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PARECER Nº. 015/2021 

 

Sobre o Projeto de Lei complementar nº 

006/2021 que institui no Município de Farias 

Brito – Ce, o incentivo Variável por desempenho 

de metas do componente – Pagamento por 

desempenho do Programa Previne Brasil, que 

receberá a nomenclatura de incentivo E-SUS. Fica 

revogada a Lei nº 1.398/2015, que instituiu o 

incentivo variável por desempenho de metas do 

programa nacional de melhoria do acesso e da 

qualidade – PMAQ, e adota outras providências. 

 

I – Relatório 

 

De conformidade com o disposto no Regimento Interno da casa, me foi submetido 

para emissão de Parecer o Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que institui no Município de Farias Brito – Ce, o incentivo Variável por 

desempenho de metas do componente – Pagamento por desempenho do Programa 

Previne Brasil, que receberá a nomenclatura de incentivo E-SUS. Fica revogada a Lei nº 

1.398/2015, que instituiu o incentivo variável por desempenho de metas do programa 

nacional de melhoria do acesso e da qualidade – PMAQ, e adota outras providências.  

 

O projeto foi protocolado em 07 de abril de 2021 e apresentado em Plenário na Sessão 

extraordinária que ocorreu no dia 09 de abril de 2021.  

 

II – Análise 

 

O Projeto em questão justifica-se diante da necessidade de criação de lei autorizativa 

de repasse de incentivo financeiro criado pela União aos servidores da Saúde, que 

possuem nível superior, envolvidos diretamente nas ações de atenção básica da saúde.   

 

O projeto não contraria nenhum dispositivo da Constituição Federal, da Constituição 

do Estado e da Lei Orgânica do Município, portanto, não esbarra nos ditames 
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constitucionais e no tocante a iniciativa, há respaldo legal do Poder Executivo, como 

expõe em suas razões motivadoras apresentadas na Mensagem. 

 

III – Voto 

 

Em face do exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídico e 

de boa técnica legislativa e, no mérito, também deve ser acolhido. 

 

Por isso, sou de Parecer pela sua aprovação. 

 

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Farias Brito, em 12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Raul Franklin 
(Raul da Serra) 

Relator 
 
 


