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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

 

PARECER Nº 28/2019 - CCJ 

PROJETO DE LEI Nº 20/2019 

 

Relator: Claudecir Rodrigues Martins 
 

 

Trata-se de propositura, submetida a esta Casa de Leis, de iniciativa do 

Prefeito Municipal, em que se pretende instituir gratificação para os profissionais da 

saúde da Atenção Básica das Unidades integrantes do Programa Nacional de Melhoria 

do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ. 

Consoante se verifica, o mencionado programa tem como objetivo 

induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com 

garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de 

maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas à Atenção Básica em Saúde, nos termos da Portaria nº 1.645, de 02 de 

outubro de 2015, do Ministério da Saúde e demais normas que regem a matéria. 

Ao analisar a presente propositura, observa-se que a criação da 

gratificação para os profissionais da saúde da Atenção Básica das unidades integrantes 

do PMAQ, não apresenta nenhuma ilegalidade, tampouco há vícios formais ou 

materiais a serem declarados. 

Ademais, foi realizada uma reunião entre esta Comissão e alguns 

profissionais da saúde, no dia 13 de março de 2019 (Ata nº 05/2019 – CCJ), para 

discutir assuntos referentes ao presente projeto de lei. Por conseguinte, sugerimos as 

seguintes alterações: 

 
“Art. 3º Farão jus à gratificação criada por esta Lei, os servidores públicos municipais em 

atividade nas unidades de Atenção Básica que aderirem e participarem da 

avaliação externa, independente da categoria profissional, cumprindo carga 

horária de 40 (quarenta) horas semanais e participando das rotinas da unidade. 

§ 1º O PMAQ será pago, tendo por base os valores do 3º Ciclo do Programa do ano de 

2018, às equipes conforme o mérito de suas notas, na ordem de 30% (trinta por 

cento) dos valores destinados às Unidades já avaliadas, a serem pagas a partir do ano 
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de 2019, sendo que para o ano de 2020 em diante o percentual será de 50% 

(cinquenta por cento). 

§ 2º ........................................................................................................................................ 

§ 3º Para definição do pagamento da Gratificação PMAQ será sempre obedecida a 

pontuação alcançada e definida pela Portaria mencionada no Artigo 2º desta Lei, 

conforme o repasse do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal da Saúde, sendo 

que se algum integrante da equipe não alcançar a pontuação mínima, o recurso 

destinado a este será rateado entre os demais participantes. 

§ 4º Para que seja efetuado o repasse dos valores aos Agentes Comunitários de 

Saúde será necessário o atendimento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

das famílias cadastradas em sua microárea e, aos demais profissionais, manter 

50% (cinquenta por cento) da produção estimada, conforme a população 

atendida, nos termos da norma regulamentadora.” 

 

“Art. 4º ......................................................................................................................................... 

Parágrafo Único. Não fará jus ao pagamento deste incentivo o servidor público municipal 

que tiver falta injustificada ou não participar de, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) dos dias do período de avaliação.” 

 

“Art. 6º Para terem direito ao recebimento da gratificação nas unidades integrantes do 

PMAQ, os profissionais da saúde passarão por uma avaliação pela Secretaria 

Municipal da Saúde, para o recebimento dos recursos já transferidos pelo Ministério 

da Saúde, constantes no e-SUS.” 

 

Diante do exposto, em conformidade com os preceitos constitucionais, 

legais e regimentais, opinamos pela apreciação e deliberação do projeto e da referida 

emenda pelos nobres pares em plenário. 

É o parecer. 

 

Sala das Comissões, 01 de abril de 2019.  

 

 

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS 

Relator 

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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