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LEI MUNICIPAL Nº 0639/2021  Manoel Emídio, 21 de Dezembro de 2021. 

 

INSTITUI NO ÂMBITO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

INCENTIVO FINANCEIRO POR 

DESEMPENHO DO PROGRAMA 

PREVINE BRASIL DO MUNICÍPIO DE 

MANOEL EMÍDIO – PI. 

 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Manoel Emídio 

(PI) APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte lei: 

 

Art.1º Fica instituto incentivo financeiro por desempenho aos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde com base nas Portarias MS/GM 2.979 de 

novembro de 2019 e Portaria MS/GM 3.222 de dezembro de 2019. 

Art.2º O incentivo financeiro por desempenho será transferido 

mensalmente, fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde ao município de 

Manoel Emídio – PI, o qual será calculado a partir do cumprimento da meta 

para cada um dos indicadores estabelecidos 

conforme Portaria MS/GM 2.979 de novembro de 2019. 

Art.3º A apuração dos indicadores será realizado pelo Ministério da Saúde 

quadrimestralmente (janeiro – abril, maio – agosto, setembro-dezembro), 

bem como a definição do valor do incentivo financeiro a ser repassado ao 

município com base no Indicador Sintético Final (INF). 

Parágrafo Único. O Incentivo financeiro por Desempenho possui os 

seguintes objetivos: 

I – Estimular a participação dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde 

no processo continuou e progressivo de melhoria dos padrões e indicadores 

de acesso e de qualidade dos serviços de saúde, o processo de trabalho e 

os resultados indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 
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II – Institucionalizar a avaliação e o monitoramento de indicadores nos 

serviços para subsidiar a definição de propriedades e programação de 

ação para melhoria da qualidade dos serviços de saúde; 

III – Incentivar financeiramente o bom desempenho de servidores e equipes, 

estimulando– os na busca melhores resultados para a qualidade de vida da 

população; 

IV – Garantir transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas a atenção à saúde, permitindo – se o continuo 

acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade. 

Art.4º Do valor total referente ao “Incentivo Financeiro por Desempenho”, 

repassado ao Município de Manoel Emídio – PI pelo Ministério da Saúde 

serão destinados segundo os seguintes percentuais: 

I – 19% (dezenove por cento) do valor recebido serão destinados à 

Secretaria Municipal de Saúde do município para que sejam ampliados no 

custeio dos Programas da Atenção Básica e na gratificação para servidor 

(es) do núcleo gestor da SMS para avaliar os indicadores; 

II – 81% (oitenta e um por cento) para o pagamento de Gratificações de 

Incentivo Financeiro por Desempenho aos profissionais das eSF (equipe de 

Saúde da Família) e eSB (equipe de Saúde Bucal); 

Art.5º O pagamento dos valores aos servidores condicionado ao repasse do 

incentivo financeiro por Desempenho do Ministério da Saúde e será pago 

no mês subsequente à competência do repasse federal. 

Parágrafo Único: O pagamento da gratificação fica condicionado ao 

cumprimento das metas/indicadores estabelecida no anexo I deste projeto 

de lei, após avaliação feita pelo núcleo gestor da secretaria Municipal de 

Saúde, sendo a gratificação vinculada ao desempenho conforme 

percentual de metas pelas equipes. 

1º Caso as equipes não alcance a cobertura do indicador sintético de 40% 

das 7 metas, ficara suspensos a gratificação do previne Brasil. 
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2º Caso atinja os 40% do indicador sintético a gratificação será paga, 

mesmo que não alcance as metas dos indicadores de acordo com as 

porcentagens da Lei.  

Art.6 º Farão jus ao incentivo financeiro por desempenho os servidores em 

atividades que estão vinculados nas equipes cadastradas na base do CNES 

(Cadastro Nacional dos Estabelecimento de Saúde) e que cumprirem os 

critérios estabelecidos nesta lei.  

Art.7 º Para definição do valor do incentivo a ser pago a cada servidor será 

realizado o seguinte cálculo: o valor total a ser repassado para a cada 

equipe, dividido conforme porcentagem definida para cada categoria 

profissional apta receber o Incentivo por Desempenho, conforme Anexos I 

e II.  

1º Deixará de receber o incentivo os membros das que não cumprirem as 

metas mínimas estabelecidas na PLANILHA DE INDICADORES – PREVINE 

BRASIL, sendo o valor redistribuído para a Estruturação da Atenção Básica 

Municipal. 

2º Considera – se apto a receber o incentivo o servidor que atende aos 

requisitos estabelecidos nesta Lei.  

Art.8º O servidor perderá o direito ao incentivo em caso de desistência, 

exoneração, rescisão ou afastamento do serviço antes da data do 

pagamento do incentivo aos profissionais. 

1º. Perderão também o direito ao recebimento do incentivo os seguintes 

casos: 

I – Férias por período superior a 15 (quinze) dias; 

II – Atestados para todos os casos superiores a 15 (quinze) dias; 

III – Licenças com período superior a 15 (quinze) dias; 

IV – Afastamento com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da 

administração direta, autarquias e fundações a nível municipal, estadual ou 

federal; 
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V – Profissional que integre o Programa Mais Médico ou qualquer outro que 

trata – se de servidor vinculado diretamente ao Estado; 

VI – Ausência nas capacitações e reuniões inerentes ao Programa Previne 

Brasil, salvo quando justificativas aceitas pela Coordenação. 

VII – Falta injustificado ao trabalho superior a 2 (dois) dias no mês; 

2º Em todos esses casos nos quais o servidor perderá o direito ao Incentivos, 

o valor do prêmio será revertido para o Fundo Municipal da Saúde para que 

seja aplicado nas demais despesas autorizadas nas Portarias inerentes ao 

Programa do Governo Federal.  

Art.9º O pagamento do incentivo aos servidores listados na Tabela de 

Indicadores e Metas de Produtividade, que será elaborada pela Secretaria 

Municipal de Saúde e será publicada em portaria específica, estará 

condicionado ao alcance das metas. 

Parágrafo Único. Para o registro correto de informações relacionadas aos 

Indicadores de pagamento por desempenho do Programa Previne Brasil e 

para o alcance das metas para cada indicador, os servidores deverão 

observar as fichas de qualificação do conjunto de 

indicadores que compõem o incentivo financeiro de pagamento por 

Desempenho (NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-DESF/SAPS/MS) e o Guia para 

Qualificação dos Indicadores das APS disponibilizado pelo Ministro da 

Saúde. 

Art.10º A apuração das metas alcançadas pelos servidores será realizada 

mensalmente pelo núcleo gesto da Secretaria Municipal de Saúde, que 

enviará mensalmente para o setor financeiro a tabela com os resultados 

alcançados por cada servidor no mês anterior. 

Art.11º Para a apuração das metas alcançadas pelos servidores serão 

utilizados dados de produção registrados nos Sistemas de Informação da 

Atenção Básica (SISAB/e-SUS) 
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Art.12º O Incentivo financeiro por desempenho em nenhum hipótese 

incorporará ao salário do servidor, sendo a sua natureza exclusivamente 

indenizatória. 

 

Art.13º Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação. 

 

ANEXO I 

QUANTIDADE DE METAS E PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO 

NUMEROS DE METAS  PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO 

7  100% 

6  80% 

5  60% 

4  50% 

 

TABELA DE INDICADORES E METAS PARA O PAGAMENTO DO INCENTIVO 

POR DESEMPENHO 

Nº  INDICADORES  META 

1  

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) 

consultas pré – natal 

realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de 

gestação 

60% 

2  
Proporção de gestantes com realização de exames 

para sífilis e HIV  
60% 

3  
Proporção de gestantes com atendimento 

odontológico realizado  
60% 

4  Cobertura de exame citopatológico  40% 

5  
Cobertura vacinal de Poliomielite inativada e de 

Pentavalente  
95% 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO - PI 

Praça São Félix, Centro. – Manoel Emídio, Estado do Piauí  

  Fone: (0**89) 3538-1230 - CNPJ: 06.554.125/0001-40  
 

6  

Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial 

aferida em 

cada semestre 

50% 

7  
Percentual de diabéticos com solicitação de 

hemoglobina glicada  
50% 

 

ANEXOS II 

PERCENTUAL DE GRAFICAÇÃO POR CATEGORIA PROFICIONAL 

CATEGORIA  PORCENTAGEM 

GESTÃO  19% 

PROFISSIONAIS  81% 

 

PERCENTUAL POR EQUIPE DOS 75% DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS: 

EQUIPE  
PERCENTUAL 

TOTAL 

CATEGORIA 

PROFICIONAL 

PORCENTAGEM 

(do 

valor direcionado 

à sua 

equipe) 

eSF  74%  Enfermeiro  26% 

Técnico de 

enfermagem  
9%   

ACS  39%   

Dentista  17%   

Auxiliar ou 

Técnico 

Saúde Bucal 

9%   

eSB  26%  100%  

TOTAL  100%   
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Observação 1: * O valor é especificado por categoria e deve – se atentar 

que que a quantidade de profissionais por categoria pode variar de uma 

equipe para outra. 

Observação 2: * O valor destinado a cada profissional será calculado 

quadrimestralmente conforme o incentivo financeiro direcionado para sua 

equipe, no qual o mesmo está vinculado. 

 

 

 

   

__________________________________________________ 

Claudia Maria de Jesus Pires Medeiros 

Prefeita Municipal de Manoel Emídio - PI 
 

Sancionada, publicada e numerada a presente Lei sob o número 

0639/2021, aos 21 dias de DEZEMBRO de 2021. 

 

 

 

 

 

 
Lucas Beserra de Araújo 

Secretário Municipal de Administração 

 


