
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 01 /2022 
 
“Promulga proposição executiva sancionada tacitamente, em virtude do silêncio de 
sanção ou veto, pelo Prefeito Municipal, no tempo hábil previsto no art. 51, § 3º, da 
Lei Orgânica Municipal.” 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, Estado da 
Bahia, Srª. JOSELANDIA DE OLIVEIRA SILVA, no uso de suas atribuições 
legais, definidas pelo art. 39,  inciso IV do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara Municipal de Brejolândia, com 
Emenda Modificativa nº 02/2021, nos termos do § 5º, do art. 119 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei 16/2021, de autoria do Poder Executivo; 

CONSIDERANDO que a promulgação é ato de natureza política, cujo objetivo é atestar 
solenemente a existência da lei para a produção de seus efeitos, sendo um requisito 
indispensável à eficácia do ato normativo; 

CONSIDERANDO que a referida proposição executiva foi enviada por meio do 
Ofício nº 106/2021, de 14/12/2021, recebido pela Srª. Gilliane Costa Castro, 
Assessora Jurídica, lotada na Procuradoria Geral do Município, em data de 
14/12/2021 (terça-feira); 

CONSIDERANDO o silêncio de sanção ou veto, pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, Edézio Nunes Bastos, no tempo hábil previsto no art. 51 no § 3º 
da Lei Orgânica Municipal, no que concerne a aludida proposição executiva; 

 RESOLVE: 

Art. 1º. PROMULGAR a Lei nº 342/2022 oriunda do Projeto de Lei nº 16/2021, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, cujo conteúdo faz parte integrante do 
presente ato de promulgação. 

Art. 2º. Publique-se e registre-se. 

  Câmara Municipal de Brejolândia/BA, 11 de março de 2022. 

      JOSELANDIA DE OLIVEIRA SILVA 
       Presidente  
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
15 de Março/2022 02

                                                      Estado da Bahia 

             CÂMARA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
                                       Poder Legislativo 
                                      CNPJ.: 16.440.869/0001 -97 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Esportiva, nº 120 – Centro – CEP: 47.750-000 Brejolândia – Bahia 

                                               E-mail: cmbrejolandia62@gmail.com 
 

 

LEI Nº 342/2022 

 

     ―Institui, no Município de Brejolândia, Estado da Bahia, o 
     Programa  PREVINE BRASIL,  que  estabelece    o    novo  
     modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária  
     à Saúde no âmbito do   Sistema   Único  de   Saúde – SUS,  
     através da Portaria nº 2.979/2019, que alterou a Portaria de  
     Consolidação nº  6/GM/MS   de  28  de janeiro  de   2017 e  
     revoga-se a Lei Municipal nº 256 de 24 de março de 2015  
     que   dispõe   sobre   a    reestruturação    do   Prêmio      de  
     Qualidade e Inovação – PMAQ/AB.‖ 

 

A Excelentíssima Senhora Joselandia de Oliveira Silva, Presidente da Câmara Municipal 
de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em lei, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito tacitamente sancionou a seguinte 
lei:  

Art. 1º. A presente Lei regulamenta no Município de Brejolândie. -BA o 
PROGRAMA PREVINE BRASIL, que estabelece o novo modelo de 
financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema 
Único  de Saúde, através da  Portaria n° 2.979/2019 — do Ministério da Saúde, 
que alterou a Portaria de Consolidação  n° 6/GM/MS de 28 de janeiro de 2017 e 
Portaria n] 3222/2019 do Munistério da Saúde 

Art. 2º. Os recursos previstos no PROGRAMA PREVINE BRASIL será 
repassado  pelo Munistério da Saúde ao Municpípio de Brejolandia/Ba, caso 
atinja  ele os requisitos, metas e resultados na Portaria nº 3.222/2019 do 
Ministério da Saúde.   

Art. 3º. Fazendo o Município jus ao recebimento dos valores fixados no  Programa 
Previne Brasil, em decorrência do cumprimento das metas previstas na Portaria 
nº 3.222/2019, aplicar-se recurs transferidos ao Município pelo Programa 
Previne Brasil será distribuído entre a gestão municipal e os trabalhadores das 
equipes de Saúde da Família, bem como aqueles trabalhadores com função de 
apoio, conforme porcentagens e condições a seguir 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
15 de Março/2022 03

                                                      Estado da Bahia 

             CÂMARA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
                                       Poder Legislativo 
                                      CNPJ.: 16.440.869/0001 -97 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Esportiva, nº 120 – Centro – CEP: 47.750-000 Brejolândia – Bahia 

                                               E-mail: cmbrejolandia62@gmail.com 
 

 

 

I – 26% (vinte e seis por cento) do valor recebido será destinados à 
Secretaria Municipal de Saúde do Município, para que sejam aplicados no 
custeio das Estratégias de Saúde da Família nos PSF e ou EAP, NASF e 
Academia de Saúde; 
II - 4% (quatro por cento) destinado para a coordenadora da atençäo 
básica e apoiador institucional e coordenadores do Programa Saúde da 
Família; 
III — 70% (setenta por cento) destinados para os trabalhadores que 
atuam nas Unidades Básicas de Saúde da Família. 
 

§ 1º. Os valores correspondentes aos percentuais dispostos no caput deste 
artigo, serão repassados em uma única parcela, aos trabalhadores que 
prestam serviço na estragegia Saúde deste Município.  
 
§ 2º. Fará jus ao recebimento do pagamento por desempenho todos os 
trabalhadores da saúde que atuam nas Unidades Básicas de Saúde, 
inclusive aqueles cedidos ao Município (Médicos, Enfermeiros, Dentistas, 
Auxiliares de Saúde Bucal, Técnicos e auxiliares de Enfermagem, Agentes 
Comunitários de Saúde, auxiliares de farmácia, Agentes Administrativos, 
Agentes de serviços gerais, vigilantes) e para os profissionais da gestão 
diretamente ligados ao Apoio da Atenção Básica (Direçao da atenção 
Básica e Apoiadores da Atenção Básica). 
 
§ 3º. O servidor receberá o pagamento por desempenho referente ao 
período de serviço prestado comprovado ser concursados e mediante 
contrato firmando de 1 ano pelo Município e que o mesmo comprove 
frequência de 90 dias ininterruptos, apurado através dos mesmos de 
controle existente. 
§ 4º. Os afastamentos do servidor em razão de férias, licença para 
tratamento de saúde, licença-maternidade, e faltas  justificadas através de 
atestado médico não o impede o recebimento do pagamento por 
desempenho. 
Art. 5º. O valor destinado ao pagamento por desempenho será dividido 
entre os trabalhadores lotados nas unidades básicas de saúde, após ser 
submetido a aprovação do Conselho Municipal de Saúde. 
Art. 6º. O valor da gratificação pagamento por desempenho tem caráter 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
15 de Março/2022 04

                                                      Estado da Bahia 

             CÂMARA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
                                       Poder Legislativo 
                                      CNPJ.: 16.440.869/0001 -97 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Esportiva, nº 120 – Centro – CEP: 47.750-000 Brejolândia – Bahia 

                                               E-mail: cmbrejolandia62@gmail.com 
 

 

variável, ou seja, de acordo com o desempenho de cada equipe e 
submetidas ao processo de avaliação descritos na Portaria N° 3.222/2019 do 
Ministério da Saúde, devendo, ainda, serem observados os indicadores do 
programa e indicadores por desempenho abaixo pela Comissão interna 
do Programa: 
I — Resolutividade no trabalho, com tease em parâmetros pre :iamentc 
estabelecidos de qualidade e produtividade pela Comissão interna do 
Programa; 
Il — conhecimento de métodos e técnicas necessárias para o 
desenVolvimento das atividades referentes ao cargo, emprego e/ou 
função exercida na unidade de lotação; 
III — trabalho em equipe; 
IV — comprometimento com o território (Cadastramento dos usuãrios, 
Regulação Básica, percentual de perdas primárias, absenteísmo e bolsão); 
Mínimo de visitas aos usuários; 

V — satisfação dos usuários avaliada em cada Equipe como (Ruim, 
Regular, Bom e Muito Bom), atendimentos profissionais, acomodação e 
limpeza; 
VI — cumprimento das normas de procedimentos de conduta no 
desempenho das atribuições do cargo e definidos em normativas 
específicas. 
VII — não ter sofrido penalidade resultante de processo administrativo ou 
penalidade disciplinar; 
VIII — Não receber reclamação nominal, registrada junto à Secretaria 
Municipal de Saúde ou em qualquer outro setor, tendo como conclusão o 
julgamento da autoridade competente como procedente. 

 
Art. 7º. O pagamento por desempenho constitui verba não habitual, não devendo 
ser incorporada aos vencimentos do servidor. 

 
Art. 8º. O valor destinado à capacitação dos trabalhadores da saúde 
deverá ser utilizada exclusivamente para custear despesas com 
treinamentos, cursos, aperfeiçoamento e palestras direcionadas ao alcance 
dos indicadores proposto pelo Programa Previne Brasil, sendo vedada sua 
utilização para quaisquer outros fins. Parágrafo único. Portaria do 
Secretário Municipal de Saúde regulamentarã a forma de aplicação dos 
recursos de que trata este artigo. 
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Art. 9º. Como forma de incentivo ao alcance dos indicadores de saúde 
estabelecidos pelo Programa Previne Brasil, o Município poderã instituir, 
por meio de decreto, na qual detalharã instrumento próprio de avaliação 
des trabalhadores de cada unidade de sa de para fins de pagai le iro do 
desempenho. 

 

Art. 10. Fica instituída no âmbito municipal, a Comissão do Programa 
Previne Brasil composta por 08 (oito) membros entre titulares  e seus 
respectivos suplentes, indicados pelo Secretário Municipal de Saúde do 
Municipio e nomeados pelo Prefeito Municipal, que deverá ser composta 
da seguinte forma: 
I — 02 (dois) membros u m  t i t u l a r  representante da Secretaria Municipal da 
Saúde e o outro suplente;                
ll —02 (dois) membros Enfermeiro (a) Gerente da Estratégia Saúde da Família 
— ESF um titular e o outro suplente; 
III-  02 (dois) Membros um titular o outro  suplente do Conselho Municipal de 

Saúde; 
IV-  02 (dois) Membros um titular e outro suplente da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças. 

 
Art. 11. O pagamento por desempenho está condicionado ao repasse 
regular dos recursos financeiros ao Município, transferidos pelo Governo 
Federal. 

Art. 12. Regulamentará e fixará critérios de operacionalização da presente 
Lei, observadas as necessidades de avaliação e reavaliação de 
desempenho profissional das Equipes a cada quadrimestre, como 
também, demais critérios visando à plena e efetiva implementação da Lei. 

 

Parágrafo Único. Este Projeto de Lei tem o objetivo de beneficiar os servidores 
da saúde,  para que os mesmo  prestem um melhor serviço a população, sendo 
um incentivo que Governo Federal está dando e o município tem grande 
interesse para que a população sejam bem atendidas 
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Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Brejolândia/BA, 11 de março de 2022.  

 

      Joselandia de Oliveira Silva 
       Presidente  
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