
LEI MUNICIPAL N° 2442, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

    

    
 PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

    FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Incentivo Variável por Desempenho de Metas (IVDM) que será

pago aos componentes das equipes vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde recebidas, em

conformidade com as disposições contidas na Portaria nº 2979, de 12 de novembro de 2019 e

Portaria nº 2.713, de 06 de outubro de 2020, todas do Ministério da Saúde e que regulam o

Programa Previne Brasil.

Parágrafo único.  O valor do Incentivo Variável por Desempenho de Metas levará em

consideração os resultados dos indicadores alcançados pelos servidores cadastradas no SCNES.

Art.  2º  Farão  jus  ao  IVDM  os  servidores/empregados  efetivos  do  Município  e  os

contratados na forma do Art. 37, IX da CF/88, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e

incluídos no SCNES, desde que atingidos os critérios estabelecidos pelo referido Programa.

Parágrafo único. Não fará jus ao IVDM o servidor que, no quadrimestre de referência

para o repasse do recurso:

I – Ausentar-se das atividades da equipe por qualquer período;

Dispõe sobre a concessão do Incentivo Variável por Desempenho de 

Metas (IVDM) do programa federal Previne Brasil na Secretaria 

Municipal de Saúde e dá outras providências.



EMENDA:

I. Ausentar-se das atividades da equipe por qualquer período, sem justificativa;

II – Tiver uma ou mais faltas justificadas ou injustificadas;

EMENDA:

II. Tiver uma ou mais faltas injustificadas;

Art. 3° Após o Ministério da Saúde divulgar o resultado do Índice Sintético Final (ISF) do

município  de  Campo  Novo  a  cada  quadrimestre,  caberá  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde

encaminhar o valor recebido pela Secretaria de Saúde, ao Setor de Recursos Humanos para o

pagamento por desempenho aos profissionais.

§1° Os indicadores de pagamento por desempenho serão monitorados individualmente

a cada quadrimestre e o cálculo do indicador sintético medido na mesma periodicidade.

§2° O valor do incentivo financeiro do Pagamento por Desempenho para os municípios

será vinculado ao desempenho obtido pelo indicador sintético final.

Art. 4° O Incentivo Financeiro Federal  do Pagamento por Desempenho de Metas do

Programa Previne Brasil não se incorporará, a qualquer título, aos vencimentos e/ou salário e

não será computado para efeito de cálculo de horas extras, férias, 1/3 constitucional de férias,

e gratificação natalina/décimo terceiro salário.

Art. 5º A concessão do Incentivo Financeiro Federal do Pagamento por Desempenho do

Programa Previne Brasil  está condicionada ao repasse de recursos financeiros do Programa

Previne Brasil pelo Ministério da Saúde ao município de Campo Novo, ficando a existência e

manutenção do incentivo financeiro condicionada à continuidade do repasse financeiro federal.



Parágrafo  único.  O  repasse  de incentivo financeiro  aos  profissionais  será  concedido

enquanto houver a garantia de repasse de recursos pelo Ministério da Saúde.

Art. 6° A substituição do Programa Nacional de melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica (PMAQ/AB) pelo Previne Brasil acarreta a extinção automática da gratificação

alcançada  aos  servidores  públicos  designados  para  desempenho  de  suas  funções  naquele

Programa, revogando, assim, a Lei Municipal nº 2.151, de 17 de setembro de 2014 e alterações

posteriores.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de

janeiro do ano de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, aos 16 dias do mês de março de 2022.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração
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