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Pedido de informaçã.o

con

1- Náo.

2- Náo.

3- Médico - quantidade - 6, sendo 1 servidor efetivo no cargo de

Auxiliar Técnico da Fiscalizaçâo e ocupando o cargo em comissáo de Médico; 1 servidor

ocupante do cargo em comissão de Médico e 4 ocupantes do cargo em comissäo de

Assessor Técnico.

Dentista - quantidade - 7, sendo 2 ocupantes de cargo efetivo (Auxiliar

Técnico da Fiscalizaçâo e Agente da Fiscalizaçâo - Administraçã.o com 10 décimos

incorporados do cargo de Assessor Técnico); 1 ocupante do cargo de Auxiliar Técnico da

Fiscalização e também ocupando o cargo em comissã"o de Assessor Técnico e 4
ocupantes do cargo em comissão de Assessor Técnico.

Enfermeiro - quantidade - 5, sendo 1 ocupante de cargo efetivo de

Agente da Fiscalizaçã.o Administração, com habilitaçã.o de nível superior em

enfermagem; 3 requisitados sem prq:uîzo dos vencimentos, mas com reembolso e 1

requisitado sem prejuizo dos vencimentos, conforme se verifica no Portal da

Transparência.

Assistente Social - I" ocupante de cargo efetivo de auxiliar técnico da

Fiscalizaçáo, com habilitaçáo de nível superior em assistência social.

Psicólogo - 1 requisitado com prejuízo dos vencimentos, conforme

exposto no Portal da Transparência.

Os médicos e dentistas da DASAS cumprem, nos termos da

completa de trabalho, com plantáo de sc,breaviso, conforme orientaçáo

processo administrativo TCA- 406931026112, cujos horários estendidos sáo

às 7hs e bem assim de 24 horas aos sábados, domingos e feriados, porém,

qualquer remrlneraçã.o adicional a esse título, conforme se comprova pela

pagamento divulgada no Portal Eletrônico deste Tribunal.
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As Leis Complementares que regem a matéria, inclusive no que tange a

jornada de trabalho, são as 2O3178, 318/83. 54L188,482186, IL65l2OI2, I23Ol2OI4.

Registre-se, ainda, que todos os cargos em comissã.o de Assessor

Técnico da DASAS possuem habilitaçã.o fixada nas respectivas leis de criaçã"o.

Por fim, informo que os mesmos aspectos suscitados no presente pedido

já foram objeto de questionamento junto ao Ministério Público do Estado de Sáo Paulo,

a partir de denúncia anônima, tendo este Departamento prestado os mesmos

esclarecimentos aqui relatados, os quais foram acolhidos pelo Ministério Público

Estadual.

As demais informações solicitadas podem ser encontradas no sítio

eletrônico desta Corte, no Portal da Transparência.

Assim, diante do encaminhe-se o presente expediente ao SIC

para prestar as informações

DGA, ern7 2018.
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