
Jornada de 20 horas: FIO participa de audiência com 

Ministro da Saúde 

Objetivo da reunião foi solicitar o apoio do Ministério ao projeto de lei que reduz para 20 horas 

semanais a carga horária do cirurgião-dentista no serviço público federal 

 Em audiência com o ministro Artur Chioro, nessa quarta-feira, 7/5, o senador 

Paulo Davin (PV/RN) intercedeu em favor dos cirurgiões-dentistas solicitando o apoio 

do Ministério da Saúde à aprovação do PLS n.º 184/2013, do senador Gim Argello 

(PTB-DF), que reduz de 30 para 20 horas a carga horária dos cerca de dois mil 

cirurgiões-dentistas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A CD Letícia 

Costa Santos, diretora de Comunicação do SODF, representou o Sindicato e a 

Federação Interestadual dos Odontologistas (FIO) na reunião. 

 A apresentação do PL tornou-se necessária para solucionar a situação criada a 

partir do Decreto-Lei n.º 2.140/84, que extinguiu a jornada de 40 horas dos cirurgiões-

dentistas da Previdência Social. Embora o decreto fizesse referência especificamente 

aos colegas da Previdência, a carga de 30 horas passou a ser aplicada a todos os 

médicos e cirurgiões-dentistas do serviço público federal. Há cerca de dois anos, os 

profissionais médicos conseguiram retornar à jornada de 20 horas, podendo, dessa 

forma, optar pelas 40 horas. 

 Na justificativa de seu projeto, o senador Gim Argello reforça a intenção de 

reverter a quebra de isonomia entre dois profissionais da área de saúde que detêm o 

mesmo grau de conhecimento e especialização.  

 O ministro Chioro não tinha conhecimento do assunto, mas reconheceu a 

legitimidade do pleito dos cirurgiões-dentistas. Dessa forma, comprometeu-se a estudar 

mais profundamente a questão e, se for o caso, interceder pelos odontologistas junto ao 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 A audiência dessa quarta-feira foi marcada pelo senador Paulo Davin, atendendo 

a um pedido do presidente da FIO, José Campos Sobrinho, como parte do esforço da 

entidade para conquistar uma antiga reivindicação da Odontologia no serviço público 

federal.  

 

 


