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GABSEC/SMSGTBA – Portaria nº 0332/2021 

  

A secretária municipal de Saúde, no uso de suas 

atribuições legais, conforme a Lei Orgânica do 

Município de Goiatuba – Goiás e Leis, Decretos, 

Portarias, Notas Técnicas emitidas pelo Governo 

Federal, RESOLVE fixar Portaria 

regulamentando os critérios para pagamento de 

gratificação por prêmio de melhor desempenho às 

equipes da Atenção Primária através dos recursos 

do PREVINE BRASIL e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO o disposto no Anexo 1 do Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 

2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da Política Nacional de Atenção Básica - 

Operacionalização; Considerando a Portaria nº 2.979/GM/MS, de 12 de novembro de 2019, 

que institui o Programa Previne Brasil, e estabelece novo modelo de financiamento de 

custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da 

alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; 

CONSIDERANDO o desempenho das equipes e serviços de Atenção Primária à Saúde para 

o alcance de resultados em saúde; e,  

CONSIDERANDO as atuais e melhores evidências científicas disponíveis na literatura, 

devidamente adequadas e adaptadas aos princípios e à realidade do Sistema Único de Saúde, 

RESOLVE: 

 

Instituir na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde a 

Gratificação por Prêmio de Melhor Desempenho, no âmbito Atenção Primária a Saúde, 

Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (eNASF), Equipes de Saúde Bucal e 

demais servidores que prestam seus serviços nas Unidades Básicas de Saúde que 

possuem Equipes de Saúde da Família, a ser atribuída às equipes de saúde junto ao 

Programa Previne Brasil, objetivando a Atenção Primária como principal condutora 

da prevenção à saúde e atingir melhorias das condições de saúde da população do 

Município. 

A gratificação a que se refere o artigo anterior será concedida mediante a 

apuração dos índices de produção de cada unidade e seus colaboradores e no 
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cumprimento dos indicadores quadrimestralmente previstos na respectiva Portaria 

Ministerial Nº 3.222, em 10 de dezembro de 2019. 

Farão jus ao incentivo os Servidores Efetivos e Contratados das equipes e demais 

Profissionais cadastrados no SCNES, e que atuam diretamente nas ações de saúde 

primária das Unidades Básicas de Saúde do Município. 

Parágrafo único. A carência mínima exigida para os Servidores e demais profissionais, 

para o recebimento do incentivo financeiro previsto nesta Portaria será de 04 (quatro) 

meses de atuação no programa, contados do início previsto para o Programa. 

A gratificação a que se refere o artigo 1º desta Portaria será paga com recursos 

do Incentivo Financeiro do Programa Previne Brasil, transferido fundo a fundo pelo 

Ministério da Saúde, em decorrência dos resultados dos indicadores previstos na 

Portaria Ministerial Nº 3.222/2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por 

desempenho referente aos repasses do valor da ação detalhada INCENTIVO 

FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO. 

§ 1º O montante referente ao repasse da ação de INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - 

DESEMPENHO será destinado da seguinte forma: 

I – A Secretaria Municipal de Saúde distribuirá 100% (cem por cento) do valor do 

recurso do prêmio conquistado através do PREVINE BRASIL com o desempenho das 

Estratégias de Saúde da Família, eAP, eNASF, Academia de Saúde e Equipe de Saúde 

Bucal; 

II – A distribuição será destinada ao pagamento da gratificação a todos os profissionais 

e trabalhadores das Equipes de Atenção Primária a Saúde, dos profissionais do eNASF, 

Equipes de Saúde Bucal, Gerentes e Coordenação da Atenção Básica, e aos apoiadores 

vinculados (administrativo) ao desenvolvimento do Programa no município, na forma 

de Prêmio de Melhor Desempenho, mensalmente, conforme recebimento do recurso a 

cada quadrimestre avaliado. 

§ 2º Os profissionais e trabalhadores que receberão o Prêmio de Desempenho serão 

classificados somente em único grupo. 

§ 3º O montante de recursos financeiros destinados à Gratificação, na forma do Inciso 

II do  Parágrafo I deste art. será distribuído de forma igualitária, com o mesmo 

percentual a todos os servidores com direito a este benefício. 

§ 4º Quando o Servidor ou Profissional estiver classificado em duas equipes, fica vedada 

a acumulação de gratificação, devendo neste caso, fazer opção por escrito junto à 

Comissão do Programa em qual equipe pretende manter-se inserido. 
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O valor individual da gratificação por Prêmio de MELHOR DESEMPENHO, 

aos profissionais de cada equipe, será obtido através da divisão em partes iguais do 

montante destinado para o município - na forma do § 3º do art. 4º da presente Lei - pelo 

número de componentes de cada equipe. 

O valor da gratificação por prêmio de MELHOR DESEMPENHO tem caráter 

variável, ou seja, de acordo com o desempenho de cada Equipe e submetidas ao 

processo de avaliação adscritos na Portaria Nº 3.222/2019 do Ministério da Saúde, 

devendo, ainda, serem observados os indicadores de desempenho abaixo pela Comissão 

interna do Programa: 

I - Resolutividade no trabalho, com base em parâmetros previamente estabelecidos de 

qualidade e produtividade pela Comissão interna do Programa; 

II - 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 usuários, Regulação 

Básica, percentual       de perdas primárias, absenteísmo e bolsão); 

V - Satisfação dos usuários avaliada em cada Equipe como Bom e Muito Bom 

(atendimentos profissionais, acomodação e limpeza); 

VI – Ser assíduo ao labor e no 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. 

O pagamento da gratificação por prêmio de MELHOR DESEMPENHO será 

mantido enquanto cada equipe se mantiver nas condições de avaliação especificada na 

Portaria Ministerial Nº 3.222/2019, atrelados ao repasse financeiro do Ministério da 

Saúde ao Município. 

A Gratificação por Prêmio de MELHOR DESEMPENHO será paga em folha 

no primeiro pagamento após o efetivo repasse dos recursos ao Município pelo 

Ministério da Saúde. 

Não farão jus ao recebimento da Gratificação MELHOR DESEMPENHO: 

I - Os Servidores e Profissionais que, durante o quadrimestre relativo ao pagamento, 
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estiverem em gozo das seguintes licenças ou afastamentos: 

a) Licença para tratamento da própria Saúde, superior a três dias úteis; 

b) Licença por acidente em serviço, superior a quinze dias do mês, 

c) Licença por motivo de doença em pessoa da família acima de três dias no mês; 

d) Licença Maternidade, Paternidade ou adoção; 

e) Licença - Prêmio; 

f) Licença para tratar de assuntos particulares; 

g) Licença para atividade Política ou Classista; 

h) Afastamento para exercício de cargo comissionado ou cessão em outro Poder, órgão ou 

entidade; 

i) Afastamento em missão oficial, para estudo e estágio. 

II - Os Servidores ou Profissionais: 

a) Que exercerem cargos em comissão; 

b) Ocupantes de função de confiança; 

c) Inativos; 

d) Pensionistas 

e) Servidores contratados em caráter temporário; 

f) Prestadores de serviços; 

g) Servidores cedidos de outros órgãos do Poder Público Estadual ou Federal, ainda 

que junto à Atenção Básica do Município. 

III - As Equipes que não atingirem os parâmetros mínimo de 70% do financiamento do 

Pagamento por Melhor Desempenho; 

IV - Os Servidores ou Profissionais que no desempenho de suas funções: 

a) Não estiverem no desempenho de suas funções num período mínimo de 06 (seis) 

meses consecutivos. 

b) Que tiverem menos de 85% de presença e participação nas atividades de Educação 

Permanente em Saúde e reuniões referentes ao Programa, cuja frequência deverá ser 

verificada pela Comissão interna, através das atas assinadas dessas atividades. 

c) Obtiver 02 (duas) faltas mensais ao serviço sem justificativa, com a devida 

comprovação documental; 

d) Deixar de comparecer sem justificativas às atividades educativas e de planejamento, 

quando convocados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

e) Estiverem no gozo de licença médica por 30 dias ou mais; 

f) Praticar falta grave no exercício de suas atribuições, devidamente apurado em Processo 
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Administrativo Disciplinar, em que se garanta a ampla defesa e o contraditório, 

durante o tempo determinado na própria decisão administrativa, ou pelo período da 

pena de suspensão conforme o caso. 

A gratificação, de que trata esta Portaria tem natureza jurídica estritamente 

indenizatória, não sendo computada para efeito de cálculo de outros adicionais ou 

vantagens e, em nenhuma hipótese será incorporada aos vencimentos dos Servidores ou 

Profissionais beneficiados. 

Fica instituída no âmbito municipal, a Comissão do Programa Previne Brasil 

composta por 06 (cinco) membros titulares, indicados pelo (a) Secretário (a) Municipal de 

Saúde do Município, que deverá ser composta da seguinte forma: 

I - 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal da Saúde;  

II - 01 (um) Enfermeiro(a) da Estratégia de Saúde da Família - ESF; 

III - 01 (um) Técnico(a)/Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família - ESF;  

IV - 01 (um) Agente Comunitário de Saúde da Estratégia de Saúde da Família; 

V - 01 (um) representante das Equipes de Saúde Bucal; 

VI – 01 (um) Médico representante da Estratégia de Saúde da Família; 

O pagamento da Gratificação por Prêmio de MELHOR DESEMPENHO está 

condicionado ao repasse regular dos recursos financeiros ao Município, transferidos pelo 

Governo Federal referente ao INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – DESEMPENHO 

sem o qual, o Município fica desobrigado a efetivar tal gratificação. 

As despesas decorrentes da presente Portaria correrão a conta das dotações 

consignadas no orçamento vigente, ficando o Fundo Municipal de Saúde responsável 

por gerir esta distribuição e sua devida escrituração. 

 Salvo exceções, toda e qualquer dúvida sobre esta Portaria deverá ser tratada 

diretamente com o / a titular da Secretaria Municipal de Saúde ou com a Coordenação do 

Núcleo da Atenção Primária do Município de Goiatuba. 

 

 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga qualquer outro ato 

anterior, podendo ser revogada ou alterada a qualquer momento, conforme necessidade ou 

orientações do Governo Federal, Estadual ou Municipal. 

 

 

 



 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Praça José Neves de Oliveira S/Nº – Setor Oeste 

Goiatuba - Goiás – CEP 75.600-000 
Fone: (64) 3495-2866 / 3495-0109 

sec.saude@goiatuba.go.gov.br 
 

Gabinete da Secretária de Saúde de Goiatuba, em 24 de maio de 2021. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Patrícia Lemes de Lima 

Secretária Municipal de Saúde 


