
Requerimento nº 51/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.

Itapoá-SC

Assunto:  requer informações sobre a questão salarial dos médicos e a ausência

do Projeto de Lei, oriundo do Poder Executivo, para melhoria do plano de carreira

da categoria.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe

o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno

desta  Casa  de  Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de

18/11/2011, sobre as seguintes questões:

1. Qual  o  andamento  dos  projetos  que  visam melhorar  as  condições  de

remuneração e Plano de Carreira dos médicos de Itapoá. E se existe algum estudo em

andamento.

2. Existe alguma previsão de novo concurso público para a contratação de

mais  médicos  para  Itapoá,  e  quais  as  especialidades  e  planos  para  ampliação  do

atendimento na rede de saúde pública de Itapoá.

3. Como  tem  funcionado  o  sistema  de  agendamento  de  consultas  nos
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Postos de Saúde da Família. Qual o prazo médio de atendimento, por localidade. E

qual a perspectiva de aumento de demanda.

4. Existe  alguma  ação  ou  controle  de  avaliação  na  qualidade  dos

atendimentos médicos no município.  Se existe,  como é feito  e  quais os resultados

alcançados.

5. Há adequado abastecimento de medicamentos e materiais de rotina para

os exames promovidos pelos médicos. E se existe uma previsão para o aumento de

fluxo de pessoas na alta temporada.

6. Qual o atual estágio de informatização da rede municipal de saúde de

Itapoá.  Existe  algum  projeto  em  andamento  para  agilizar  e  melhor  administrar  os

recursos  humanos  e  materiais  da  saúde.  Se  existe,  como os  usuário  poderão  ser

beneficiados com as novidades.

Justificativa

As informações solicitadas são necessárias para verificar as condições

atuais e futuras do sistema de saúde pública de Itapoá. Os vereadores que subscrevem

são constantemente questionados sobre eventuais precariedades no atendimento em

determinados postos de saúde da família. Entre os quesitos apontados, destaque para

a  forma  de  agendamento  de  consultas,  o  tempo  de  espera,  a  ausência  de

medicamentos gratuitos, reclamações no atendimento por alguns profissionais, entre

eles médicos e enfermeiros. Assim, é necessário que as informações solicitadas sejam

disponibilizadas, até mesmo para que os vereadores possam prestar informações de

forma adequada para a comunidade, além do papel de fiscalização e controle externo

que são prerrogativas da vereança. 

Sobre  a  questão  salarial,  cabe  destacar  que  por  ação  da  atual  Mesa

Diretora da Câmara Municipal de Itapoá, o vencimento do Prefeito foi reajustado com o

objetivo de viabilizar um Plano de Carreira adequado aos médicos do nosso Município,

já que há uma limitação constitucional que estabelece o vencimento do subsídio do

cargo  do  Prefeito  como  teto  remuneratório  dos  servidores  públicos  municipais.

Entretanto,  completado  quase  um  ano  da  aprovação  do  aumento  salarial,  até  a

presente data ainda não há um Projeto de Lei, oriundo do Poder Executivo, sobre o

reajuste salarial dos médicos de Itapoá, por meio da alteração no Plano de Carreira.

Assim,  diante  dos  questionamentos apresentados e  da  justificativa,  os
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vereadores  que  subscrevem  requerem,  nos  termos  Regimentais,  a  prestação  das

informações solicitadas para Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Márcia Regina Eggert Soares

Vereadora – PSDB

Osni Ocker

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Vereador - PR

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereador – PSDB
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