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ENTENDA AS PORTARIAS

 Com o objetivo de esclarecer os cirurgiões-dentistas sobre as portarias publicadas 
pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que ferem diretamente os direitos 
do servidor público do DF, o Sindicato dos Odontologistas do DF lança uma cartilha 
explicativa com os pontos principais das Portarias nº 75,77,78 e 94 de 2017.
 O material expõe a posição do SODF, no que tange a perda de direitos legais dos 
cirurgiões-dentistas e as dúvidas mais presentes sobre o tema. O SODF reforça que 
repudia toda e qualquer ameaça aos direitos e garantias conquistados pelos servidores e 
comunica que tem atuado nos campos jurídico, no controle social e político, para garantir 
que nenhuma das conquistas da categoria sejam desrespeitadas.
 Nossa luta é diária e apartidária, visando a promoção de uma saúde pública com 
qualidade para os trabalhadores e usuários. 
  

  A Portaria nº75, de 14 de fevereiro de 2017, dispõe sobre 
a Remoção de Servidores da Carreira da Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal e regulamenta os critérios estabelecidos 
na Lei 840/2011, deixando a Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
responsável pela organização e todo processo de acompanhamento 
das remoções. Seu artigo 5o diz que “a remoção se dará a critério 
da Administração (ex officio), ainda que sem a anuência do 
servidor e de sua chefia imediata, para atender as necessidades 
do serviço e exigências das Unidades de Referência, nas situações 
não comportadas pelo concurso de remoção”.
   Para o Sindicato dos Odontologistas a remoção de ofício já 

está estabelecia na Lei 840/2011; e entendemos que a condição caracterizada na portaria 
é de transferência do profissional e, para tal, o trabalhador precisa concordar. A Lei 840 
prevê, inclusive, a participação das representações sindicais nos casos de processos 
remoção de servidores. 
 
  A Portaria nº 77, de 14 de fevereiro de 2017, estabelece 
a Política de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal, 
fundamentada na Estratégia de Saúde da Família. Em seu artigo 
6o, inciso II, estabelece que “Equipe de Saúde Bucal (eSB): equipe 
de saúde responsável por um território equivalente no máximo ao 
de duas equipes de saúde da família, composta por um odontólogo 
(40 horas) e um técnico em saúde bucal (40 horas)”.
  Esta portaria é um desdobramento da resolução nº 465 do Conselho de Saúde 
do Distrito Federal, que diz em seu artigo 1o determina “que a Estratégia de Saúde da 
Família seja considerada a estratégia prioritária da SESDF, sendo a responsável pelo 
reordenamento do modelo assistencial de saúde na rede pública de saúde do Distrito 
Federal.” A resolução prevê ainda, em seu artigo 10o que “fica instituída uma Comissão 
Permanente no âmbito do Conselho de Saúde do Distrito Federal para acompanhar a 
implantação, execução e todos os trabalhos produzidos por essa Resolução”. 
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Esta comissão existe e o SODF é participante por meio da sua diretoria, porém, a comissão 
não foi consultada antes da publicação da portaria, fato que causou indignação dos 
conselheiros. Este assunto será pauta da próxima reunião ordinária do pleno do Conselho 
de Saúde do DF. 
 A Comissão Geral ocorrida na Câmara Legislativa do Distrito Federal, recomendou 
a suspensão desta portaria, porém ainda não houve este ato por parte do executivo.
 O SODF é incansável defensor do Sistema Único de Saúde (SUS) público e de 
qualidade. Atuamos no controle social com representação no Conselho Nacional de 
Saúde, no Conselho Distrital e em Conselhos Regionais, que são espaços institucionais 
de formulação e acompanhamento das políticas públicas de saúde.  Somos contra a 
política de desmonte do SUS que passa atualmente pelo projeto de criação de planos de 
saúde acessíveis, já encaminhado pelo Ministério da Saúde para a Agência Nacional de 
Saúde Complementar. Acreditamos e defendemos a Estratégia de Saúde da Família como 
modelo de Atenção Primária à Saúde ordenador do sistema.
 Em que pese o déficit de servidores, sabemos que nossa luta histórica é pela 
presença de uma equipe de saúde bucal em cada equipe de saúde da família, de forma 
que torne-se parte integrante da equipe mínima e não uma equipe a parte. Desta forma, 
pela previsão da portaria e em virtude do déficit de profissionais, nossa proposta é que 
tenhamos, prioritariamente, uma equipe de saúde bucal para uma equipe de saúde da 
família, em especial, nos territórios de grande vulnerabilidade, vez que nestas localidades 
os indicadores de saúde bucal da população são extremamente críticos. 
 Em relação às alterações de horários de funcionamento das Unidades de Saúde, 
esclarecemos que a portaria nº 145/2011, que regulamenta as escalas de serviço, não 
foi alterada - de forma que os horários das escalas de serviços são de 4, 5 ou 6 horas 
por período, com intervalo para refeição ou descanso que não poderá ser inferior a uma 
hora nem superior a duas horas. Para as jornadas de 12 horas (plantão) fica assegurado o 
fornecimento da refeição por parte da SESDF.

 A Portaria nº 78, de 14 de Fevereiro de 2017, regulamenta 
o artigo nº 51 da Portaria nº77, para disciplinar o processo de 
conversão da Atenção Primária à Saúde do DF ao modelo da 
Estratégia Saúde da Família. Em seu artigo 5º, diz que “Os 
servidores lotados nas UBS em processo de conversão poderão 
optar por compor equipes de transição que se tornarão equipes 
de saúde da família, devendo manifestar formalmente seu 
interesse à GSAP do território, mediante formulário próprio” 

  A orientação do Sindicato é que os colegas que tenham interesse na conversão para 
a estratégia preencham o formulário. Lembramos que, embora a carga horária da carreira 
de cirurgião-dentista seja de 20 horas semanais, na estratégia de saúde da família a 
jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
 Diferente do especulado, a portaria não versa sobre a suspensão do pagamento da 
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) instituída pela Lei nº 2.393/1999, 
mas estamos atentos para possíveis propostas de alteração que possam prejudicar os 
trabalhadores.
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  A Portaria nº 94, de 3 de março de 2017, dispõe sobre 
a reformulação dos critérios de concessão da Gratificação de 
Titulação (GTIT) dos servidores da saúde do DF, onde fica 
vedado a acumulação de títulos de mesma natureza e estabelece 
um recadastramento dos títulos para os servidores ativos 
e aposentados. O pagamento da GTIT estava suspenso aos 
servidores que ingressaram no quadro da SESDF a partir de 
setembro de 2014.
   O SODF entende que os pareceres são recomendações e que 
a decisão política de alterar a gratificação poderia ser aplicada aos 
servidores que viessem a ser admitidos nos próximos concursos, 
ou que, minimamente, os efeitos da norma só viessem a vigorar 

após sua publicação, não penalizando os aposentados e servidores ativos da SES/DF. 
Não será aceito que um parecer retire direitos do trabalhador sem o devido processo legal.
 O Sindicato não concorda que os documentos sejam recadastrados, uma vez 
que os mesmos já foram enviados e conferidos, juntamente com os originais, por um 
agente público e constam nos arquivos da Secretaria de Saúde. Se há irregularidades 
pontuais em alguma documentação, que a SESDF proceda as condutas individuais 
cabíveis. A Restruturação e retirada da gratificação, garantida por Lei, é considerado um 
retrocesso aos direitos adquiridos pelos trabalhadores. Na concepção do Sindicato dos 
Odontologistas, para uma saúde de sucesso deve-se valorizar a titulação e potencialização 
do profissional, que trará em si mais qualidade de assistência ao serviço e ao usuário. Sobre 
o recadastramento dos documentos de titulação, a orientação do Sindicato, inicialmente, 
é que os servidores não o façam e aguardem uma posição do jurídico da entidade, que 
apresentará uma resposta antes da finalização do prazo indicado. 
 Após várias tratativas, na próxima quinta-feira (16/03/2017) os jurídicos dos 
sindicatos da saúde entregarão à Casa Civil do DF a proposta de alteração da portaria. 
Lutaremos com afinco para que nenhum cirurgião-dentista seja penalizado.

PARTICIPE!
 
 O que temos observado é a ausência do diálogo, capacidade de negociação e de 
transparência do Governo do DF. Com o não cumprimento dos acordos firmados, por 
duas vezes, para pagamentos da terceira parcela da recomposição salarial, retiradas de 
gratificações e descumprimentos de Leis por parte do GDF, os servidores têm sofrido 
um verdadeiro terrorismo com a possibilidade de verem as suas garantias reduzidas 
mais uma vez. O sindicato propõe que as portarias sejam revistas, em especial, que as de 
número 78 e 94 tenham a sua eficácia suspensa.
  Este momento requer mobilização e uma articulação política e apartidária muito 
delicada, para garantirmos a manutenção das conquistas dos cirurgiões-dentistas e 
evitar mais retrocessos à saúde pública do Distrito Federal. É de extrema importância a 
participação dos sindicalizados em todas essas discussões, para que possamos juntos 
lutar por nossos direitos.
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