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DECRETO N® 34/2017 DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre a criação de Comissão Própria de Avaliação

do Individual dos profissionais da Atenção Básica de Saúde

para acesso ao incentivo do REMAQ e estabelece outras

providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPO DE

BELÉM/PB, no uso das atribuições que lhe confere o art. 89, incisos I, alínea a)
da Lei Orgânica, bem como o art. 6° da Lei Municipal n° 339/2017:

DECRETA

Art 1® Este Decreto regulamenta o que dispõe o art. 6® da

Lei Municipal n® 339/2017 e cria a Comissão de Avaliação Própria de

desempenhos individual dos profissionais da Atenção Básica de Saúde, bem

como estabelece diretrizes de avaliação.

Art 2® A avaliação de desempenho individual será feita por

comissão composta por 1 (um) trabalhador em saúde, detentor de cargo de

provimento efetivo e estável, designado por Portaria da Secretária Municipal de

Saúde, dois gestores da Secretaria Municipal de Saúde, designados por Portaria

da Prefeita Municipal, e por dois usuários do sistema único de saúde, indicados

pelo Conselho Municipal de Saúde, os quais não sejam detentores de cargo ou

emprego público municipal, cujas atribuições, de deliberações, e deveres

consistem em:
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§ 1** - A avaliação individual dos servidores será de acordo

com instrumento de avaliação padronizado, que contemple os itens constantes

no ANEXO I deste Decreto.

§ 2° Avaliação será efetuada por meio de ficha de

avaliação, com base em critérios e fatores que reflitam a competência, a

eficiência, a qualidade, as metas e o resultado apresentado pelo servidor

avaliado, aferidas no desempenho individual das tarefas e das atividades a ele

atribuídas, pela qual deverão ser avaliados os seguintes fatores:

I - Cumprimento de metas com base em parâmetros

previamente estabelecidos de qualidade, produtividade;

II - Assiduidade e cumprimento de horário e jornada de

trabalho;

III - Manutenção e atualização de sistemas de informação

em saúde;

IV - Opinião dos usuários;

V - Resultados de ouvidorias;

VI - Eficiência e qualidade nos serviços prestados;

VII- Responsabilidade e disciplina;

VIII - Números de atendimentos efetuados e comparativo

com períodos anteriores;

IX - Verificação de resultado mediante comparativo com

períodos anteriores;

§ 3** A verificação de resultados e do aumento de número

de atendimentos e de serviços de saúde prestados junto às UBSs e junto ao

CEO, conforme incisos VI II e IX, do §2°, será verificada através da apreciação

de relatório de aferição de resultados, elaborado, semestralmente, pelas equipes

avaliadas e entregue à Comissão Municipal para avaliação e apreciação, a qual

de verá, fundamentadamente, deliberar sobre os resultados e os atendimentos
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de saúde informados no relatório, bem como, solicitar documentos

complementares capazes de dirimir eventuais dúvidas sobre os resultados e as

metas atingidas.

§ 4** Caberá à Comissão Municipal de Avaliação do PMAQ

revisar, periodicamente, o instrumento de avaliação individual e das equipes, a

fim de adequá-lo à realidade das Unidades Básicas de Saúde e do CEO, bem

como às exigências do serviço público prestado nestas unidades, para garantir

maior efetividade, segurança e atualidade nas avaliações realizadas.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua

publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Politica.

Registre-se
Publique-se

Belém, 27 de setembro de 2017, 60 da Emancipação

Belém/PB

Gabinete Da Prefeita Constitucional do Município de

Renàí§X3hri^tinhe Freifãs de Soliza Lima Barbosa
Prefeita Constitucional do Município de Belém/PB
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ANEXO I DO DECRETO MUNICIPAL N ° 34 de 27 de setembro de 2017.

I - METAS

As metas pactuadas serão mensuradas através da análise dos diversos

instrumentos e Sistemas de alimentação de dados do Ministério da Saúde, bem

como, o indicador "participação de reunião do Conselho Municipal de saúde" está

presente na avaliação de todas as categorias profissionais.

Os indicadores serão avaliados pela comissão com conceito ÓTIMO mediante a

apresentação de uma ATA de instituição (comprovando o início das atividades)

ou uma ATA de reunião.

II-ASSIDUIDADE

Refere-se ao comparecimento pontual, regular e à presença permanente na

unidade de trabalho, durante a jornada contratualizada.

Para fins avaliativos, serão levados em consideração os relatórios fomecidos

semestralmente pelo setor de Recursos Humanos e informações dos órgãos de

controle, a saber: Conselho Municipal de Saúde, ouvidoria; Controladoria

Municipal de Controle Interno) e verificações in loco por coordenadores/ou

superiores. Em um segundo momento, a instalação do Ponto Biométrico

subsidiará as informações para a avaliação desse item.

III ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Será realizado o monitoramento da alimentação dos Sistemas de Informação em

Saúde, como SIAB, E- SUS. SISAB. SISPRENATAL. SISCOLO. SIS MAMA.

SISVAN. Relatórios da Vigilância Epidemiológica. Bolsa Família e Sistemas de

Informação que venham a ser criados pelo Ministério da Saúde ou que

substituam os citados neste inciso e que sirvam para avaliação do PMAQ;

A equipe de digitação dos Sistemas de Informação realizará relatórios

semestrais para subsidiar as intervenções da gestão junto às equipes. Ficará

também a cargo dos digitadores a orientação das equipes quanto ao

cumprimento de prazos na entrega dos relatórios.


