
LEI Nº 2.081, DE 04 DE ABRIL DE 2013.  
 
 
 

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 
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
SAÚDE. 

 
 
 SELMAR ROQUE DURIGON, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo 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 §2 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 
1654/2011 do Ministério da Saúde, serão repassados 100% (cem por cento) do montante 
recebido aos servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, sob a forma de 
prêmio de Qualidade e Inovação PMAQ-AB.  

 
Parágrafo Único. Os valores correspondentes aos percentuais dispostos no 

“caput” do presente dispositivo serão repassados anualmente aos funcionários do 
Município todo o mês  de março de cada ano. 

 
Art. 4º. O valor do Prêmio PMAQ-AB será dividido em partes iguais entre os 

servidores públicos lotados na Secretaria Municipal de Saúde. 
 

§ 1º. O servidor terá direito ao Incentivo do PMAQ-AB somente se 
desempenhar suas funções no período mínimo de (doze) meses. 

 
§ 2º. Em caso de desistência, exoneração, rescisão ou afastamento do serviço 

em qualquer circunstância, 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, sendo sua natureza estritamente indenizatória. 
 

Art. 6º. Se as metas previstas na Portaria nº 1654/2011 do Ministério da Saúde 
não forem atingidas, os recursos ficarão depositadas no fundo municipal de saúde, para 
serem utilizadas na atenção básica. 

 
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. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 

04 de abril de 2013. 
 
 
 

SELMAR ROQUE DURIGON 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


