
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 947/2022, de 28 de dezembro de 2022. 
 
 

AUTORIZA O PAGAMENTO DE INCENTIVO 
FINANCEIRO POR DESEMPENHO (IFD), NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA FEDERAL “PREVINE 
BRASIL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, Estado da Paraíba, no 

uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município 
e Portaria Nº 173/MS/GM, de 31 de janeiro de 2020, que dispõe das regras do 
financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne 
Brasil, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1º. Esta Lei autoriza, no âmbito do Município de Dona Inês/PB, 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, no que diz respeito 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 e Nº 874/MS/GM de 
10 de maio de 2019. 

 
Parágrafo único. Os 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. 

 
Art. 2º. 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 descritos no anexo I desta Lei. 

 
§ 1º. As metas serão analisadas quadrimestralmente, pela Secretaria 

Municipal de Saúde, que enviará relatório com os devidos valores que cada 
profissional fará jus à Secretaria Municipal de Administração até o décimo dia 
subsequente ao fechamento do quadrimestre. O repasse aos profissionais será 
realizado no trigésimo dia após o fechamento do quadrimestre. 



 

 

 
§ 2º. Após avaliação quadrimestral pela Secretaria Municipal de Saúde, o 

pagamento do incentivo será autorizado conforme abaixo: 
 
I – 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 
60%. 

 
II – Atingindo entre 40% e 60% 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 60%. 

 
III – Atingindo acima de 60% das metas, a equipe fará jus ao 

recebimento de 100% do incentivo pelo quadrimestre avaliado. 
 
§ 3º. 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. 

 
§ 4º. Nos casos em que a equipe não atinja as metas, por motivos alheios 

aos seus esforços, a Secretaria Municipal de Saúde poderá, justificadamente, 
através de relatório, indicar motivos e manter o pagamento do incentivo pelo 
quadrimestre seguinte. 

 
§ 5º. A relação das Metas contidas 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 Dona 
Inês/PB, objetivando a melhoria da Saúde da População. 

 
Art. 3º. 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 – SCNES. 

 
§ 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 Dona Inês/PB e 50% compartilhado de acordo com os 
percentuais de cada categoria profissional, conforme descritos no Anexo II. 

 
§ 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, alcançados no Quadrimestre avaliado. 

 
§ 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. 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. 

 
 § 6º.  Não farão jus ao Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de 

Transição – Pagamento Desempenho os servidores que se enquadrem nas 
seguintes situações durante o período correspondente: 

 
I – Licença Maternidade ou Licença Prêmio; 
 
II – Afastamento com ou sem remuneração (ônus), para órgão ou 

entidade da administração direta, autarquias e fundamentações a nível 
municipal, estadual ou federal; 

 
III – Atestado Médico ou Afastamento por perícia médica; 
 
IV – rescisão contratual, exoneração, demissão ou qualquer outro 

afastamento. 
 
§ 7º. Em caso de Profissionais exonerados, rescisão de contrato 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. 

 
§ 8º. O repasse do Incentivo Financeiro – Fator Compensatório de 

Transição – Pagamento Desempenho aos profissionais das Equipes Atenção 
Primária à Saúde do Programa Previne Brasil, a divisão será de 50% (cinquenta 
por cento) para gestão, 50% (cinquenta por cento) para ser dividido em partes 
iguais pelos profissionais e coordenação. 

 



 

 

Art. 4º. 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 Dona Inês/PB. 

 
Art. 5º. 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. 

 
Art. 6º. 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 em efetivo 
exercício nos últimos 06 meses. 

 
Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Palácio Municipal Prefeito Mozart Bezerra, Dona Inês/PB, em 28 de 

dezembro de 2022. 
 
 

Antônio Justino de Araújo Neto 
Prefeito 

 
  



 

 

 
ANEXO I 

RELAÇÃO DOS INDICADORES 
 

Nº INDICADORES METAS 
PACTUADAS % 

01 Proporção de gestantes com pelo menos 6 
consultas pré natal realizadas, sendo a 1 ª até a 20ª 
semana 

≥ 60 

02 Proporção de gestantes com exames sífilis e HIV ≥ 60 

03 Proporção de gestantes com atendimento 
odontológico Realizado 

≥ 60 

04 Cobertura de exame citopatológico ≥ 40 

05 Cobertura vacinal poliomielite e pentavalente ≥ 95 

06 Percentual de pessoas hipertensas com pressão 
arterial aferida em cada semestre 

≥ 50 

07 Percentual de diabéticos com solicitação de 
hemoglobina Glicada 

≥ 50 

08 Assiduidade e pontualidade ≥ 80 

09 Cumprimento de carga horária 40 (quarenta) 
horas semanais; 

 
 
Palácio Municipal Prefeito Mozart Bezerra, Dona Inês/PB, em 28 de 

dezembro de 2022. 
 
 

Antônio Justino de Araújo Neto 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO II 

 
 
Percentuais dos valores repassados do Incentivo de desempenho as 

Equipes da Atenção Primária à Saúde do Programa Previne Brasil e demais 
profissionais de apoio Institucional e Matricial da Atenção Primária: 

 
 

Coordenador da Atenção Básica 
Coordenadores de apoio: 

● Vigilância em Saúde 
● Imunização 

6% rateado entre os servidores 
de nível superior componente das 
equipes que coordena. 

Médicos, Enfermeiros e Odontólogos 37% rateado entre os 
profissionais 

Técnico de Enfermagem ou Auxiliar de 
Enfermagem 

7% rateado entre os 
profissionais 

Técnico ou Auxiliar de Saúde 5% rateado entre os 
profissionais 

Agente Comunitário de Saúde e agente de 
Combate as Endemias 

40% rateado entre os 
profissionais 

Auxiliar de Serviços Gerais e 
Recepcionistas 

5% rateado entre os 
profissionais 

Total 100% 
 
 
Palácio Municipal Prefeito Mozart Bezerra, Dona Inês/PB, em 28 de 

dezembro de 2022. 
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