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REQUERIMENTO Nº 23/2023 

 

 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

  

REQUERIMENTO: ANTONIO CARLOS BONIN 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, ouvido o D. 

Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e a quem lhe for 

responsável, no sentido de Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE LEIS as 

seguintes informações. 

 

1. Quantos servidores atuam como protético dentro do nosso 

município? Esses profissionais são servidores comissionados, 

efetivos ou terceirizados? Caso sejam servidores comissionados 

ou efetivos fornecer a discriminação dos cargos, caso sejam 

terceirizados fornecer cópia do contrato; 

 

2. Qual a carga horária para este cargo? Enviar o espelho de  

ponto, ou registro de ponto destes servidores de janeiro de 

2022 até a presente data, detalhadamente mês a mês; 

 

3. Enviar relatório mensal contendo a quantidade de produção de 
prótese dentária como também demais peças odontológicas, 

confeccionadas para a população, de janeiro de 2022 até a 

presente data; 

 

4. Enviar relatório contendo lista de espera para procedimentos 
que necessitem de peças produzidas por profissionais 

protéticos, tanto do município quanto o Distrito de Esmeralda; 

5. O município possuiu materiais para que sejam confeccionados 

próteses e demais peças dentárias para atender a demanda? NO 

ano de 2022 houve a falta de insumos para esta produção? 

 

6. Os protéticos além de suas atribuições inerentes ao cargo, 

possuem algum tipo de remuneração (gratificação, bônus...) por 

exercerem mais atividades? Caso positivo descriminar atividade 

e valores recebidos; 

 

7. Tais servidores podem utilizar os veículos pertencentes à frota 
da saúde para transportar pacientes? Caso positivo, fornecer 

cópia de autorização do responsável pelo setor, local de 

destino, data e horário de saída e chegada, como também 

objetivo da viagem? 

 

8. Os protéticos podem utilizar os veículos pertencentes à saúde? 
Caso positivo como é feita a solicitação, há a necessidade de 
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justificar por escrito o destino e o motivo da utilização? 

Quem autoriza? Caso negativo quem pode utilizar destes 

veículos disponíveis para atendimento a saúde? 

 

9. Esses profissionais durante o período de janeiro de 2022 até a 
presente data receberam diárias? Caso positivo enviar cópia 

dos processos com valores discriminados; 

 

 

 

Justificativa: Tais solicitações visam o conhecimento 

desta Augusta Casa de Leis, cujos vereadores têm o poder de fiscalização 

junto ao município. 

 

 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia 

6 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS BONIN  

Vereador  

 

 

 


