
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 
Estado do Rio Grande do Sul 

Secretaria Municipal de Gestão e Governo 
 

Ilmo Sr. 
Vereador Aurélio  Inácio Schmidt  
Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo 
Nesta Cidade 

 

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil. 

 

 
MENSAGEM Nº 119/2015 
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL       
 
 
 
 

Prezado Senhor, 

 

 

Pelo presente, encaminha-se Projeto de Lei que ”Altera a redação dos 

artigos 3º e 4º, da Lei Municipal nº 8.106, de 16 de junho de 2014.”, para apreciação dessa Casa. 

Mister sinalar que o PMAQ, Programa Nacional de Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica, é um programa federal de incentivo a ampliação do acesso e a melhoria 

da qualidade da atenção básica, oportunidade em que são repassados valores a serem distribuídos entre os 

servidores, membros das equipes que aderiram ao PMAQ e para serem utilizados na melhor estruturação da 

Atenção Básica. 

Através do referido Projeto de Lei, o Município altera o percentual do 

incentivo a ser distribuído entre os servidores, membros das equipes de Atenção Básica, de 30% (trinta por 

cento), previsto na Lei Municipal nº 8.106/2014, para 70% (setenta por cento), em razão das dificuldades 

financeiras pelo qual está passando o Município, impactando diretamente e severamente os seus servidores. 

Desta forma, solicitamos que essa egrégia Câmara Municipal aprecie e 

vote este projeto, em regime de urgência especial. 

 

 

São Leopoldo, 10 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

ANÍBAL MOACIR DA SILVA 

       PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

 
 

Altera a redação dos artigos 3º e 4º, da Lei Municipal nº 
8.106, de 16 de junho de 2014. 

 

 

Art. 1º Alteram-se os artigos 3º e 4º da Lei nº 8.106/2014, que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 3º O incentivo de que trata esta Lei é variável e está diretamente vinculado ao período de vigência do 

PMAQ; 

I - A verba referente ao incentivo, quando recebida, será assim distribuída, anualmente, em parcela única, 

até o mês de março de cada ano: 

a) 70% (setenta por cento) do valor serão repassados, na forma de gratificação, aos profissionais das 

equipes de saúde que aderiram ao Programa e dar-se-á nos termos desta Lei e seu regulamento, conforme 

avaliação externa; 

b) 30% (trinta por cento) do valor serão aplicados na estruturação da Atenção Básica nas Unidades que 

aderiram ao Programa, após a aplicação da Auto avaliação de Melhorias do Acesso e Qualidade - AMAQ, 

considerando as prioridades de cada equipe. 

 

Art. 4º Sempre que o Município receber os valores fixados pelo Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade 

de Atenção Básica (PMAQ-AB) previsto no § 2º do art. 8º da Portaria nº 1654/2011 do Ministério da Saúde, 

repassará às equipes habilitadas, no percentual previsto no art. 3º desta Lei, que aderiram ao programa, 

participando da avaliação; 

§ 1º Os valores serão distribuídos sob a forma de incentivo aos servidores participantes das equipes, 

mediante as seguintes condições: 

I - percentual do montante de valores efetivamente recebido pelo Município; 

II - conforme avaliação externa do Ministério da Saúde, tendo como base a Portaria vigente do PMAQ/AB; 

III - desempenho da equipe, na forma da Portaria nº 535/GM/MS, de 03 de abril de 2013. 

IV – independente da categoria profissional, considerando que se a equipe da Atenção Básica obtiver a 

mesma avaliação da equipe da Saúde Bucal o incentivo repassado será o mesmo, já se os conceitos forem 

divergentes a gratificação será de acordo com a avaliação recebida. 

§ 2º O servidor público estatutário ou celetista terá direito ao incentivo do PMAQ/AB enquanto 

desempenhar suas funções nas Unidades que aderirem ao referido programa. 

§ 3º Os profissionais terão direito ao recebimento do incentivo PMAQ/AB somente nos meses trabalhados, 

não fazendo jus ao pagamento deste incentivo em período de suspensão ou de gozo de licença, exceto 
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licença saúde de 15 dias, férias e licença maternidade, conforme previsto no art. 138, incisos I, IV e V, alíneas 

“a” e “b” da Lei Municipal nº 6.055/2006.” (NR) 

 

Art. 2º As demais disposições contidas na Lei Municipal nº 8.106, de 16 de junho de 

2014, permanecem inalteradas. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

São Leopoldo, 10 de novembro de 2015. 
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