
Estado do Ceará
Ptefeitura Municipal de Senador Pompeu
Cabiruete do Prefein

I. I No 1.6fi/2üZl,de12 de iulho de202l

DISPÔE SCIBRE A INSTITUIÇÃO DO
INCENTTVO VENTÁVEI- POR
DESEMPENHO DO PROGRÀMÂ
PREVINE BRÂSIL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIÂS.

o PREFEITO do MUNrCÍprO DE SENÀDOR POMPEU/CE, ÂNTÔNrO
MAURÍCIO PINHEIRO JUCÂ! no uso de suas atribuiçires constirucionais e legais, e cle

acorcicr com o i'trt. 42,1, "b", cla Lei Orgânica do Nlunicípio, no erercício pleno clo cargo, FAZ
SÀBER que a CÂMÀRA MUNICIPAL aprovolr e eu sanciono e promulg«i a seguinte Lei:

Art. 1" Â presente lei regularnenta a execução do Iucentivo \/ariável por Desempenho aos proÍissionais
das Equipes cie Saírcle da Famfia, Eqrüpe Mulúprot-rssioral'r,inculaclos à Àtenção Primária à Saúde e

prcrfissionais que atLlâm em apoio à operacionalizaçào das ações da Âtenção Primária à Saúde, ncr

N{uoicípio de Senador Pr:mpeu, com recursos tlnanceiros federais advindos do Progtama Previne Brasil,

oos tennos rlo que clispõe a Portaria n" 2"979/GM/MS, de 12 de noverntrro cle 2019, que insdnri o

Programa Previne Btasil, e estabelece nor.o rnodelo cle frnanciamento de custeio da Atenção Prirnária à

Saírcie no âmbito d«r Sistema Único cle Saírcle.

Art. 2" O fncentiv<t Vadávei por clesempenho previsto no Progpama Previne Brasil setá repassaclo pelo
Mitistério da Saúde ao Município de Senador Pornpeu, mediante apuração quadrirnestral do cumprimento

dos indicacloÍes pre\,'istos na respectiva Portaria Ministerial n" 3.222 de 10 de clezembro de 2019, cle moclo

que, se o Govemo h-ederal dispuser gxla extinção do mesmo ou não o repassar aos cofies uuticipais, fica

o Mruricípio c1e Senador Pompeu t«:rtúlente desobrigaclo rlo consegui-ute pâ€lameflto clo Prêmio.

Art. 3" 0 cálculo clo incentivo frnanceiro do pagamento poÍ rlesemperúo será efenraclo consir{erando os

resultados de indicadores alcançados pelas equipes credenciadas e cadastradas no CNES.

§1" O valtr tlo pagaurento por clesempeniro será calculado a partir clo curnpriment«r cle meta para cacla

irrelicador por equipe e contlicionado ao tipr: tle ecluipe.

§2" O incentivo f,nanceiro do pagamento por desempenho repassado ao município cor:responde ao

sornatório cl«rs resultaclos obtidos por equipe, nos tenrios clo §1" e clemais disposições relacionadas.

Art. 4" (} r,alor do incentivo financeiro dc pagamento püí desempenho será transfbrido meusalmente e

recalcu.lado sirnultaneamente paÍa o rnunicípio a cada 04 (quatro) competências financeiras.

Art. 5" O montanre recebido pelo resultado da avaliaçào será destinado da seg3rinte tbrma:
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I - 60% (sessenta por cento) clt,r valor recebido serão destinados à Secretaria da Sairde clo &Ituricípi(), pâÍa

que sefam aplicados no custeio das Estratégias de Saúde da F-arnilia;

ll - 40o/o (quarenta por cento) do moatarrte serào pagcs aos servidores sob forma de itcentivo financeiro,

a seÍem repassados na folha de paEyamento Í1os meses subsequeltes ao do repasse do Prograrna Previne

Brasil, cclntbnne desempenho, 1>or equipe, que alcançarern perceÍlfl-ral igual ou superior â rneta prevista

para cada indicador, descritos no Anexo I.

§1" Os valores corresponrlentes ao rlisposto *a alínea anterior serão repassaclos aos se.rvicir:res, de acorclo

com a avaliçzio dos indicadores por equipe, apreseÍrtados no anexo II destzr Lei.

§2" O cálculo se clará, mecliante o scrnat«irio dos pesos cle caela indicaclor alcançactr, multiplicaclo pelo
nírmero de protissiolais na respectiva equipe (coeficiente "peso x ccllaborador'), o cluantitativo para rateio

será cliviclo pelo coeficiente "pes<; x colaborador", resultanrlo no valor "incentirro/peso". Â quantia

repassacla para cada profissional será a multiplicação dn "incentivo/peso" pelo sonratório cle pesos

alcança.dos por a equipe da qual este faz parte. O mét<xlo está descrito em planilha rx> Ànexo r\/.

Àrt. 6" (ls incücaclores previstos no Ânexo I clesta Lei poderão ser alterados periocücat"rente, de acotdo
com a Portaria Ministerial r..igente que estabeleçâ normas e metâs da Àtenção Primária:\ Saírde.

§ 1" Os iodicadr.rre-q pâÍâ o 3o quadúnestre de 202L), no clual baseia-se e lragarneÍrte dos 2 prime]os
quadrimestres cie 2021, abrangem as ações estrâtégicas cie Saírrle cla t\Íulher, Pré-Naral, Saírde cla Criança

e Doenças Crônicas (Flipertensão Àrterial e Diabetes }feünus).

§ 2" Os inrücarl«rres para ar.aliação de desempenho para os anos cle 2021 e 2022 serâo clefinidos aptis
monitoramento, avaliação e pacnrarão tripartite e contemplarão as sep5rüntes ações estratégicas:

I: ações multiprofissionais no âmbito da ateoção pdmaria à saúde;

II - ações no cuidado puerperal;

III - ações de puericulnrra (crianças de até 12 meses);

fV - ações relacionaclas ao HIV;

V - ações relacionadas aos cuidaclos de pessoas com tuberculoses;

VI - ações odontcúógica^s;

.\rII 
- ações relacionadas às hepatites;

YIII - ações em saúde mental;

fX - ações relacionadas ao câncer de mama; e
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X - inclicadores globais

Ârt. 7" Terão direito ao Incentivo Yariável por desernpeniro - Prev-ine Rrasil, todos os N{édicos,

Enfermeiros, Odr,rntólogos, Técnicos e Âuxiliares de Ent'ermagem, Técnicos de Sairde Bucal, Âuxiliares
de Consultório Dentário, Àgentes C«rmunitfuios de Saú«le, Âu:iiüares de Serviços Gerais e Recepcionistas

r.,inculado à Estratégia da Saúde da Famrlia (ESF), os profissionais clue compõem a Eqrúpe
N{ultiprotissional, na forma def-rnicla no §1" deste artigo,'i,'inculados à Àtenção Primária à Saúcle e os

protissionais que atuam ern apr-rir-r à operacionalização clas ações cla Âtenção Primária à Saúcie, sejam eles

concursados, coÍltmtâdos, comissionados ou conveliados-

§1" Farâo jus ao recebitrento clo Incenrivo Variável por Desempenho - Previne Brasii 0ú (seis)

col'.rboradores clue tralharàr: auxiliandcl as Equipes de Saúde para c) alcaoce das uretas er(idas peicr

Ministério cla sairtle, senc{o eles iodicados pela Secretaria r\{u{cipal da Saúde clo município.

§2" O paÉpmento pa.Ía 
^ 

Eqrüpe l\{ultiprofissional e paÍâ os profissionais que ahraÍn em apoio à

operacionalização das açôes da Âtenção Primária à Saúde será repassado de acordo corn os indicadores

aicançaclos na avaliação geral do rnunicípio no quadrimestre, descrit<ts no anexo III.

Àrt. 8" Não terá direito ao prêmio o profissional que:

5\1" Obtiver 02 (cluas) faltas mensais ao sen'iço sem iustificativa;

§2" Deixar cle comparecer sefli justificativas às ativiclades educativas, palestras capacitação reuniões de

equipe e de çrlanelameoto, quando cr:nvocados pela Secretaria N{unicipal de Saírde do muuicípio;

§3" Estiverem Ílo gozo tle ücenca médica por mais cle 16 chas consecutivos ou 30 dias altenraclos;

§4" Praticar falta grave no exercício de suas atribuiçõrs, deüdamente apurado em Processo Âdministrativo
Disciplinar, em que se gaÍantâ a ampla det-esa e o contraditório, dtuante o tempo deteuninado na própria
decisâo aclministrativa, ou pelo periodo da pena cle suspensâo conforme o caso.

§5" Licença sern velcimento, licença médica por tempo indeterminado ou tÍoca de t'unção, desde que

preiudique o cumprimelto das rnetas dns ildicatlores «lo prêrrrio Previne Brasil;

§6" Licença por motir.tr de cloenca em pessoas cia t-amília;

§7" Licença para o exercício de atividade política clue nào seia concerneflte com suas atriburições oa

entidacle sindical;

§8" Licença matemidade;

§9" O não cumprimento da carga horária de 40 horas semanais;

§10" Qualquer outÍo tipo cle alàstamento que venha prejucücar o cumpriment«: clas metas clos inclicadores

pactuados conforme Termo de Adesão do prêmio Previae Brasil;
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§11" Não terá clireito ao prêmio os profissionais que não estiverem no catiastro individual ras equipes cle

Saúde da Famflia (CNES);

§12" Não recebera o incentivo os profissionais das eqúpes que tão cumprirem as metas estabelecidas pelcr

Nlinistério da Saúde no E-SUS;

§13" For integrante do Prograflu Mais Médicos, pelas raz(tes expressas na regulamentaçào do reterido
Progyama.

Àrt, 9" Não cleixará cle receber nem será penalizado os membros cia equipe que rúo cur:rprirem com as

metas dos indicadores do Prerrine Brasil por tãta de equipamento, insurnos ou l-erramenta de trabalho.

Art. 10. O Ilcentivo \rariável por f)esemperrho - Previne Brasil, ern hip<itese algprma, será itcorporacl<;
ao saládo dcls servidores, e sobre ele não incidirão quaiscluet vaÍrtâgens ou encargos trabalhistas, nãc» serão

computadas para efeito cle cálculo tle outros adicionais ()11 vantagens e llerr se inc<;rporarào aos

vencime*tos para flxação dos proventos cle aposentadoria ou pensão.

Árt. 11. O incentivo está totâlmente desvinculado de possíveis reajustes rias Íemunerações dos Sen'iclores
Públicos rMunicipais cle Senaclor Pompeu/CE.

A*. t2. Âo aderir ao Incentivo reriável por desernpenho - Previne Brasil, os protlssiorrais e-.tãc cientes
que receberão conforme porceÍrtagem de rnetas adngida pelas ESF"s, aúavés da produtir.idade do envio
rkr E-SUS pâÍâ o Ministério da Saúde.

Àrt. 13. EstaLeiobsenar'áas orientaçc-res coflstalrtes nas Portarias n" 2.979/GM/MS,de 12denovernbro
cle 2019, que instinri o Programa Previne Brasil, e estabelece novo modelo de financiamelro cle custeio da
Atenção Prirnária à Saúcle no âmbito do Sisterna Único de Saúcle e PorraÍia n" 3.222/GNÍIIVIS, de 10 cle

dezembro rlx 2019, tpre dispôe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do
Progyama Pre.r,ine Brasil,

Art. 14. Esta Lei enüa em r.{or na data de sua publicação, ficando as revogadas as disposições em
contrário, reuoagioclo seus efeitos a paÍtiÍ clo dia 1" de janeiro de 2021-

Paço da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu/CE, 12 de iulho de 2021.

o PINHEIRO JUCÁ
Pompeu/CE
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EDITAL DE PUBLICÂÇÃO

O Prefeitr: clo Município cle Senaclor Pompeu/CE, ANTÔNIO MAURÍCIO
PINHEIROJUCÀ em estrita observância ao que determina o Princípio da Publicação, rIOS

termos do art. 37 da Constituição F-ederal de 1988; att.37, caput, da Constituição do Estado
do Ceará; na Lei n" 1,2.527 de 19 de nor.embro de 2011; assim como o aÍt. 50, X, da Lei
Orgânica clo Município de Senador PompeufC"F.,no exetcício cle suas attibuiçries legais e

ccrnstitucicrnais, TORNA PUBLICA A L"EI N" 1.611/2021, de 12 de iulho de 2021, por
fuiação na sede da Prefeirura Muaicipal de Senaclor Pompeu/{-E e demais locais de amplo
acesso público e pelo sítio l-rttlr: ;.'r','r' ,'',.sctlttlt)rír{)lllr;t1:cr:.jildl!tpàf;1 c.l colhecimeÍlto e

contrule dos irrteressados cliietos, pelo p<;vo em geral e pafà que sr.lrtam seus efeitos jurídicos
legais.

Paco da Prefeitura À,{unicipal de Senador Pompeu. Estado do Ceará, de 12 de lulho de 2021

do
IO PINHEIRO JUCÁ

Senador Pompeu/CE

?ft? -
fr
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Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

AUTÓGRATO DE LEI

SANCIONO, PUBLIQUE-SE COMO LEI!

SE,NADOR POMPEU, CEARÁ, /,2 DE DE
2021.

RE,FE O MUNICIPAI

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO
INCENTIVO YÂRIÁVEL POR DESEMPENHO
DO PROGRAMA PREYINE BRASIL E DÁ
OUTRÂS PROYIDÊNCIÂS.

o pREFETTo do MUNrcÍpIo DE sENADoR poMpEU/cE, ANTÔNIo MAURÍCIO PINHEIRO

JUCA Ílo Llso dc suas atribuições constitucionais e legais, c deacordo com o att. 12, 1, "b", da Lei Orgânice do

It.,r-,i.ipi,,. .. cxercício pleno clo cargc>.FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL tpror-ou e ru srtrcioflo c

lrÍ)nur[g() a scguintc Lei:

,\rt. 1' À presente lei regulamenta a cxeclrçào clo Incentivo \'rariáve1 prlr Desempenlro aos profissionais clas

Eqr.ripes cle Saúde da }.amília, Ilqr-r\rc NfultrproÍissional vinculaclos à -\tençào Primária à Saítdc e ptofissionais cluc

n*on-, em apoio à opetacionaliziçào clas ações cla Àtençào Prirnária à Saúde, no NÍunicípio de Senador Pompcu,

..,ro ,".,.,rrá. fir,or..àir,-,, tederais advinelos clo Progtarna Ptevine Brasi.i, 1los terlnos do que dispõe a Portaria n"

2.919/GN1./N{S, de 12 de novembro cie 2019, que institui o Progtama Prer..ineBrasil, e estabelece novcl modelo de

financi..rmento de custeio da.r\tençào Ptirnária à Saírde no ârtbirc, do Sistema Llnico cle Saíide.

,,\rr. ?., O lncentivo Variável por clesenrpenl'ro prcvisto no Programa Ptevine llrasil sctá rcpassadr:l peio N{inistério

cla Saúdc ao N{unicípio de Senaclor Pompeu, mediântc apuraçào quadrimestral do cr:mprimeflto dos indicadores

prer-istos r^ r.r1r..á..a Portaria Nlinisterial n" 3.2)2 dc 10 cle dezcmltto de 20i9. de modo que. se o Governo

i,ecieral clispuser: pela extincào clo rncsmo ou nàc-r o rcpassar iros cofres mr,rnicipais, fica o À,funicípio de Senador

Potlpeu totalmente clesobtigado do conseguintc pagâmento do Ptílmio.

,\tt. 3. O cálculo clo ircenti."'o tltranceiro c1o pagamento por desernpenho será efetuaclo consideranclo os

resultaclos cic in<licadores alcancadcls pelas equipes creclenciadas e caclastradas nrl CNtr,S.

§1.,O r.alor clo pagarnento poí clescrnpenho serrá calcularlo a pattir do cumpdmento r1e 111eta parâ cada ifldic:rdor

por eq,-ripc e condicionado ao tip<.r cle ecluipe.

§2.' O inceltir,o financeiro r1o pagzrmento por clesernpenhc, repassaclo ao n'runicípio corrcsponde ao somat(rrio do-s

i.r,rltodo, obtidos pr:r equipe. nos terÍnos c1o §1" c demais disposicrles relaciooadas.

Àrt. -t., O valot dci incer-rtivo Ênanceiro do plgrmcntr) p(,Í desempcnhc, setá ffanst'eritlo ürensa1lrlellter e

recalculaclo sirnultanearnente pârâ o município a cacla 04(quatro) competências hnanccjras.

,\rt. 5'O montante reccbi«lo pelo resuitaclo da avaliação será destinado cla seguinte forma:

I - 609,n(sesscnra por cento) do r.alor lecebido serào destinados à Secretatia da Saúcle «1o N{Lrnicípio, pâr,i qlle

,4
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sejam aplicados no custeio das Estratégias de Saúde daFamüa;

lI - 40"/o (quarenta por cento) do montante serão pagos aos servidores sob forma de incentivo hnanceiro, a serem
repassados na folha de pagamento nos meses subsequentes ao do repasse do Programa Previne Brasil, conforme
desempenho, por equipe, que alcançaÍem percentual igual ou superior a meta prevista para cada indicador,
descritos no Ànexo I.

§1" Os valores correspondefltes ao disposto na alínea anterior setão repassados aos sewidores, de acordo com a

avaliação dos indicadores por equipe, apresentados no anexo II desta Lei.

§2" O cálculo se dará, mediante o somatóÍio dos pesos de cada indicador alcançado, multiplicado pelo número de
ptofissionais na respectiva equipe (coeírciente "peso x colaborador'), o quantitativo para rateio será divido pelo
coelrciente "peso x colaborador", resultando no valor "incentivo/peso". Â quantia repassada pata cada
profissional será a multiplicação do "incentivo/peso" pelo somatório de pesos alcançados por a equipe da qual
este faz parte. O método está descrito em planilha no Ânexo fV.

Ârt. 6" Os indicadores previstos no Anexo I desta Lei poderão ser alterados periodicamente, de acordo com a

Portaria Ministedal vigente que estabeleça noÍ:mas e metas da Âtenção Prtmatia à Saúde.

§ 1" Os indicadores pan o 3" quadrimestre de 2021.,ro qual baseia-se o pagâmento dos 2 primeiros quadrimestres
de 2021, abrangem as ações esttatégicas de Saúde da Mulhet, Pré-Irdatal, Saúde da Ctiança e Doenças Crônicas
(Hipetensão Àrtedal e Diabetes Melittus).

§ 2' Os indicadores para avaltaçâo de desempenho para os anos de 2021 e 2022 serão deFrnidos após
monitorarnento, avaliação e pactuatào ffipartite e contemplarào as seguintes ações estratég,icas:

I - ações multiprofissionais no âmbito da atenção primaria à saúde;

II - ações no cuidado puerperal;

III - ações de pueticultura (crianças de até 1,2 meses);

IV - ações relacionadas ao HIV;

V - ações relacionadas aos cuidados de pessoas com tuberculoses;

VI - ações odontológ'icas;

VII - ações relacionadas às hepatites;

VIII - ações em saúde mental;

IX - ações relacionadas ao câncer de mama; e

X - indicadores globais.

Ârt. 7" -Ierão direito ao Incentivo Variár,el por desempenho - Previne Brasil, todos os Médicos, Enfenneiros,
Odontólogos, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Saúde Bucal, Âuxíliares de Consultório
Dentário, Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliares de Serviços Gerais e Recepcionistas vinculado à Estatégia
da Saúde da Família @Str), os prof,ssionais que compôem a Equipe Multiptoírssional, na forma dehnida no §1'
deste artigo, vinculados à Atenção Pnmána à Saúde e os profissionais que atuam em apoio à operacionalizaçào
das ações da Âtenção Pnrnár,a à Saúde, sejam eles concursados, conüatados, comissionados ou conveniados.
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§1" F-arão jus ao recebimento do Incentivo Vadável por I)esempenho - Previne Brasil 06(seis) colaboradotes

que tralharão auxiliando as Equipes de Saúde para o alcance das metas exigidas pelo Ministério da saúde, sendo

eles indicados pela Secretaria Municipal da Saúde do município.

§2" O pâgamento paÍa ^ Equipe Multiprofrssional e parâ os profissionais que atuam em apoio à

operacionalizaçãc> das ações da Àtenção Pimâna à Saúde seÍá Íepassado de acordo com os indicadores

alcançados na avallaçào geral do município no quadrimestre, descritos no anexo III.

Ârt. 8'Não terá direito ao ptêmio o proítssional que:

§1" Obtiver 02 (duas) faltas mensais ao servico sem justificativa;

§2" Deixar de comparecer sem jtrstihcativas às adviciades educativas, palestras capacltaçào reuniões de equipe e
de planejamento, quando convocados pela Secretaria Municipal de Saúde do município;

§3" E,stiverem no gozo de iicença médica por mais de 16 dias consecutivos ou 30 dias alternados;

§4" Ptaticar falta grave no exercício de suas atibúções, devidamente apurado em Processo Àdminisúativo
Disciplinar, em que se gaÍanta a ampla defesa e o contraditór{o, durante o tempo determinado na prôpia
decisão administrativa, ou pelo período da pena de suspensão confor:rne o caso.

§5" Licença sem vencimento, licenca médica por tempo indeterminado ou troca de função, desde que prejudique
o cumptimento das metas dos indicadores do prêmio Previne Brasil;

§6" Licença por motivo de doença em pessoas da famí1ta;

§7" Licença pata. o exercício de aúvidade polírica que não seja concernente com suas atribuiçôes na entidade
sinclical;

§8" Licença maternidade;

§9" O não cumpdmento da carga horána de 40 horas semanais;

§10" QualqueÍ outro tipo de afastamento que venha prejudicar o cumpdmento das metas dos indicaclores
pactuados conforme Termo de Àdesào do prêmio Previne Brasil;

§11" Não terá direito ao prêmio os prohssionais que não estiverem no cadastto individual nas equipes de Saúde

daFamiba (CNES);

§12" Não recebera o incentivo os proírssionais das eqúpes que não cumprirem as metas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde no E-SUS;

§13" For integrante do Ptograma Mais Médicos, pelas razões expÍessas na regulamentação do referido
Ptograma.

Ar-t. 9" Não deixará de receber nem será penaltzado os membros da equipe que não cumprirem com as metas
dos indicadores do Previne Brasil por falta de equipamento, insumos ou feramenta de trabalho.

Âtt. 10. O Incentivo Vatiável por Desempenho-Previne Brasil, em hipótese algurna, será incorporado ao salário
dos servidores, e sobte ele não incidirão quaisquer vantagens ou encaÍgos trabalhistas, nào serão computadas
para efeito de cálculo de ouúos adicionais ou varitagens e Írem se incorporarão aos vencimentos para fixação
dos proventos de aposentadoria ou pensão.
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Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU

AUTÓGRAFO DE LEI
Art. 11. O incentivo está totalmente clesvinculado de possíveis reâiustes nas Íemunerações dos Senidores
Púbhcos N{rinicipais cle Senadot Pompeu/CE.

Afi. 12. Ao aderir ao Incentivo variável por desempenho - Previne Brasil, os proltssionais estão cientes que

receberão conforme poÍcentagem de metas atingida pelas ESF's, através da produtividade do envi.o do E-SUS

p^ra o Ministério da Saúde.

Àrt. 13.Esta Lei obsewará as orientaçôes constantes nas Portadas n" 2.979/GM/lvÍS, de 12 de novembro de

2019, que institui o Programa Previne Brasil, e estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Âtenção
Pnmána à Saúde no âmbito do Sistema Unico de Saúde e Portaria n" 3.222/GM/MS, de 10 de dezembro de

2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa Ptevine Brasil.

Àrt. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando as revogadas as disposiçôes em conüário,
retroagrndo seus efeitos apatlJLr do dia 1" de janeiro de2O2l.

Sala das Sessões da Càmata Municipai de Senador Pompeu, 29 de iunho de 2021,

Abidias ó rffro

Ptesidente da Càrnata Municipal

,.r^n#,
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Senhot Fresidentel
Senhores Vereadoresl

Ccm os nossos ctunprirnentos. tenho a honra de encanLinhar à apteci::.,;i'.'ij de:liâ

Àrisusta {,asa i,egiterâflte, por interméc1io de Vossa Iixcelência. einenria rnodificerit'll ár} i)roi.::-,.i

crc Lei *: ü6/2021- Gabinere do Prefêito. de 21 de junho de 2$21, quc disprle sol:rc :o irr.ittrçri:
C+ lncenrir.o Variá,r,el por Desernpenho do Prograr,-ra Previne Bra.sil e dá outras prcr,-li::*c:'r'

À rrreÁi.la se impire, em r.isla â etapa rie tra.rmicãr) en1Íe {i§ lxr.iliill()i iü
§nanciamento Previne B:-:,stl,lácr)ntemplar o incentivo de pagar:rento por rlesempenh(]" lf"flsttrr!{i('

aos fi-rndos muaicipais de saúde, de forma regular e aur.ornática desrle ianeiro de Ztizi) Â pz-nir dc

iaaeiro de2021,, rroior do pasyamento por desempenho pass';uá a cortsiilerar <; tesr-ita.lt; do alcar:,t.

ri6s i1<licaclcires por municipio. Assim, os serwiços cia Àtenção Priraária {lue ac{)rnpãrii:rm c,->i-n

regulüldade os usúrios vinc,:iados à urridade, prevenindo dosncas ou evitantlo corripücacr'.-r',

u,-ião ,"..r*pensados por melhor qualidade, conf.orme melhora nos indicatlores rle saúrle: cit-' '.:a'jr
região, ptevisto r'aPortaian" 2'91c),de 12 de nc.:r'ernbro de 2019'

Na certeza de que a matéria, cle reieváncia inriispensár-ci Pata i (,r:tãc ii;-;

I,{unícipio, rece,berá a rnelhor acolhicla por parte c{e tocios os qur compõern essa Cr'sa L.*grt:iaúr't,

lrrs\r , .r aqirnrda:' âirrirvá('à'').

Aproveito o ensejo pâÍã renovaÍ a Vossa Excelência, e â seus ilusses Dai:€:s, ÍYii:u-':

r"'()i;os de esiima e consideração.

Pacci Municrpal de Senador Pomperr, .Estarlo do Ceará, 28 cie lunlio & Z*2-l

AhITO {rO MAURICTO PTNrIEIR{) rUCÁ
Ptefeito MuniciPal de Senador Pompeu/CE

,r'

Excelentíssimo Senhor,
ABIDIA.S SERÂFIN DO Ó FILHO
Presidente da Câmata Municipal de Senador Pompeu/CE

{iabtr.ele rh ?reii:i t:r

Pretêltira \Íuniipai dc Smador Pompcu/C!''

CN1J n." 07.'u 28.421 /0001'82 - CGF n" 0(r'92Ü 284"2

Paço Municiprl - Eclificio Francisco F'rança Crmbraia * Sala 05

,{..,ecirla Fiancisc, Érança Czmbrâir, n-" 2ír5, tsairro (leou. - í'F.É ír3 íi0ti-O0(-i
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§}re feitura .&f i-rtalcip ai <ne §e narÍ &r Pry *e'pe,:
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BMENDÁ.ÀO PROJE:fO DB r'ril N" A6/2021- Gabinete do Prefeito"
$enador Pompeu/CE, 28 de junho de 2Ü21.
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EMENDA MODTFICATTVA ÁO PROJETo
pg r.I1r N." 06/2021, DE 21 DE jtrNH(} DE
2021, QUE TNSTITUI O PRÕGRÂIÁ&
PRE\ITNE BRASTT+ E ESTÂBELECE NOVO
MODELO DE FINÂ}.ICIÁ}IE1\.ITO DE
cusTEr0 DA AIENÇÃO PRr}/[ÁRrÂ À
SÂÚÍ)E NO ÂIVÍRITO DG SISTEPI.À UI.{TCG
DE SAÚDE E ÁDO']TÂ OUTR"ÂS
PROI'IDÊNCIAS.

C PREFEI']TO dO MUNICÍPIO DE SENÂDOR POMPEU/CE, Á}ÍTÔNIÜ §ÍÂ{JG.ÍCI{}
píN1{EIRO ]UC,q. nc, uso de suas aribrúções constitucionais e ie.g.ais, e de acordc. colrl ü tr:r,47-.

I, ,.h", da i-ei orgânica do Município, no exetcício pleoo do cargo, FAZ SÁ-tsER que e CA]LíÀRÀ

§,{uF{ICmÁI- âpro\rou e eu sanci<;no e promulgo a seguinte Lei:

Àrt. i" Os §§ i" e 2", do arr. óo, do Profeto de Lei n." 06/2021." dc 21 de iunho de 2i)?1. Çuc irrsrrt'.ri

o Ptoga::ra Previne Brasrl, e estebeiece mr..ro inr:delo lf.: Êr'ra.riciaÍ:lenfíi de cul;i-ei<; i:l Âlencà<:

Pti111áaa à §aírde nç; âmbito do Sisterna Único de Saúcle, pâssâ â te, â sequinte rerlacãu:

Àri 6" ()s ind:ca<lores prewistc.,s no Anext> I desta l-ei po<ietão ser aiÍt:raclos pt:tit,dican-ieille il,'i

ircc,rdo cor!1 â Portaria }{irristerial vigeirte que estabeieçâ norfilâs e metas da ÀtenÇi,: {}tin-,;!r'!:i rr

Srlude.

§ 1" Os indlcaclores parâ o 3" quadrimesrc cle 2020, nr: quai ha:;eia*sc o pâgâmearo cios .l pnn':irc:,
qua,irirnesires de 2021, abrangem as açõrs e3tÍatég1úai de Saú<ie i:r Mul}rer, Pr*-i\':rrd, Saúrl .'l"r

Crianca e l)oencas Crônicas (F{iperrensão Àrterial e i)iabetes }Ieiittus,).

§2"Osineücadores paraa,-ahaçáodedesempenhoparaosaníf§de 2021 e 2Ü22 scrãliltill:icti;r;
ápós monitoraÍriÇ11to, avdtação e pacruarão triparrite e contempiarão as segdntes :ri:ries

es rr*táÍ:,_icas:

Ârr 2" C art. 14, c{o Projero de Lei n! A6,2021,dc 21 de junho de 2021, que in'r{ittii rr Pt'-:s:r.ri

Prevjrre Brasii, e estabelece nol-o modçlo de financiamento de custcio da Atençâ.o Fri:lá:'ia r'

SaúCe nr: ârni-,ito e1c, Sistema l-lnico de Saúde, Passa a ter â sequl,1tc redação:

Á*. 14. Esta Lei efltra em r.igor na data de sua pubiicacão, f;cancio âs re-';ogadâs as císpi;sir-i'ts

eni corrüário. reuoagindo seus efeitos a pattir do clia 1" de ianeir:c-r de 2021 .

{iebirietc rio Prcicito
Frefeitura l{uriisrpal dc Scnador Poripe§/''A

CNPJ n.' 07.728 -121/00O1-EZ - C{)T n" i}6'92Ü'284-2

Paço Municipai * L,dificio Fmncisco Frmça Cambrda - Sa}l 05

Âvenida Francisr:o FranÇa Can',blai4 rt:' 265.1tsastn Cenrru - CEF ó'j'ír0it-(j(10
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.8,-.tado rio tlealá
ã)re fleitaara &{un icip al de *Q er:adc,r Fo rnpeu
{.-"a itileie do !} rc,ísil6

Paço da Prefeituta Municipal de Senador Pompeu/CE, 28 de iunho de202'1".
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Gabinete clo Preieito
Preieitura -&{uticipal de Senador Pompeu,/CEi

CNPj n.'07.7211.42t,r0ltOi-8: -- í--CF r'' tlti 92C 21'l-,ri

Paço l!Íunicipal - Edifício Frmcisco França Cmbraia - Sala 05

Â,r'eoida Francisco FranÇa Carabraia, rL'265,Baitto Cenro * CllP til.óti0-Ú0ii
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