Quixaba, 18 de Junho de 2015
ATOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIAS

Portarias
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria nº 018/2015

Art. 4º - O Incentivo de Desempenho será repassado
exclusivamente aos profissionais relacionados nesta Portaria. (Anexo I)
Art. 5º - O repasse de incentivo financeiro PMAQ/AB aos
profissionais das ESF ou ESF/ESB/NASF serão concedidos enquanto
houver repasse de recursos financeiros do PMAQ/AB - MS/DAB, para o
município de Quixaba.

Art. 6º - O incentivo financeiro pago aos profissionais das ESF
Quixaba/PB, de 18 de Junho de 2015. ou ESF/ESB/NASF será repassado por meio do incentivo de desempenho.

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município;
Considerando o parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas a
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e
social;
Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada
por meio da Portaria nº 2488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, do
Ministério da Saúde, que regulamenta o desenvolvimento das ações de
atenção básica à saúde no SUS;
Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007, do Ministério da Saúde, que regulamenta o financiamento e a
transferência dos recursos federais para ações e serviços de saúde, na forma
de blocos de financiamento, com respectivo monitoramento e controle;
Considerando a diretriz do Governo Federal de qualificar a
gestão pública por resultados mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da
atenção;
Considerando a Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011, do
Ministério da Saúde, que institui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), e o
Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Componente de
Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável;
E, considerando a Lei Municipal nº 364/2015, que cria o Prêmio
de Qualidade e Inovação do Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde – PMAQAB/MUNICIPAL, na forma de incentivo de desempenho pago aos
profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF) ou Equipes de Saúde da
Família / Equipes de Saúde Bucal (ESF/ESB), com recursos financeiros
advindos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da
Atenção Básica (PMAQ-AB), instituído pelo Departamento de Atenção
Básica / Ministério da Saúde (DAB/MS), através da Portaria nº 1.654, de 19
de julho de 2011, e do Manual Instrutivo,
RESOLVE:
Art. 1º - NORMATIZAR o pagamento do Prêmio de
Qualidade e Inovação - PMAQ/AB de Desempenho aos profissionais das
Equipes de Saúde da Família – ESF ou Equipes de Saúde da Família / Equipes
de Saúde Bucal ESF/ESB, NASF com recursos financeiros advindos do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB).
Art. 2º - Para aderir ao PMAQ / AB às equipes deverão ter Termo
de Compromisso do PMAQ-AB homologado por Portaria do Ministério da
Saúde, conforme as regras da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de 2011 e
Manual Instrutivo PMAQ / AB.
Art. 3º - Ao aderir ao PMAQ os profissionais das ESF ou
ESF/ESB/NASF receberão o incentivo descrito no art. 1º, desta Portaria,
conforme desempenho da ESF ou ESF/ESB na avaliação externa realizada
por instituição designada pelo Ministério da Saúde e a partir dos critérios
estabelecidos pelo DAB/MS, por meio da Portaria nº 1.654, de 19 de julho de
2011, e Manual Instrutivo PMAQ / AB.

Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
José Francisco de Medeiros Segundo
Secretário de Saúde de Quixaba

