
LEI Nº 962, de 04 de dezembro de 2017.

“Dispõe  sobre  a  implantação  do  Programa
Municipal de Melhoria do Acesso e da Qualidade
na Atenção Primária no Município de Viçosa/AL,
e dá outras providências”. 

        O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, DAVID DANIEL VASCONCELOS
BRANDÃO DE ALMEIDA,  faço  saber  que  a  Câmara  Municipal  de  Viçosa,  Estado  de
Alagoas aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Considerando a Lei  nº  8.080,  de 19 de setembro de 1990,  que dispõe sobre as
condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de
saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que aprova a
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para
a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa
de Agentes Comunitários de Saúde; e

Considerando a Portaria nº 1.645/GM/MS, de 2 de outubro de 2015, Dispõe sobre o
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).

Considerando  a  diretriz  do  Governo  Federal  de  qualificar  a  gestão  pública  por
resultados  mensuráveis,  garantindo  acesso  e  qualidade  da  atenção,  faz  saber  que  a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Viçosa-AL, o
Programa  Municipal  de  Melhoria  do  Acesso  e  da  Qualidade  na  Atenção  Primária  –
PMAQ/AB, baseado na Portaria Nº 1.645, de 02 de Outubro de 2015 e suas atualizações,
com o objetivo de induzir a ampliação do acesso e a melhoria na qualidade da Atenção
Primária, garantindo um padrão de qualidade municipal, e passível de acompanhamento
público, de modo a permitir maior transparência das ações governamentais direcionadas à
Atenção Primária em Saúde. 

Art. 2º - O Programa Municipal de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Primária (PMAQ/AB) deverá atender as seguintes diretrizes: 
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I - definir parâmetro de qualidade, considerando-se as diferentes realidades de saúde,
de maneira a promover uma maior resolutividade das equipes de saúde da atenção básica;

II  -  estimular  processo  contínuo  e  progressivo  de  melhoramento  dos  padrões  e
indicadores de acesso e de qualidade que envolva a gestão, o processo de trabalho e os
resultados alcançados pelas equipes de saúde da atenção básica;

III  -  transparência  em  todas  as  suas  etapas,  permitindo-se  o  contínuo
acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade;

IV  -  envolver  e  mobilizar  os  gestores  federal,  estaduais,  do  Distrito  Federal  e
municipais, as equipes de saúde de atenção básica e os usuários em um processo de
mudança de cultura de gestão e qualificação da atenção básica;

V - desenvolver cultura de planejamento, negociação e contratualização, que implique
na  gestão  dos  recursos  em  função  dos  compromissos  e  resultados  pactuados  e
alcançados;

VI - estimular o fortalecimento do modelo de atenção previsto na Política Nacional de
Atenção Básica, o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação dos serviços em
função das necessidades e da satisfação dos usuários; e

VII - caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde da atenção básica
quanto pelos gestores municipais, a partir do pressuposto de que o seu êxito depende da
motivação e proatividade dos atores envolvidos.

Art. 3º – O financiamento para o Programa Municipal de Melhoria do Acesso e da
Qualidade  na  Atenção  Primária  ocorrerá  por  conta  do  Bloco  de  Atenção  Básica,  Piso
Variável, transferido pelo Ministério da Saúde na modalidade Fundo a Fundo através do
Fundo Nacional  de Saúde, observado o disposto na Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de
janeiro de 2007:

§ 1º Os valores a serem repassados ao município de Viçosa a título do incentivo
financeiro de que trata o "caput"  serão estabelecidos em ato específico publicado pelo
Ministro de Estado da Saúde e variarão de acordo com: 

I - o número de equipes contratualizadas;

II - as disponibilidades orçamentárias do Ministério da Saúde; e

III - o fator de desempenho de cada equipe.

§ 2º  Terão a mesma durabilidade de cada ciclo do PMAQ-AB, conforme ato legal
publicado pelo Ministério da Saúde;

§ 3º O repasse do Ministério da Saúde corresponde a um montante transferido em
parcelas mensais; 
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§ 4º O município investirá na Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Primária
o equivalente a 47% dos recursos financeiros repassados pelo Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Primária – PMAQ/AB destinado à gestão municipal e
os 53% restantes serão rateados entre os trabalhadores das equipes de Estratégia de
Saúde da Família contemplados a cada ciclo, segundo critérios elencados pela Secretaria
Municipal de Saúde de Viçosa/AL e a comissão formada pelos representantes de cada
equipe participante;

 § 5º O NASF tem indicação de valor específico publicado também em ato legal pelo
Ministério da Saúde e obedecerá igualmente a divisão percentual entre os profissionais e a
gestão descritas no § 4º, distribuídos entre os profissionais cadastrados na equipe;

§  6º  O  pleito  foi  apreciado  e  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  de  Saúde  em
reunião ordinária; 

Art. 4º - Fica instituído o Incentivo de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Primária – IMQAP, as seguintes categorias profissionais: 

a) Equipe de Estratégia Saúde da Família 
I. Médicos 
II. Enfermeiros 
III. Odontólogos 
IV. Auxiliares e/ou Técnicos de Enfermagem 
V. Auxiliares de Consultório Dentário 
VI. Agentes Comunitários de Saúde
VII. Profissionais de Apoio

b) Aos profissionais cadastrados no Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, de
acordo com as categorias preconizadas na Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011;

Art. 5º - Os recursos do Incentivo de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Primária – IMQAP destinados para Estratégia Saúde da Família (53%) serão rateados da
seguinte forma: 

I  - Os servidores de nível universitário (médico, enfermeiro e dentista) da equipe
Estratégia de Saúde da Família participante do ciclo receberão o Incentivo de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Primária – IMQAP correspondente a 36% do valor total
rateados para as equipes de  Estratégia Saúde da Família; 

II  -  Os servidores de nível  técnico (técnico/auxiliar  de enfermagem e auxiliar  de
saúde bucal) da equipe Estratégia de Saúde da Família participante do ciclo receberão o
Incentivo  de  Melhoria  do  Acesso  e  da  Qualidade  na  Atenção  Primária  –  IMQAP
correspondente a 11,5% do valor total rateados para as equipes de Estratégia Saúde da
Família; 
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III  -  Os  servidores  de  nível  médio  (agente  comunitário  de  saúde)  da  equipe
Estratégia de Saúde da Família participante do ciclo receberão o Incentivo de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Primária – IMQAP correspondente a 44% do valor total
rateados para as equipes de Estratégia Saúde da Família; 

IV - Os servidores de apoio da equipe  Estratégia de Saúde da Família participante
do ciclo receberão o Incentivo de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Primária
– IMQAP correspondente a 8,5% do valor total rateados para as equipes de Estratégia
Saúde da Família;  

§ 2º - Só farão jus ao recebimento do IMQAP os servidores lotados nas Unidades de
Saúde da Família cuja equipe aderiu ao PMAQ-AB e que estiverem em pleno exercício de
suas funções; 

§  3º  -  O  incentivo  financeiro  estabelecido  no  presente  artigo  será  concedido
mediante cumprimento de metas e obtenção de resultados preestabelecidos e não será
incorporado aos vencimentos do servidor, e só será efetuado, incondicionalmente, após o
repasse do Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Viçosa/AL;

§ 4º  –  Os profissionais afastados por  licenças não farão jus ao recebimento  do
IMQAP  e  o  valor  correspondente  a  este  profissional  será  rateado  entre  os  de  mais
profissionais da Estratégia Saúde da Família a qual ele está cadastrado;

Art.  6º -  Para  o  recebimento  dos  valores  definidos  no  Art.  3º  desta  Lei  serão
observados os indicadores gerais pactuados nacionalmente em cada Ciclo, suas metas
estabelecidas e avaliação de seus resultados, acrescidos de outros indicadores locais que
serão  regulamentados  pela  equipe  técnica  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  e  pela
comissão  formada  por  representantes  das  equipes  participantes  de  cada  ciclo  do
PMAQ/AB, acordados a cada ano, mediante avaliação da análise situacional de saúde do
município  de  Viçosa/AL  e  outras  pactuações  realizadas  pela  Secretaria  Municipal  de
Saúde.

Art.  7º –  A gestão  municipal  se  obriga  a  investir  na  Melhoria  do  Acesso  e  da
Qualidade na Atenção Primária o equivalente a 47% do montante repassado fundo a fundo
pelo Ministério da Saúde, seguindo as leis da gestão pública em vigor, se comprometendo
a oferecer condições técnicas e estruturais para o alcance dos indicadores pactuados pela
equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e a comissão formada por representantes
das equipes participantes de cada ciclo do PMAQ/AB.

Art. 8º - O rateio dos recursos do Incentivo de Melhoria do Acesso e da Qualidade
na Atenção Primária – IMQAP se dará a partir da competência Janeiro/2018, mediante as
transferências dos repasses fundo a fundo da competência.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogando-se todas as
disposições em contrário. 
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Viçosa /Alagoas, 04 de dezembro de 2017.

DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA
Prefeito
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