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LEI MUNICIPAL Nº 1118/2021 -     De 29 de Março de 2021. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE INCENTIVO 
VARIÁVEL POR DESEMPENHO DE METAS DO 
PROGRAMA PREVINE BRASIL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
      

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, no uso de suas atribuições e 

prerrogativas legais,  
 
FAÇO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, 

aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a seguinte  
 
 

  LEI: 
 
 
Art. 1º. Fica instituído o Incentivo Variável por Desempenho e Qualidade dos Serviços de Saúde, 

com base na Portaria nº, de 2.979 de 12 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde, que 

estabelece o novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS; 

 

Art. 2º. O Incentivo Variável por Desempenho e Qualidade dos Serviços de Saúde possui os 

seguintes objetivos: 

I - estimular a participação dos profissionais da Secretaria da Saúde no 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 pelos servidores; 

II - institucionalizar a avaliação e o monitoramento de indicadores nos serviços para subsidiar 

a definição de prioridades e programação de ações para melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde; 

III - incentivar financeiramente o bom desempenho de profissionais e equipes, estimulando-os 

na busca de melhores resultados para a qualidade de vida da população; 

IV - garantir transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas a atenção à 

saúde, permitindo-se o contínuo acompanhamento de suas ações e resultados pela sociedade. 

 

Art. 3º O incentivo financeiro concedido aos profissionais da Atenção Primária à Saúde aqui 

denominado Gratificação por Desempenho – Metas Programa Previne Brasil - será repassado 
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pelo Ministério da Saúde ao Município de Brejo Santo de acordo com as metas e resultados 

previstos nas pertinentes Portarias do Ministério da Saúde do Programa Previne Brasil. 

 

Parágrafo único. O município fica desobrigado do pagamento da gratificação de desempenho, 

caso o Ministério da Saúde deixe de repassar recursos pertinentes ou as metas estabelecidas 

não sejam alcançadas. 

 

Art. 4º. Do valor global do recurso financeiro pertinente ao repasse inerente ao “Pagamento por 

Desempenho” repassado mensalmente ao Município pelo Ministério da Saúde o valor equivalente 

a 55% (cinquenta e cinco por cento) será destinado ao pagamento de Gratificação por 

desempenho do Programa Previne Brasil rateado entre os profissionais das equipes, respeitado 

as proporções estabelecidas, conforme disposto a seguir: 

I – 15% (quinze por cento) aos profissionais médicos; 

II – 15% (quinze por cento) aos profissionais enfermeiros; 

III – 15% (quinze por cento) aos profissionais cirurgiões-dentistas; 

IV – 05% (cinco por cento) aos profissionais técnicos de enfermagem; 

V – 05% (cinco por cento) aos profissionais técnicos de saúde bucal. 

 

Art. 5º. As Coordenações da Atenção Básica, Saúde Bucal, bem como o titular da Secretaria 

Executiva da Secretaria Municipal da Saúde perceberão gratificação no valor correspondente a 

1,72% (um inteiro e setenta e dois centésimos) do montante destinado ao município, após o 

rateio com os demais profissionais da saúde definidos nesta Lei. 

 

Art. 6º. O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais será repassado na folha de 

pagamento nos meses subsequentes ao do repasse do Programa Previne Brasil. 

 

Parágrafo Único – O pagamento será efetuado somente diante da confirmação do repasse do 

incentivo do Programa do Governo Federal. 

 

Art. 7º. A gratificação de que trata essa Lei não se incorporará ao vencimento, não integrará os 

proventos de aposentadoria e não servirá de base de cálculo para quaisquer vantagens, sendo a 

sua natureza estritamente indenizatória. 
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Art. 8º. As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias do 

orçamento municipal, consignadas à Secretaria Municipal de Saúde, especificamente com 

recursos do Incentivo Financeiro do Programa Previne Brasil, transferido fundo a fundo pelo 

Ministério da Saúde. 

 

Art. 9º. Os efeitos dessa lei serão retroativos a 01 de janeiro de 2021. 

 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em sentido contrário. 

 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (CE), 29 de março de 2021. 

 
 
 
MARIA GISLAINE SANTANA SAMPAIO LANDIM 
Prefeita Municipal de Brejo Santo-CE 

 
 

 

 
 
 
 

 


