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Sucupira do Riachão (MA), 08 de junho de 2022.
LE[N" 12112022

"Institui a Gratificação por Desempenho aos prolissiontis da

Atenção Básica do Município de Sucupira do Riachão

rcferente ao Progremt Previne Brasil e ü oufias

proüdências. "

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO

MARANHÃO, No USo DAS ATRIBUIÇÕES QUE PELA LEI ORGÂNICA LHE SÃo

CONFERIDAS, FAZ SABER que o PodeÍ Legislativo Municipal apÍovou e ele, em nome do povo,

sanciona a seguinte LEI

Att. 1" -Fica instituída a Gratificação por Desempenho- PREVINE BRASIL, aos

sewidores da Atenção Básica do Municipio de Sucupira do Riachão, vinculados a Secretaria Municipal

de Saúde, com base nas Portarias MS/GM n" 2.979, de 12 de novembro de 2019, e Portaria MS/GM n'

3 .222 d,e 1 0 de dezembro de 20 I 9 .

Art. 2"- A apuração dos indicadores será realizada pelo Ministério da Saúde e será

concedida mediante o cumprimento dos indicadores de desempenho quadrimestralmente previstos por

Portaria do Ministerio da Saúde.

Art. 3o - Farão jus ao Incentivo de Desempenho os servidores da Equipe de Saúde da

Família e Equipe de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde do Município, de acordo com as

categorias profissionais e valores conforme Anexo Único desta lei.

Art. 4' -A Gtatificação por Desempenho - PREVINE BRASIL possui os seguintes

objetivos:

I - Estimular a participação dos servidores da Secretaria da Saúde no processo continuo e

progressivo de melhoria dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade dos serviços de saúde do

Município de Sucupta do Riachão, dos processos de trabalho e os resultados dos indicadores

estabelecidos pelo Ministério da Saúde;
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II - Institucionalizar a avaliaçáo e o monitoramento de indicadores nos serviços para

subsidiar a definição de prioridades e programaçào de ações para melhoria da qualidade dos serviços de

saúde;

III - Incentivar financeiramente o bom desempenho de servidores e equipes da Atenção

Básica, estimulando-os na busca dc melhores resullados para a qualidade de vida da população.

IV - Garantir transparência e efetividade das ações govemamentais direcionadas à atenção

à saúde, pcrmitindo-se o continuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade.

Art. 5" - Do valor total referente a Gratificação por Desempeúo - PREVINE BRASIL

repassado ao Município de Sucupira do Riachão, pelo Ministerio da Saúde, será destinado 60%

(sessenta por cento) para pagamento da Gratifrcação instituída de acordo com os indicadores alcançados

por equipe e o Anexo Único desta lei.

Àrt. 6'-O pagamento dos valores aos servidores estará condicionado ao repasse do

Incentivo Financeiro por Desempeúo do Ministério da Saúde c ssrá pago quadrimestralmente, após o

resultado da avaliação do Ministério da Saúde.

Art,7o - Não farào jus ao reccbimento do Incentivo por desempenho:

I - Os servidores e profissionais que, durante o quadrimestre relativo ao pagamento,

estiverem em gozo de licenças ou afastamentos;

II - Os servidores ou profissionais que no desempenho de suas funções tiverem menos 80o/o

(oitenta por cento) de presença, participação nas atividades de Educação Permanente em Saúde,

capacitações e reuniões referentes ao progÍama, cuja frequência será verificada através das atas e

frequências assinada dessas atividades.
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Parágrafo Único. O Municipio de Sucupira do Riachão-MA frca desobrigado do

pagamento da gratificação de desempenho, caso o Ministério da Saúde deixe de repassar os recursos

peftinentes ou se as metas estabelecidas não sejam alcançadas.
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III - Conprometimento com o território, com atualizaçóes periódicas e manutenção de

100% (cem por cento) ou mais, de cadastros dos usuários, pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

O não cumprimento dessas prerrogativas, resultará no não recebimento do incentivo pelos Agentes

Comunitários de Saúde de todo município;

Art. 8' - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9'- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Sucupira do Riachão, Estado do Maranhão, aos oito dias do mês de junho

do ano de dois mil e vinte e dois.

REGISTRE.SE, PUBLIQUE.SE E CUMPRA.SE.
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AI{EXO ÚNICO

CATE GORIA PROFISSIONAL VALOR MENSAL VALOR TOTAL -
POR

QUADRIMESTRB

Auxiliar ou Técnico em Saúde Bucal RS 100,00 RS 400,00

Agente Comunitário de Saúde RS 120,00 RS 480,00

Detrtista R$ 150,00 RS 600,00

Enfermeiro Rs 400,00 RS 1.600,00

Tecnico de Enfermagem RS 100,00 RS 400,00
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Sancionada, registrada e numerada a presente Lei,

que

" fnsfitui a Gratifrcação por Desempenho aos proftssionar's da Atenção Básica

do Município de Sucupin do Riachão refurente ao tuognama Ptevine Bnsil e
dá outras providênciaso gabinete do prefeito municipal de Sucupira do Riachão

(MA) sob o no 12712022 aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e

dois.

Sucupira do Riachão (MA) 08 de junho de 2022
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Dados: 2022.06.13
4290372 11:21:25-03'00'

Walterlins Rodrigues de Azevedo
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