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LEI Nº 1.146, DE 14 DE JUNHO DE 2012. 
 
 
Fica autorizado o pagamento de Incentivo 
Financeiro, aos Servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL . Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º Fica autorizado o pagamento de Incentivo Financeiro aos Servidores da Secretaria Municipal 

da Saúde e Assistência Social, através de recursos oriundos do Ministério da Saúde, Programa de Melhoria 
de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ-AB. 

Art. 2º O Incentivo Financeiro será pago aos servidores por ocasião do recebimento das parcelas do 
recurso, e far-se-á enquanto o Município estiver vinculado ao PMAQ-AB. 

Art. 3º O valor do recurso recebido pelo Município e conseqüentemente o pagamento aos servidores, 
ficará vinculado aos resultados alcançados pelas equipes, no que tange ao desempenho de atividades 
contratualizadas no ato de adesão ao PMAQ-AB. 

Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social fará o rateio do recurso de forma 
igualitária entre todos os servidores lotados na Secretaria. 

Art. 5º O pagamento será efetuado em folha dos servidores, incidindo as obrigações acessórias e 
tributárias. 

Art. 6º Fica vedado o pagamento do Incentivo ao servidor que, no momento do rateio, estiver em 
benefício previdenciário de qualquer espécie, incluído a prorrogação de licença maternidade estabelecida 
em lei específica e ainda para servidor exonerado. 

Art. 7º As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas. 
Art. 8º Fica autorizada a regulamentação da presente Lei, no que couber, através de Decreto 

Executivo. 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, Estado do Rio Grande do Sul, em 14 de Junho de 

2012. 
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