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Cirurgiões-dentistas e THDs 
da SES-DF ganham direito às 40 horas

Trata-se de mais uma importante conquista do SODF em favor de seus filiados

O Diário Oficial do DF de 27 
de junho publicou a decisão 
do Conselho de Política de 

Recursos Humanos do GDF que 
autoriza a ampliação para 40 horas 
semanais da jornada de trabalho de 
24 cirurgiões-dentistas e 53 técnicos 
em higiene dental. Dessa forma, é 
concluída com sucesso a negocia-
ção levada a cabo pelo Sindicato 
dos Odontologistas do DF desde o 
ano passado.

Nesse período, foram vários os 
ofícios dirigidos à Secretaria de 
Saúde, Casa Civil e Secretaria de 
Estado de Administração Pública, 
além de diversas reuniões com os 
representantes desses órgãos, até 
que o governador Agnelo Queiroz 
homologasse a resolução do CPRH. 
Uma das barreiras à concessão das 
40 horas era a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, situação que acabou 
sendo contornada pelo governo. 

Ao mesmo tempo em que pa-
rabeniza os cirurgiões-dentistas e 
THDs por essa importante conquis-
ta, a diretoria do Sindicato registra 
o agradecimento da entidade ao 
governador Agnelo Queiroz.  Cabe 
destacar que o governador tem 

demonstrado empenho pessoal em 
valorizar a saúde pública, especial-
mente os profissionais de Odontolo-
gia da rede – cirurgiões-dentistas e 
THDs. Por meio de ações concretas, 
Agnelo Queiroz tem, na medida do 
possível, conseguido ampliar os 
serviços e melhorar a situação dos 
profissionais. Prova disso é a rees-
truturação da carreira, cuja segunda 
parcela virá em setembro e que se 
concretizou graças ao compromisso 
dele com esse projeto. Dessa for-

ma, estamos nos aproximando do 
patamar salarial da classe médica.

O SODF agradece também 
ao secretário de Estado da Casa 
Civil, Swedenberger Barbosa; ao 
ex-secretário de Estado de Saúde 
Rafael Barbosa; ao atual secretá-
rio, Elias Miziara; e ao secretário 
de Administração Pública, Wilmar 
Lacerda, que assumiram com o 
Sindicato o compromisso de tra-
balhar pelo atendimento dessa 
reivindicação.

A Secretaria de Saúde do DF 
está promovendo novo concurso 
público para diversas especialida-
des. Foram abertas 92 vagas para 
o cargo de cirurgião-dentista, para 
contratação imediata, e 138 para 
o cadastro de reserva.

Na avaliação do Sindicato, esse 

quantitativo não é suficiente para re-
por e ampliar os serviços de saúde 
bucal na rede, mas ao menos pos-
sibilitará a implementação definitiva 
do serviço no Programa Saúde da 
Família. Em razão das aposenta-
dorias previstas para os próximos 
anos, certamente a Secretaria terá 

que recorrer ao cadastro de reserva.
O SODF reafirma a posição 

contrária às contratações tempo-
rárias e informa que, assim que o 
concurso for homologado, pedirá a 
imediata substituição dos CDs que 
ainda estão contratados dessa 
forma na SES-DF.

Novo concurso vai implementar 
de vez a saúde bucal no PSF

O governo tem cumprido o compromisso de trabalhar pela ampliação 
e melhoria dos serviços, valorizando os cirurgiões-dentistas



A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) da Câmara dos De-
putados aprovou, no dia 15 
de julho, a admissibilidade 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 146/12, 
do deputado Benjamin Ma-
ranhão (SD-PB), que estende 
a estabilidade provisória no 
emprego à mãe que adotar 
um filho.

Pela PEC, a adotante não 
poderá perder o emprego por 
dispensa arbitrária ou sem 
justa causa nos cinco meses 
subsequentes à adoção ou à 
obtenção da guarda judicial 
para fins de adoção.

Atualmente, essa esta-
bilidade é assegurada pela 
Constituição Federal à ges-
tante desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses 
após o parto.

Agora, será criada uma 
comissão especial para ana-
lisar o mérito da proposta. 
Depois, se aprovado, o texto 
ainda terá de ser votado em 
dois turnos pelo plenário. 

(Agência Câmara, 
15.07.14)

Jurídico

Não pagamento da insalubridade
Cirurgiões-dentistas servidores 

da SES-DF têm relatado ao Sin-
dicato que a instituição continua 
deixando de pagar o adicional de 
insalubridade quando do gozo de 
abonos, licenças e atestados. Em 
março último, o GDF pronunciou-
-se em ação na Justiça afirmando 
que encerraria essa prática e que 
devolveria os valores não pagos 
retroativamente à data da liminar 

obtida pelo Sindicato (novembro de 
2013). Mas, ao que parece, só regu-
larizou a situação no caso das férias.

Dessa forma, o Sindicato orienta 
que os cirurgiões-dentistas prejudi-
cados façam requerimento adminis-
trativo solicitando o fim do desconto 
e o pagamento retroativo e anexem 
ao documento a última decisão do 
juiz sobre o assunto, que encontra-
-se no site do Sindicato.

O Sindicato tomou conhe-

cimento de que a Justiça está 

julgando desfavoravelmente 

as ações que pleiteiam o re-

cebimento da Gratificação de 

Desempenho Organizacional 

(GDO) e condenando os ser-

vidores que ingressaram com 

a ação a pagar as custas pro-

cessuais. Na época em que 

esse assunto foi levantado, o 

escritório jurídico que assessora 

o SODF elaborou um parecer 

muito bem embasado contra a 

conveniência de se requerer a 

GDO na Justiça. O Sindicato 

acatou o parecer e orientou 

os filiados nesse sentido, mas 

parece que alguns colegas de-

cidiram mover individualmente a 

ação e infelizmente terão agora 

que arcar com o prejuízo.

Esse episódio comprova que 

temos uma excelente asses-

soria jurídica e que é prudente 

acatar suas argumentações.

O SODF obteve mais uma 
decisão favorável aos cirurgiões-
-dentistas servidores do GDF. No 
processo n.º 2013.01.1.136568-8, 
em trâmite na 3.ª Vara da Fazenda 
Pública do DF, o juiz Jansen Fialho 
de Almeida julgou procedente o pe-
dido para que os efeitos jurídicos e 
financeiros da promoção funcional 
(mudança de classe) dos filiados 
ao Sindicato passem a valer a partir 
do momento em que completam 

o período de 12 meses no último 
padrão da classe a que pertenciam. 

A decisão favorece muito aque-
les colegas que, a cada mudança 
de classe, esperavam até junho do 
ano seguinte para ter os benefícios 
da sua promoção funcional efeti-
vados. Agora, mesmo a promoção 
sendo efetivada no ano seguinte, os 
efeitos jurídicos e financeiros serão 
retroativos à data em que o servidor 
cumpriu o requisito temporal.

Justiça nega GDO a servidores

Promoção funcional

CCJ aprova 
proposta 

que garante 
estabilidade 

no emprego à 
mãe adotante



Em razão da renúncia co-
letiva da diretoria da ABO-DF, 
a entidade está sendo dirigida 
interinamente, até dezembro 
deste ano, pelos colegas José 
Ribamar de Azevedo (pre-
sidente), Aroldo Pinheiro de 
Moura Neto (secretário-geral) 
e Sebastião Viana Palhares 
(tesoureiro-geral).

A primeira ação da direto-
ria interina foi avaliar a real 
extensão da crise financeira e 
administrativa a que chegou a 
Associação, para que os as-
sociados possam decidir que 
medidas serão tomadas. É im-
portante que estes participem 
das decisões e, caso estejam 
em débito com a anuidade, 
regularizem a situação, pois 
há diversos compromissos a 
serem honrados.

Tendo em vista a história e 
a importância da ABO-DF para 
a categoria odontológica do DF, 
todo esforço é necessário a fim 
de resgatá-la.

A Federação Interestadual 
dos Odontologistas (FIO), em 
parceria com os Sindicatos 
dos Odontologistas do Rio 
Grande do Norte (SOERN) 
e de Minas Gerais (SOMGE), 
realizará entre os dias 6 e 
8 de novembro próximo o 
III Congresso Brasileiro de 
Atenção Primária em Odon-
tologia (III COBRAPO), com 
o tema “A Valorização da 
Odontologia na Atenção Pri-
mária”. O evento acontecerá 
em Natal, RN. 

Trata-se de um momento 
de reflexão, com o objetivo 
de discutir e dimensionar as 
experiências das equipes de 
saúde bucal na atenção pri-
mária e da sua gestão. A partir 
do diagnóstico da pesquisa 
nacional SB Brasil 2010 serão 
pautados questionamentos 
sobre as desigualdades regio-

nais que constituem desafios 
para o avanço da atenção 
odontológica nos sistemas 
municipais de Saúde. 

O evento contará com  a 
participação de profissionais 
de serviços e de ensino de 
instituições de renome na-
cional. O Congresso tem 
como público-alvo integrantes 
das equipes de saúde bucal 
(cirurgiões-dentistas, técnicos 
e auxiliares em saúde bucal, 
técnicos e auxiliares em pró-
tese dentária), gestores de 
serviços de saúde públicos e 
privados. Será uma oportu-
nidade para os profissionais 
discutirem a valorização da 
Estratégia de Saúde da fa-
mília e da Equipe de Saúde 
Bucal e suas interfaces na 
prática e gestão.  

Mais informações pelo te-
lefone (31) 3275-4343.

Diretoria 
interina na 

ABO-DF

III Congresso Brasileiro de 
Atenção Primária em Odontologia

será em novembro

Em maio último, a diretoria do SODF 
negociou a renovação do Acordo Coleti-
vo de Trabalho dos cirurgiões-dentistas 
do Sindiserviços – Sindicato dos Em-
pregados em Empresas de Asseio e 
Conservação, Trabalho Temporário, 
Prestação de Serviços e Serviços Ter-
ceirizáveis do DF, presidido por Maria 
Isabel Caetano dos Reis. A exemplo do 
ACT anterior, foram negociados avan-
ços importantes para os profissionais, 
como o direito à licença-maternidade 
de 180 dias.

Nas cláusulas financeiras, os co-
legas conquistaram reajuste salarial 

de 15% válido a partir de 1.º de maio. 
Com a aplicação desse índice, o 
salário-base para as jornadas de 20 e 
40 horas aumentou, respectivamente, 
para R$ 2.875,00 e R$ 5.750,00. O 
Acordo estipula também gratificação 
no valor de R$ 1 mil para o cirurgião-
-dentista responsável técnico pelo 
consultório odontológico, que terá 
ainda a anuidade do CRO-DF paga 
pelo Sindiserviços.

Ainda nas cláusulas financeiras, o 
SODF destaca o reajuste de 55% no 
valor do auxílio-refeição, que passou 
para R$ 28,00 a partir de julho.

Sindiserviços

Acordo Coletivo é renovado com reajuste salarial
de 15% e licença-maternidade de 180 dias



CONTAS 2013
ATIVO 658.149,42
ATIVO CIRCULANTE 328.552,33
DISPONÍVEL 316.052,26
CAIXA 420,41
Caixa 420,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO 17.057,36
Banco de Brasilia S.A. C/C 163.9 16.348,56
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 708,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 298.574,49
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 60.890,71
Caixa Econômica Federal CDB Flex 
Empresarial 237.683,78

CRÉDITOS A RECUPERAR 9.893,24
Cheques a Recuperar 1.660,00
Jailson Gonçaves do Amaral 5.223,24
Caução Caixa Econômica Federal 3.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS 2.606,83
Adiantamento de Férias 1.947,04
Depósito Judicial 659,79
INVESTIMENTOS 130,00
Marcas e patentes 130,00
ATIVO PERMANENTE 329.597,09
IMOBILIZADO 331.267,09
Móveis e Utensílios 6.874,50
Máquinas Aparelhos e Equipamentos 17.309,00
Computadores e Perifericos 23.442,68
Edificações Salas Comerciais 326.524,13
Software 4.500,00
( - ) DEPRECIAÇÃO 47.383,22
Depreciação Acumulada 47.383,22
( - ) AMORTIZAÇÕES 1.800,00
Amortizações Acumulada 1.800,00

Balanço patrimonial 
01 de janeiro a 31 
dezembro/2013

CONTAS 2013
PASSIVO + PATRIMÕNIO SOCIAL 658.149,42
PASSIVO CIRCULANTE 1.987,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A 
RECOLHER 90,00

IRRF s/Serviços  Prestados Pessoa Júridica 90,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.897,56
INSS a Recolher 1.514,84
FGTS a Recolher 340,20
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher 42,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 656.161,86
PATRIMÔNIO SOCIAL 656.161,86
Superávit/Deficit Acumulados 656.161,86

CONTAS 2013
RECEITAS 500.906,89
RECEITAS OPERACIONAIS 463.952,97
Receitas de Mensalidades Sindical 460.722,53
Receitas de Anuidades Sindical 1.689,64
Receitas de Aluguel da Sala 1.540,80
RECEITAS FINANCEIRAS 36.953,92
Receitas de Rendimentos de Aplicações 
Financeiras 36.953,92
CUSTOS E DESPESAS 273.065,45
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 86.141,22
DESPESAS COM PESSOAL 86.141,22
Despesas c/Salários e Ordenados 41.137,52
Despesas c/13º Salário 4.252,47
Despesas c/Férias 3.460,76
Despesas c/I.N.S.S. 14.515,09
Despesas c/F.G.T.S. 4.240,41
Despesas c/Pis s/Folha de Pagamento 579,51
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte 13.668,00
Despesas c/Anuenio 3.219,46
Despesas c/Roupas e Uniformes 1.068,00
GASTOS GERAIS 164.249,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 164.249,65
Despesas c/Alugueis 5.760,00
Despesas c/Condominio 1.810,19
Despesas c/Material de uso e Consumo 2.745,57
Despesas c/Telefones 9.748,33
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal 10.114,00
Despesas c/Honorários Advocaticios 27.880,31
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Júridicas 58.664,80
Despesas c/Bens e Instalações 6.378,00
Despesas c/Energia Elétrica 652,11
Despesas c/Cartórios 2.965,55
Despesas c/Correios e Malotes 2.390,21
Despesas c/Associações de Classe 4.579,92
Despesas c/Lanches e Refeições 4.108,09
Despesas c/Fotocópias 200,71
Despesas c/Glosas 0,06
Despesas c/Seguro do Pessoal 3.310,41
Despesas c/Brindes e Donativos 805,00
Despesass c/Passagens Diarias e Hospedagens 9.314,37
Despesas c/Condução e Locomoção 2.186,00
Despesas Diversas c/Associados 4.034,79
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza 849,50
Despesas c/Custas Processuais 3.257,20
Despesas c/Editais e Publicações 2.034,00
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos 230,00
Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas 133,50
Despesas c/Dominio do Site 97,03
DESPESAS FINANCEIRAS 11.343,11
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias 5.951,74
Despesas c/Multas de Mora 70,98
Depesas c/Juros de Mora 13,92
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras 5.298,23
Despesas  c/.I.O.F. s/Aplicaç. Financeiras 8,24
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 770,20
Despesas c/IPTU e TLP 748,49
Despesas c/Taxas Diversas 21,71
ENCARGOS DO EXECÍCIO 10.561,27
Despesas c/Cotas de Depreciação 10.561,27
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 227.841,44

Demonstração do Superávit 
do Exercício - 01 de Janeiro 

a 31 de dezembro/2013

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ
Presidente


