100%;
Art. 8°. A avaliacao dos indicadores sera realizada a cada 02 meses, no
caso de desabastecimento de insumos ou vacinas de responsabilidade
do Ministerio da Saude ou Estado ou municipio que interfira no
alcance <las metas, o indicador sera desconsiderado;
Art. 9°. Os indicadores do pagamento por desempenho para os anos
de 2021 e 2022 serao definidos ap6s avaliacao e pactuacao tripartite
durante o ano de 2020.
Art. 10°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao,
revogada as disposicoes em contrario.

Paco da Prefeitura Municipal de Farias Brito, em 14 de Abril de 2021.

O AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal
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ANEXO I

Planilha de Indicadores a
profissionais de nivel superior

serem

acompanhados

pelos

1- Entrega de relat6rio mensal especificos de cada categoria
profissional na Secretaria de Saude em tempo habil (E-SUS;
SIPNI, cronogramas, planilha de 6bitos e nascidos vivos, planilha
de 6bito infantil, planilha de 6bito de mulher em idade fertil,
planilha de tuberculose e hanseniase, planilha de testes rapido,
vitamina A, suplementos, boletim de doses aplicadas, pedido de
vacinas, planilha adolescente, saude sexual e reprodutiva,
monitoramento das doencas diarreicas];
2- Cumprimento das metas de producao pactuadas por categoria
profissional;
3- Realizacao mensal de acoes do PSE nas escolas dos territ6rios
[Escovacao dental supervisionada, atualizacao de caderneta de
vacina, dentre outras) e acoes de combate as arboviroses na area
adscrita;
4- Proporcao de gestante com pelo menos 6 consultas realizadas,
sendo a 1 ° ate a 20° semana;
5- Proporcao de gestante com atendimento odontol6gico realizados;
6- Cobertura de exames citopatol6gico;
7- Cobertura vacinal de pentavalente e poliomielite inativada;
8- Percentual de pessoas hipertensas com pressao arterial aferida
em cada semestre;
9- Percentual de diabeticos com solicitacao de hemoglobina glicada.
10Pontualidade.
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ANEXO II

Planilha de Indicadores a
profissionais de nivel medto

serem

acompanhados

pelos

Assiduidade
01Cumprimento das metas de producao pactuadas par
02categoria profissional;
Realizacao mensal de acoes do PSE nas escolas dos
03territ6rios (Escovacao dental supervisionada, atualizacao de
caderneta de vacina, dentre outras)
04Proporcao de gestante com pelo menos 6 consultas
realizadas, sendo a 1 ° ate a 20° semana;
Proporcao de gestante com atendimento odontol6gico
05realizados;
Cobertura de exames citopatol6gico;
06Cobertura vacinal de pentavalente e poliomielite inativada;
07 Percentual de pessoas hipertensas com pressao arterial
08aferida em cada semestre;
Percentual de diabeticos com solicitacao de hemoglobina
09glicada.

