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Mensagem à categoria

Atuação permanente em 
favor dos cirurgiões-dentistas

Seguindo a sua respon-
sabilidade de lutar pelas 
causas trabalhistas dos 

cirurgiões-dentistas do DF e o 
seu permanente compromisso 
com a valor ização da nossa 
classe, o Sindicato dos Odonto-
logistas do DF vem realizando 
diversas ações, em vários seg-
mentos de atuação, neste ano 
de 2015, resultando em ganhos 
para a categoria e melhoria das 
condições de trabalho. Neste bo-
letim informativo apresentamos 
algumas destas ações, como 
a reunião realizada com o Se-
cretário de Estado de Saúde do 
DF e as palestras organizadas 

em parceria com o Sebrae/DF. 
Apresentamos também, se-

guindo os princípios de austerida-
de e transparência que norteiam 
a atuação da Diretoria do SODF, 
o demonstrativo com a prestação 
de contas do Sindicato relativa ao 
período de 1.º/01/14 a 31/12/14. 

Aproveitamos para convidar to-
dos os colegas a participarem das 
ações promovidas pelo Sindicato, 
unindo-se à Diretoria com o obje-
tivo de engrandecimento da nossa 
classe. Um forte abraço e uma boa 
leitura a todos!

José Arnaldo Pereira Diniz
Presidente do SODF

Em assembleia realizada na 
última quarta-feira, 6/5, a catego-
ria aprovou a proposta de parali-
sar as atividades no dia em que 
ocorrer o julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
movida pelo Ministério Público 
do DF contra as leis que reestru-
turaram as carreiras em 2013. A 
expectativa é de que o Conselho 
Especial do Tribunal de Justiça 
do DF marque o julgamento para 
a semana de 11 de maio.

Caso as leis sejam conside-
radas inconstitucionais, todas 
as categorias envolvidas deve-

rão deflagrar greve até que o 
GDF elabore e envie à Câmara 
Legislativa novo projeto nos 
mesmos moldes das leis ques-
tionadas, de forma a não causar 
prejuízos aos servidores.

Essas duas propostas foram 
deliberadas pelas entidades 
que integram o Movimento 
Sindical em Defesa do Serviço 
Público. É importante que os 
cirurgiões-dentistas acompa-
nhem o site do Sindicato, pois 
a qualquer momento poderão 
ser convocados para as ações 
aprovadas na assembleia.

Reunida em assembleia geral no último dia 7 de abril, na sede do SODF, a categoria avaliou e aprovou a 
prestação de contas do Sindicato relativa a 2014, assim como a proposta orçamentária para 2015. Confira o 
relatório contábil na última página.

Reajuste: mobilização contra ADI tem novas deliberações

Contas de 2014 aprovadas



No último dia 6 de abril, o 
SODF esteve mais uma vez 
na Secretaria de Estado de 

Saúde para tratar das reivindica-
ções e pendências dos cirurgiões-
-dentistas da instituição. Participa-
ram da reunião o titular da pasta, 
João Batista de Sousa, e o subse-
cretário de Gestão do Trabalho e da 
Educação em Saúde, Luiz Eduardo 
Fontenelle de Vasconcelos. 

Os assuntos discutidos foram: 
a negociação para a nomeação 
dos colegas aprovados no último 
concurso, inclusive para a substi-
tuição dos contratos temporários; 
a necessidade de assinatura do 
Acordo Coletivo para regulamen-
tar as 18 horas ininterruptas; os 
descontos ocorridos nas gratifica-
ções de insalubridade e GCET; o 
pagamento da licença-prêmio em 

Com o objetivo de esclarecer 
se o Simples Nacional é uma boa 
opção para o cirurgião-dentista, o 
consultor do Sebrae no DF Fábio 
Valois participou de palestra reali-
zada no auditório do Sebrae no DF, 
no último dia 11 de abril, iniciando a 
parceria firmada entre o Sindicato e 
essa importante instituição. No dia 
18, o tema da palestra foi: “Gestão 

financeira – O seu consultório está 
dando lucro?”. Saiba mais lendo a 
seguir e na próxima página as ma-
térias da jornalista Daniella Bizerra 
publicadas no portal do Sebrae-DF.

Atualmente, 6 mil profissionais 
exercem a atividade de cirurgião-
-dentista no Distrito Federal. 
Segundo o SODF, a maioria atua 
como profissional autônomo. E 

Sindicato tenta destravar pendências 
com a Secretaria de Saúde

pecúnia aos colegas aposentados; 
a conversão do tempo insalubre 
para a aposentadoria. 

Os representantes da SES-DF 
comprometeram-se a analisar e 
apresentar respostas a essas ques-

tões. Somente em relação à licença 
– prêmio houve resposta imediata: 
os pagamentos estão sendo feitos 
normalmente quando a área finan-
ceira da Secretaria autoriza, não 
havendo, portanto, atraso este ano.

Palestras do Sebrae-DF inauguraram 
parceria importante para os 

cirurgiões-dentistas autônomos  
como o segredo do sucesso, além 
de muito trabalho e dedicação, 
passa também pelo conhecimento 
a respeito do próprio negócio, 
José Arnaldo Pereira Diniz, pre-
sidente do Sindicato de Odonto-
logia, acredita que é fundamental 
informar os profissionais sobre 
a administração da própria ati-
vidade. “É preciso que todos 
conheçam a nova lei do Simples 
Nacional para que possam avaliar 
as vantagens ou as desvantagens 
das alterações. Dessa maneira, 
poderão decidir a melhor opção 
para o seu consultório”, explica 
Diniz.

A iniciativa voltada para o seg-
mento de Odontologia faz parte do 
Projeto Serviços de Beleza e Bem-
-Estar, da Unidade de Atendimento 
Coletivo de Serviços (UACS) do 
Sebrae no DF.  “O cirurgião-dentista 
se prepara muito bem para o aten-
dimento técnico ao paciente. No 
entanto, é importante que ele tam-
bém adquira conhecimentos sobre 
tributação e gestão de negócio para 



Demonstrando a importância 
da gestão financeira para a ati-
vidade odontológica, um grande 
número de cirurgiões-dentistas 
compareceu, na manhã de sá-
bado, 18 de abril, ao auditório 
do Sebrae no DF para assistir 
à palestra “Gestão financeira – 
O seu consultório está dando 
lucro?”, proferida pelo consultor 
Fabio Valois. 

Não é difícil entender a razão 
do interesse que o tema desper-
tou nos participantes. Controle 
de gastos, custos, entradas e 
fluxo de caixa são muitos os as-
pectos da gestão financeira que 
o profissional precisa conhecer 
e dominar para empreender 
em sua atividade. E, na maioria 
das vezes, o cirurgião-dentista 
possui pouco ou quase nenhum 
conhecimento a respeito de 
tudo o que engloba a gestão do 
negócio.

“É importante que os em-
presários enxerguem além dos 
números. Abordaremos a impor-
tância dos controles e registros 
de custos, entradas e saídas, 
para demonstrar a importância 
dos números para a tomada 
de decisão nos consultórios e 
clínicas odontológicas”, afirmou 
Fábio Valois. Para ele, a falta de 
conhecimento administrativo e 
de uma gestão mais estratégica 
na empresa incide diretamente 
no lucro e no faturamento das 
atividades. Daí a importância 

em adquirirem-se conhecimen-
tos por meio de iniciativas como 
esta, promovida pelo Sebrae.

“Um cronograma de ações 
para 2015 está sendo definido 
para atender à demanda do 
segmento de odontologia no 
Distrito Federal”, anunciou a 
gestora do Projeto de Serviços 
de Beleza e Bem-Estar, da Uni-
dade de Atendimento Coletivo 
de Serviços (UACS) no Sebrae 
no DF. Durante a abertura do 
evento, a gestora destacou 
que as soluções em produtos e 
serviços oferecidas pelo Sebrae  
podem auxiliar os profissionais 
do segmento odontológico a 
empreender em suas atividades. 
Consultorias nas áreas de ges-
tão do negócio e inovação são 
algumas das ações promovidas 
pela Sebrae no DF e que podem 
ser realizadas nas empresas, 
sem que o profissional, muitas 
vezes, sem tempo, tenha que se 
deslocar. “É uma oportunidade 
para os empresários que podem 
contar com subsídio de até 70%, 
por parte do Sebrae, no valor do 
serviços”, completou a gestora.

Os interessados nas ações 
voltadas para o segmento de 
odontologia podem procurar di-
retamente a gestora Edna Coe-
lho, na Unidade de Atendimento 
Coletivo de Serviços (UACS), no 
Sebrae no DF, localizado no Se-
tor de Indústria e Abastecimento 
Trecho 3, Lote 1580.

que possa acompanhar o funcio-
namento do próprio consultório. 
Evitando surpresas mais tarde,” 
explica a gestora do projeto, Edna 
Coelho.

Na opinião do consultor Fa-
bio Valois, iniciativas como essa 
ajudam a fortalecer o segmento, 
tornando os profissionais mais 
conscientes para tirar o máximo 
proveito do próprio trabalho. “É 
importante fomentar o empreen-
dedorismo entre os empresários 
para que não sejam apenas em-
presários. Para que todos possam 
adquirir uma postura empreende-
dora na condução de negócios 
sustentáveis que gerem lucros e 
satisfação”, afirmou. Durante sua 
palestra, Valois frisou a importân-
cia de adquirirem-se conhecimen-
tos sobre tributação para realizar 
um adequado planejamento tri-
butário no exercício da atividade 
profissional. 

Os profissionais que assistiram 
à primeira palestra saíram satis-
feitos com as informações. Maria 
Beatriz Gehre Galvão, cirurgiã-
-dentista, proprietária da Clínica 
Oral Concept, na Asa Sul, aprovei-
tou a oportunidade para tirar dú-
vidas sobre a nova lei do Simples 
Nacional. A empresa adotava o 
regime de lucro presumido e com 
as alterações na lei passou para 
o Simples Nacional. “Vim procurar 
informações e também conhecer 
um pouco mais sobre a legisla-
ção para saber se fizemos uma 
boa escolha. Sonhamos tanto em 
poder fazer parte das categorias 
que se enquadravam no Simples 
Nacional e agora precisamos nos 
informar para saber se, de fato, 
valeu a pena”.

Como enxergar além dos 
números para obter sucesso  

IX CONFIO já 
tem data e local

Durante reunião plenária ocorrida em março 
último, em São Paulo, os dirigentes dos sindicatos 
filiados à FIO definiram a data e o local do IX Con-
gresso da Federação Interestadual dos Odontolo-
gistas (IX CONFIO), que este ano terá como tema 
central a Odontologia no mercado de trabalho atual, 
público e privado. O evento ocorrerá em Natal, RN, 
nos dias 23 e 24 de setembro. Dentro do tema do IX 
CONFIO, serão discutidos o mercado de trabalho 
odontológico, inserindo o SUS, a iniciativa privada 
e a saúde suplementar; a formação profissional e 
a saúde do trabalhador.



Balanço patrimonial 
1.º de janeiro a 31 

dezembro/2014

Demonstração do Superávit 
do Exercício - 1.º de Janeiro 

a 31 de dezembro/2014

MOZAR BEZERRA DE MELO
CRC/DF 6.775

JOSÉ ARNALDO PEREIRA DINIZ
Presidente

CONTAS 2014

ATIVO 970.913,35
ATIVO CIRCULANTE 569.238,33
DISPONÍVEL 566.873,94
CAIXA 629,85
Caixa 629,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO 36.490,04
Banco de Brasilia S.A. C/C 163.9 35.014,09
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 1.475,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 529.754,05
Caixa Econômica Federal C/C 2032-5 53.161,55
Caixa Econômica Federal CDB Flex 
Empresarial 476.592,50

DESPESAS ANTECIPADAS 2.364,39
Adiantamento de Férias 2.364,39
INVESTIMENTOS 130,00
Marcas e patentes 130,00
ATIVO PERMANENTE 401.545,02
IMOBILIZADO 467.911,60
Móveis e Utensílios 23.949,81
Máquinas Aparelhos e Equipamentos 20.128,95
Computadores e Perifericos 24.556,68
Edificações Salas Comerciais 394.776,16
Direito de Uso de Software 4.500,00
( - ) DEPRECIAÇÃO 63.666,58
Depreciação Acumulada 63.666,58
( - ) AMORTIZAÇÕES 2.700,00
Amortizações Acumulada 2.700,00

CONTAS 2014

PASSIVO + PATRIMÕNIO SOCIAL 970.913,35
PASSIVO CIRCULANTE 3.267,77
Fornecedores 965,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A 
RECOLHER 0,00
IRRF s/Serviços  Prestados Pessoa Júridica 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.302,77
INSS a Recolher 1.651,15
FGTS a Recolher 558,92
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher 92,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 967.645,58
PATRIMÔNIO SOCIAL 967.645,58

Superávit/Deficit Acumulados 967.645,58

CONTAS 2014
RECEITAS 554.482,53
RECEITAS OPERACIONAIS 554.482,53
Receitas de Mensalidades Sindical 369.787,69
Receitas de Anuidades Sindical 262,00
Receitas de Contrib. Sind. Mensal 184.215,00
Receitas de Despesas Recuperadas 217,93
RECEITAS FINANCEIRAS 37.429,00
Receitas de Rendimentos de Aplicações 
Financeiras 37.429,00
CUSTOS E DESPESAS 277.399,19
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 96.684,84
DESPESAS COM PESSOAL 96.684,84
Despesas c/Salários e Ordenados 47.781,90
Despesas c/Férias e Abonos 3.306,11
Despesas c/13º Salário 4.635,13
Despesas c/I.N.S.S. 16.033,95
Despesas c/F.G.T.S. 4.786,19
Despesas c/Anuenios 4.104,92
Despesas c/Vale Alimentação e Vale Transporte 15.416,00
Despesas c/Pis s/Folha de Pagamento 620,64
GASTOS GERAIS 154.987,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 154.987,09
Despesas c/Alugueis 4.720,00
Despesas c/Condominio 11.185,70
Despesas c/Material de Escritório 32,50
Despesas c/Material de uso e Consumo 2.871,81
Despesas c/Telefones 10.420,78
Despesas c/Assistência Contabil e Fiscal 10.115,00
Despesas c/Honorários Advocaticios 38.955,00
Despesas c/Serviços de Terceiros P. Júridicas 24.031,03
Despesas c/Bens e Instalações 3.174,02
Despesas c/Energia Elétrica 1.166,83
Despesas c/Cartórios 1.496,40
Despesas c/Correios e Malotes 2.173,62
Despesas c/Associações de Classe 5.599,00
Despesas c/Lanches e Refeições 5.156,60
Despesas c/Fotocópias 306,52
Despesas c/Seguro do Pessoal 3.258,15
Despesas c/Pasag. Diar. E Hospedagens 8.158,91
Despesas c/Brindes e Donativos 1.035,00
Despesas c/Condução e Locomoção 2.026,00
Despesas Diversas c/Associados 3.254,94
Despesas c/Eventos e Festas 680,00
Despesas c/Mat. Descartavel Hig. E Limpeza 1.226,58
Despesas c/Custas Processuais 3.700,09
Despesas c/Prestação de Serviços Gráficos 264,00
Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas 1.035,09
Despesas c/Editais e Publicações 920,00
Despesas c/Anuncios 71,29
Despesas c/Dominio do Site 400,00
Despesas c/Perdas de Créditos a Recuperar 7.553,03
DESPESAS FINANCEIRAS 6.315,12
Despesas c/Juros e Comissões Bancárias 4.252,95
Despesas c/Multas de Mora 754,81
Depesas c/Juros de Mora 49,53
Despesas c/IRRF S/ Aplicações Financeiras 1.257,83
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.227,98
Despesas c/IPTU e TLP 2.227,98
ENCARGOS DO EXECÍCIO 17.183,36
Despesas c/Cotas de Depreciação/Amortização 17.183,36
DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 314.512,43


