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Assecor participa do 3º Encontro
Brasileiro de Prospectiva e
Planejamento Estratégico

Dirigentes Assecor/Assecor Sindical
se reúnem com autoridades
A Assecor/Assecor Sindical apresentou
no dia 21 de novembro os novos
dirigentes eleitos a autoridades e
entidades parceiras. O atual presidente
da Associação, Eduardo Rodrigues
e o eleito no dia 23 de outuubro,
Márcio Gimene receberam o Fonacate,
a secretária-executiva do Ministério
do Planejamento e Orçamento, Eva
Chiavon, além dos Secretários da SOF,
José Roberto Fernandes Júnior e da SPI,
Esther Bemerguy com a intenção de
estreitar ainda mais os laços já formados.
O encontro contou ainda com a presença
da ex-secretária da SOF, Célia Corrêa e do
ex-presidente da Assecor, Antonio Manoel
Rodrigues Magalhães.
Durante a reunião, Eva Chiavon destacou
a importância da Associação e dos
servidores da Carreira para o Estado.
“Como servidores públicos, precisamos

estar dispostos a fazer um bom trabalho para sociedade brasileira,
prestar informações claras e precisas. E é possível perceber que vocês
vem trabalhando desta forma. A Assecor tem ainda um importante
papel na valorização desta Carreira com papel fundamental para o
funcionamento do Estado”, disse a secretária-executiva.
O presidente da Anesp, João Aurélio, parabenizou a nova diretoria.
“É com muita alegria que vemos a chegada do Márcio Gimene à
presidência da Assecor/Assecor Sindical. Desejamos a ele todo
sucesso e que ele possa continuar o bom trabalho que já vinha sendo
desenvolvido pelo Eduardo, duas grandes lideranças para os nossos
irmãos da Carreira de Planejamento e Orçamento”, disse ele.

POSSE DIRIGENTES ASSECOR/ASSECOR SINDICAL
BIÊNIO 2015-2016
Convidamos a todos para a posse que será realizada na sede da
Assecor/Assecor Sindical (SEPN 509 bloco D sala 114 – Edifício
Isis) no dia 2 de janeiro de 2015 às 10h com um café da manhã.

Expediente

Editorial

Caros,
Chega ao final o ano de
2014 e também a nossa gestão, inciada no
longínquo 2011. Tenho
muito a agradecer aos
colegas que assumiram comigo o desafio de mudar o perfil da
Assecor e também aos funcionário da casa.
A Assecor está em seu vigésimo-sétimo ano de existência,
e me orgulho de poder ter estado à sua frente no último
quadriênio. Reformulamos o site e a maneira pela qual nos
comunicamos com o associado e a sociedade; modernizamo
a sede e os processos internos da Associação; reformamos o
consultório e estabelecemos regras claras para o seu funcionamento; ampliamos as parcerias e convênios; estreitamos
as relações com as entidades representativas das carreiras
do ciclo de Gestão e também com as das demais carreiras de
Estado. Conseguimos mobilizar de forma eficiente a carreira
na campanha salarial de 2012 e tivemos um papel importante
na organização da “União das Carreiras de Estado”.
Não conseguimos realizar tudo que pretendíamos, mas tenho
consciência que não foi por falta de empenho. Tenho certeza
que a nova gestão, com o Márcio Gimene à frente, irá avançar
ainda muito mais, e eu espero continuar contribuindo.
A luta pelo reconhecimento e valorização da carreira nos
próximos anos será árdua, e só terá chance de exito com o
envolvimento de todos.
Enfim, obrigado pela compreensão e apoio recebido. Feliz
Nata e um Próspero Ano Novo!

Eduardo Rodrigues
Presidente ASSECOR
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Entre as discussões estão as regras de coparticipação do
consultório odontológico
A Assecor realizou no dia 10 de dezembro, no Auditório da SOF,
Assembleia Geral Extraordinária que informou aos associados as
regras de funcionamento e coparticipação de custos do consultório
odontológico aprovadas pela Diretoria Executiva e pelo Conselho
Deliberativo. Além disso, foi aprovada a implantação da verba
de representação para representante da carreira, de caráter
indenizatório.
O valor da coparticipação do usuário do Consultório Odontológico
será de no mínimo 20% de cada procedimento odontológico, e
para a cobrança, a referência será a tabela da Associação Brasileira
de Odontologia - ABO. A Assecor arcará com no máximo 80% do
custo de cada procedimento odontológico.
Como a Associação não tem fins lucrativos e a contribuição
voluntária tem por finalidade o compartilhamento de custos, não
será cabível a emissão de nota fiscal nem a contabilização do valor
das contribuições para abatimento na declaração do imposto de
renda.
A coparticipação será praticada a partir do dia 1º de janeiro de
2015 para os novos tratamentos. Àqueles iniciados ainda em 2014
serão finalizados sem custos aos associados.
Confira ao lado os valores de referência da ABO:

Assecor participou do 3º
Encontro Brasileiro de
Prospectiva e Planejamento
Estratégico
A Rede Brasileira de Prospectiva realizou o 3º Encontro
Brasileiro de Prospectiva no Auditório Antônio Carlos
Magalhães (Interlegis). O presidente da Assecor, Eduardo
Rodrigues, participou da mesa de abertura que contou
ainda com a presença de Alessandro Warley Candeas,
representando o Ministro Marcelo Cortês Neri, Ivan
Camargo, reitor da Universidade de Brasília, a Doutora
Elenita Nascimento da UnB, Armando Roberto Cerchi
Nascimento, Coordenador de Planejamento e Fomento
da Interlegis, Vamireh Chacon, representando o senador
Cristovam Buarque.
Durante a mesa, Eduardo Rodrigues destacou a
importância de um encontro como esse para discutir
os novos rumos do país. E que a RBP é tem se
constituído como um ambiente que reúne gestores,
formuladores, executores e estudiosos das políticas
públicas, além de potenciais aplicadores das
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PROCEDIMENTO EXECUTADO - CONSULTÓRIO
ASSECOR

100 - 190 DIAGNÓSTICO/ EXAME CLÍNICO
Consulta inicial
89,45
Avaliação técnica
66,25
Falta a consulta
72,01
500 - 590 PREVENÇÃO
Profilaxia
82,93
Orientação de Higiene Bucal
58,87
Aplicação tópica de fluor
47,34
Controle de placa bacteriana por sessão
46,97
Tratamento de gengivite
108,62
900 - 1990 DENTÍSTICA
Restauração de resina fotopolimerizável 92,41
classe I, V ou VI
Restauração de resina fotopolimerizável 97,43
classe III
Restauração de resina fotopolimerizável 138,27
classe II ou IV
Faceta de resina
154,44
Núcleo de preenchimento de ionômero de
92,77
vidro
Núcleo de preenchimento de resina
117,56
fotopolimerizável
Ajuste oclusal (por sessão)
93,70
Retentor intrarradicular
249,28
Clareamento de dente vitalizado
59,52
Restauração inlay ou onlay(art glass)
621,11
Clareamento com moldeira caseira por arcada 391,24
Restauração metálica fundida
319,63
3000 - 3990 PERIONDONTIA
Tratam. não cirúrgico de periodontite leve por 98,04
segmento
Dessensibilização dentária
59,58
Imobilização dentaria com resina
162,61
Remoção de fatores de retenção
91,43
Gengivectomia
204,38
Cunha distal
202,63
Tratamento de periodontite (manutenção
232,73
semestral)
Aumento de coroa clinica
210,92
4000 - 4990 PRÓTESE
Planejamento de protese
124,06
Enceramento de diagnóstico
134,76
Remoção de restauração metálica ou coroas
57,42
Núcleo metálico fundido
224,61
Coroa provisória
125,70
Coroa provisória prensada em resina
257,88
Reembasamento de provisório
50,82
Coroa metalocerâmica
653,31
Coroa total metálica
367,78
Facetas laminadas de porcelana
643,90
Prótese fixa metalocerâmica por elemento
878,40
Prótese fixa adesiva direta
276,58
Prótese fixa adesiva em metalocerâmica
1.179,02
Prótese parcial removível provis. com ou sem 623,71
grampos
Prótese parcial removível com grampos
1.095,92
bilateral
Prótese parcial removível para encaixes
1.477,61
Encaixe femêa
629,78
Encaixe macho
629,78
Reembasamento de Prótese Total ou Parcial
323,20
Prótese total
1.402,29
Prótese total caracterizada
1.757,37
Prótese total imediata
901,26
Casquete de moldagem
104,12
Ponto de solda
220,57
Guia cirúrgico para prótese imediata
314,12
Placa de mordida miorelaxante ou protetor
245,63
bucal
Jig ou front-platô
122,96
Conserto em protese total ou parcial
185,44
Reparo ou substituição de dentes
89,83
Restauração livre de metal
775,75
5000 - 5990 CIRURGIA
Exodontia
112,91
Exodontia a retalho
146,07
Exodontia de raiz residual
114,69

Coparticipação
(20% ABO)

Cód. ABO

Custo ABO (R$)

Assecor realiza Assembleia Geral

17,89
13,25
14,40
16,59
11,77
9,47
9,39
21,72
18,48
19,49
27,65
30,89
18,55
23,51
18,74
49,86
11,90
124,22
78,25
63,93
19,61
11,92
32,52
18,29
40,88
40,53
46,55
42,18
24,81
26,95
11,48
44,92
25,14
51,58
10,16
130,66
73,56
128,78
175,68
55,32
235,80
124,74
219,18
295,52
125,96
125,96
64,64
280,46
351,47
180,25
20,82
44,11
62,82
49,13
24,59
37,09
17,97
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metodologias que fazem parte do cotidiano das
organizações participantes. Além disso, convidou a
todos que ainda não participam a participarem das
discussões que ainda estão por vir.
O reitor da UnB, Ivan Camargo, citou uma palestra do
Ministro Marcelo Cortês Neri proferida aos alunos da
Universidade, em que ele dizia o quanto o brasileiro
tem a tendência ao otimismo, mas infelizmente ainda
não tem conseguido se planejar para o futuro. E para
Vamireh Chacon, destacou ainda que o futuro deve ser
construído a partir de agora.
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Sindicalistas defendem mandato classista
remunerado para servidores federais
Líderes sindicais do serviço público federal pediram
a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff à
proposta de licença classista remunerada incluída na
Medida Provisória 632/2013, aprovada em maio pelo
Congresso. Os servidores querem a liberação de ponto
e o pagamento das lideranças por conta do governo
conforme o tamanho da entidade da qual fazem parte.
Atualmente a licença é sem vencimento, e o salário do
sindicalista é bancado pelo próprio sindicato. O assunto
foi debatido em audiência pública presidida pelo senador
Paulo Paim (PT/RS) na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) no dia 25 de novembro.
Originalmente, a MP tratava de reajuste salarial a
carreiras do Executivo, mas o deputado Vicentinho (PT/
SP) conseguiu aprovar uma emenda para garantir o
mandato classista remunerado pelos cofres públicos.
Pela proposta, os sindicatos com até 5 mil associados
podem contar com dois servidores. Os que têm de 5.001
a 30 mil associados, com quatro; e as entidades maiores,
com mais de 30 mil integrantes, podem ter até oito
representantes.
A presidente Dilma alegou que a licença classista
remunerada representa um custo de R$ 147 milhões,
argumento que foi contestado pelos participantes da
audiência pública. Eles alegaram também que a maioria

dos estados já concede aos servidores o direito de licença
remunerada.
“A demanda é antiga e não se trata de ônus, tampouco
privilégio, mas um direito dos trabalhadores. Além disso,
a repercussão financeira não é tão alta assim”, defendeu
o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras
Típicas de Estado, Roberto Kupski.
“Não se faz serviço público sem servidor público
capacitado e bem representado. O governo precisar dar
uma sinalização se quer ou não resolver o problema; se
quer ou não dar ao servidor público a condição no mínimo
análoga à dos trabalhadores da iniciativa privada”, cobrou
o vice-presidente de Assuntos Parlamentares da Associação
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Floriano
Martins de Sá Neto.
A liberação para cumprimento de mandato classista foi
também pauta da reunião do Ciclo de Gestão e Núcleo
Financeiro realizada no dia 3 de dezembro na sede da
Unacon Sindical. De acordo com as entidades presentes,
este será o principal mote de trabalho para o próximo
ano. Além deste ponto, foram discutidas questões das
campanhas salariais durante o próximo mandato da
Presidenta Dilma Rousseff.

Festa de Confraternização da Assecor 2014

Se prepare! A festa de Confraternização da Assecor será
realizada no dia 6 de dezembro na Mansão Country House
(SMPW Qd 05 Conj 11 Casa 10 Park Way) com um delicioso
churrasco e muita música. Além disso, alguns brindes serão
sorteados durante o evento. Não perca por nada. Estaremos te
esperando.
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