
 
 

LEI Nº 2.238, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.  
 
 
 

Cria no município de Pinhal Grande o prêmio de 
qualidade e inovação PMAQ-AB, previsto na 
Portaria nº 1.654/2011 do Ministério da Saúde, 
aos servidores públicos municipais que prestam 
serviço na Secretaria Municipal da Saúde. 

 
 
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio 
Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte lei: 
 

Art. 1o Fica criado no âmbito do Município de Pinhal Grande o incentivo 
financeiro do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica PMAQ-AB, denominado componente de qualidade do Piso de Atenção Básica 
Variável, previsto na Portaria nº 1.654/2011 do Ministério da Saúde. 

 
Art. 2o O prêmio variável previsto no Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica PMAQ-AB, será repassado pelo Ministério da 
Saúde ao Município de Pinhal Grande, caso o mesmo atinja as metas e resultados previstos 
no § 2o do art. 8o da Portaria nº 1.654/2011 do Ministério da Saúde.  
 
 Art. 3o Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no 
PMAQ-AB em decorrência do preenchimento das metas previstas na Portaria nº 
1.654/2011 do Ministério da Saúde, tais valores serão repassados no todo ou em parte, aos 
servidores públicos detentores de cargos efetivos que prestam serviço na Secretaria 
Municipal de Saúde, sob a forma de prêmio de Qualidade e Inovação PMAQ-AB, 
mediante lei autorizativa, a qual deverá estabelecer o percentual. 

§ 1o Os valores serão repassados aos servidores sempre no mês subsequente ao 
de entrada em vigência da Lei que autorizar, na mesma data da folha de pagamento. 
 
 Art. 4o O valor do Prêmio PMAQ-AB deverá ser dividido em partes iguais 
entre os servidores públicos detentores de cargos efetivos, lotados ou não na Secretaria 
Municipal de Saúde, desde que efetivamente tenham prestado serviço nos setores da 
referida secretaria no prazo constante do § 1o deste artigo. 

§ 1o O servidor terá direito ao incentivo do PMAQ-AB somente se 
desempenhou suas funções na Secretaria Municipal de Saúde no período de (doze) meses 
do exercício anterior ao da data de pagamento. 

§ 2o Em caso de desistência, exoneração e rescisão que não possua mais 
vínculo com o município a qualquer tempo ou falta não justificada, o servidor público 
perderá o direito ao incentivo PMAQ-AB e o valor que caberia ao servidor será novamente 
dividido entre os demais.   
 



 
 

Art. 5o O incentivo PMAQ-AB em nenhuma hipótese se incorporará à 
remuneração do servidor público, incidindo sobre o pagamento o Imposto de Renda 
Pessoa Física e a contribuição previdenciária para os servidores pertencentes ao Regime 
Geral de Previdência Social- RGPS. 

  
Art. 6o Fica o Poder Executivo autorizado a repassar aos servidores constantes 

do Art. 3o, 100% (cem por cento) dos valores correspondentes ao PMAQ-AB recebidos, 
referentes ao exercício de 2013. 

§ 1o Aplicasse ao pagamento previsto no caput, todas as regras contidas na 
presente Lei. 

 
Art. 7o As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias específicas constantes da legislação orçamentária, em especial 
vinculadas ao recurso – Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ-AB. 

 
Art. 8o Revoga-se a Lei nº 2.105, de 28 de maio de 2013. 
 
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 20 de novembro de 2014. 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


