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REQUERIMENTO Nº 119/2014 

 

Considerando que é função do vereador fiscalizar e ajudar a administração pública 

municipal. 

 

Considerando que os vereadores devem estar sempre bem informados sobre as 

aplicações dos recursos públicos. 

 

Considerando que é do conhecimento de todos, que a Lei de Responsabilidade Fiscal 

tem sido rigorosa para com os prefeitos, exigindo uma preocupação maior referente aos 

gastos com a folha de pagamento do funcionalismo municipal, obrigando assim a 

administração a optar pelo serviço terceirizado. 

 

Considerando que temos informações que o atendimento médico da UMS (Unidade 

Mista de Saúde) vem sendo realizado por uma cooperativa de trabalho, ou seja serviço 

terceirizado. 

 

Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Prefeito Municipal 

senhor Jonas Polydoro, para que junto ao setor competente nos forneça as seguintes 

informações: 

• Enviar cópia de documentos de todas as empresas que participaram do modelo de 

licitação aplicado para a escolha da empresa prestadora de serviços médicos na área 

de saúde do município. 

 

• O pagamento dos médicos que atendem nos PSFs também são de responsabilidade da 

empresa terceirizada? 

 

• Existe alguma especialidade médica de atendimento no município que é paga pela 

empresa? Quais? 

 

• Qual o valor do repasse mensal para a empresa? Enviar cópia de documentos 

referentes ao contrato da empresa com o município, desde o início da prestação de 

serviços. 
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• Qual era o valor pago aos médicos por cada plantão de 24 horas no P.A. (Pronto 

Atendimento) antes da terceirização? Enviar cópia de um documento referente ao 

pagamento desse plantão. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 01 de dezembro de 2014. 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor do Requerimento 

 

 

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira 

 

 

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

 


