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AUTOR: DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV
Requer à Direção Geral do Hospital Regional de São
Francisco do Guaporé-HRSFG, localizado no
Município de São Francisco do Guaporé-RO,
informações sobre a determinação aos servidores para
o cumprimento de 13 plantões fixos.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer à Direção Geral do Hospital Regional
de São Francisco do Guaporé-HRSFG, localizado no Município de São Francisco do Guaporé-RO,
nos termos do Art. 29, XVIII e XXXVI c/c Art. 46 e c/c Art. 31, § 3° da Constituição Estadual e
Art. 67, II c/c Art. 146, IX c/c Art. 172 e c/c Art. 179 do Regimento Interno, informações sobre a
determinação aos servidores para o cumprimento de 13 plantões fixos, assim especificadas:

1) Cópia integral das normas que regulam a escala de plantão no referido hospital.
2) Cópia integral das escalas de plantão dos servidores no mês de maio/20 17.
3) Qual o fundamento legal para a determinação de 13 plantões?
4) Houve determinação superior quanto à quantidade de plantões? De quem?
5) Está havendo informação à Secretaria para o pagamento de horas extras

referentes ao 13° plantão?

Importante salientar, que essa determinação está aparentemente em desacordo com o
praticado nas demais Unidades de Saúde Estadual, Municipal e Federal, que exigem 12 plantões.

Conforme informação do Dr. Oziel Soares Caetano, atual Diretor Clínico do
HRSFG, houveram várias tentativas de diálogo para solucionar o possível equívoco, demonstrado
diversas vezes a irregularidade praticada com os servidores lotados na Unidade Hospitalar,
inclusive via Oficio expedido/recebido e Ata de Reunião de todos os setores conjuntamente com a
Direção Geral, sem nenhum parecer e/ou atitude de solução do problema (documentos em anexo).

Cumpre-nos informar que implica em crime de responsabilidade a recusa ou não
atendimento no prazo de dez dias, bem como a prestação de informações falsas, conforme Art. 31,
§ 3° da Constituição do Estado de Rondônia.

Diante disso, solicito apoio dos nobres pares para aprovar o requerimento.
Plenário das deliberações, 09 de maio
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