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Nomeação de concursados foi tema
de reunião com secretários do GDF
Encontro aconteceu no dia 6 de julho; Sindicato tratou
também de erros nas promoções de alguns colegas

P

articiparam da reunião
o secretário de Estado
de Gestão Administrativa
e Desburocratização (Segad/
GDF), Alexandre Ribeiro Pereira Lopes; a subsecretária de
Gestão de Pessoas da Segad,
Ledamar Sousa Resente; e o
secretário-adjunto de Relações
Institucionais e Sociais, Manoel
Alexandre.
A respeito da nomeação dos
aprovados no último concurso,
o SODF foi informado de que
a Câmara de Governança analisa os pedidos de nomeação

apresentados pela Secretaria de
Estado de Saúde e está fazendo
adequações de acordo com a Lei
de Responsabilidade Fiscal e a
disponibilidade orçamentária do
governo.
O Sindicato reafirma que prosseguirá negociando com a SESDF com vistas à nomeação
imediata dos cirurgiões-dentistas
aprovados, de forma a assegurar
a prestação dos serviços odontológicos na rede de assistência.
Promoções
O outro assunto tratado na

reunião foram os problemas enfrentados por alguns colegas em
relação à promoção na carreira,
mesmo depois de cumprirem os
requisitos para isso. Os representantes do governo orientaram
o Sindicato a resolver essa questão com a Sugetes/SES-DF, uma
vez que os casos são específicos
de alguns servidores.
O SODF já enviou ofício à titular da Sugetes, Maria Amália Dorsh, solicitando o agendamento de
reunião para tratar sobre estes
e outros assuntos pertinentes a
essa Subsecretaria.

SODF terá auditório próprio em breve
Em assembleia realizada no último dia 30 de junho, foi aprovada
a compra de uma sala, no primeiro
andar do Edifício Serra Dourada, para
instalação do auditório do Sindicato.
A aquisição foi concretizada em 8 de
julho, no valor de R$ 320 mil. A previsão é de que as obras de reforma do
imóvel sejam concluídas em cerca de
três meses.
Dessa forma, o SODF passará a
contar com uma estrutura completa
para sediar as atividades sindicais e
os cursos promovidos para os cirurgiões-dentistas.

Acompanhe as notícias do seu Sindicato no site www.sodf.org.br.

O

Vitória na ação da promoção funcional

SODF conseguiu na Justiça,
em primeira e segunda instâncias, o direito de os servidores
da SES-DF sindicalizados obterem a
promoção funcional na data efetiva
de aniversário. A ação judicial, proposta pelo Sindicato em setembro
de 2013, questionou a legalidade de
a promoção funcional (mudança de
classe) ocorrer apenas no mês de
julho, mesmo tendo o profissional o
direito aos efeitos legais e financeiros

da promoção na data em que
completou seu interstício.
Assim, os colegas que
nos últimos cinco anos anteriores a 13.09.2013 tiveram
promoção funcional em data
posterior à do interstício, devem encaminhar ao SODF
ficha financeira funcional, bem como
as fichas financeiras desde setembro
de 2008 até a presente data, para que
o Sindicato possa exigir a execução

dos pagamentos relativos
aos meses devidos.
Quem ainda não obteve
nenhuma promoção (colegas do último concurso
público) será beneficiado
com a promoção no mês em
que completar o interstício.
O Sindicato disponibilizará em breve
a decisão do Tribunal de Justiça do
DF para subsidiar os pedidos administrativos.

GDF reconhece direito à
promoção no aniversário
de ingresso na SES-DF
Conforme Retificação publicada
no Diário Oficial do DF na edição de
13.08.15, o Governo do Distrito Federal reconheceu os efeitos financeiros
da promoção retroativos à data de
aniversário do servidor na Secretaria
de Saúde, de acordo com a determinação da Justiça na ação movida pelo
SODF. (Veja trecho do DODF ao lado.)

Sindicato mantém vaga
no Conselho de Saúde do DF

No dia 24 de julho, no auditório do Hemocentro, ocorreram
as eleições para o Conselho de
Saúde do Distrito Federal. Foram
escolhidos 21 dos 28 conselheiros para os próximos três anos
de mandato (2015/2018). Os
outros sete membros foram indicados pelo secretário de Saúde,
Fábio Gondim. O Sindicato dos
Odontologistas manteve a vaga
no segmento dos trabalhadores.
A posse dos novos conselheiros

O SODF, em parceria com
o Sebrae-DF – e com o
propósito de contribuir
para a qualificação do
cirurgião-dentista no
gerenciamento financeiro
do seu consultório,
aspecto fundamental para
o sucesso profissional –
convida para a oficina:

aconteceu no dia 11 de agosto.
O Conselho de Saúde do DF é
composto por sete representantes
de gestores, sete de entidades representativas de trabalhadores da
Saúde e outros 14 representantes
de usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), todos eles com os
respectivos suplentes.
Na representação dos trabalhadores, 17 entidades se inscreveram e cada uma delas indicou uma
pessoa. Todos os nomes foram

para votação e os 14 melhores
colocados foram escolhidos para
conselheiro titular e suplente.
Taguatinga
Na eleição realizada em junho
último, o diretor do SODF Aroldo
Pinheiro de Moura Neto passou
a compor o Conselho Regional
de Saúde de Taguatinga, no
segmento dos trabalhadores. A
posse deve acontecer nos próximos dias.

S

Diretores do SODF participaram
da 9.ª Conferência de Saúde do DF

uperando as expectativas dos
organizadores, o evento reuniu
mais de 800 pessoas durante
dois dias de debates (20 e 21 de julho). O Sindicato dos Odontologistas
participou da 9.ª Conferência representado pelos diretores Jeovânia
Rodrigues Silva e Kilderson Bezerra
Silva. De acordo com eles, discussões acirradas marcaram o evento,
especialmente no que diz respeito à
criação de uma fundação pública e à
descentralização da SES-DF, proposta com o objetivo de oferecer mais
autonomia às regionais de saúde.

Ficou decidido que o relatório final
da 9.ª Conferência será divulgado em
audiência pública, possivelmente
com a presença do governador Rodrigo Rollemberg, além do secretário
de Saúde, Fábio Gondim. No relatório estão as 35 propostas aprovadas
para discussão na 15.ª Conferência
Nacional de Saúde, marcada para
dezembro deste ano. No último dia
do evento foram eleitos os 68 delegados que irão representar o DF na
Conferência Nacional. Os trabalhadores contarão com 17 delegados.
(Com informações da SES-DF)

CNCC elabora
Guia Prático
sobre convênios e
credenciamentos
A Comissão Nacional de Convênios e Credenciamentos, presidida
pelo diretor do Somge Eduardo Gomide, elaborou um Guia Prático compactado sobre as principais mudanças nos contratos entre prestadores/
operadoras, após a aprovação da Lei
n.º 13.003 (junho/2014), regulamentada pelas Resoluções Normativas
n.ºs 363, 364, 365 e pela Instrução
Normativa 56, todas da ANS e publicadas em dezembro de 2014.
O Guia visa a orientar os mais de
45% dos cirurgiões-dentistas brasileiros que atualmente atuam na saúde
suplementar (convênios e credenciamentos). Os contratos já existentes
deverão ser atualizados pela nova
legislação até 22 de dezembro deste
ano. Os novos contratos já serão elaborados dentro da nova legislação.
O Guia já foi disponibilizado a
todas as entidades e profissionais
interessados. Acessando o site da FIO
(www.fio.org.br) é possível encontrar
e imprimir o documento.

Presidente do SODF assume
a secretaria-adjunta do Fentas
Por unanimidade, José Arnaldo Pereira Diniz foi eleito para
o cargo durante a reunião ordinária do Fórum das Entidades
Nacionais dos Trabalhadores da
Área de Saúde ocorrida no dia
7 de julho. Para a coordenação,
coordenação-adjunta e secretaria
foram eleitos, respectivamente,
Alessandra Ribeiro de Souza,
João Rodrigues Filho e Denise
Torreão Corrêa da Silva.
O Fentas é um fórum nacional, permanente, de representa-

ção dos trabalhadores em suas
diversas formas de organização.
É um fórum de articulação e
deliberação política em defesa
do Sistema Único de Saúde e
de discussão democrática sobre
questões pautadas no Conselho
Nacional de Saúde, reunindo-se
sempre antes das reuniões mensais do CNS, com a finalidade de
discutir previamente a pauta e
definir o posicionamento de suas
entidades sobre os assuntos que
serão tratados.

