PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 2016
1.

Transferenncia para nova sede do CFO em Brasílilia, adequando as instalaço ces com a
finalidade de oferecer boas condiço ces aos conselheiros, funcionairios e Conselhos
Regionais.

2.

Estabelecimento de um relacionamento com os profissionais jurisdicionados e com as
entidades da classe, atraveis de um perioidico considerado um dos mais eficazes
instrumentos para o contato de maneira segura e ceilere.

3.

Promoça co de solenidades. Com a finalidade de comemorar a data da criaça co dos
Conselhos de Odontologia, a Autarquia anualmente, no mens de abril, promove evento,
ocasia co em que homenageia renomados profissionais com a Medalha de Honra ao
Meirito Odontoloigico Nacional. Tambeim por ocasia co do dia do cirurgia co-dentista
brasileiro pretende o CFO promover uma solenidade para entrega doa Prenmio Brasil
Sorridente aos municílipios que da co maior atença co aos programas de sauide bucal.

4.

Aquisiça co de automoiveis. Com a transferenncia da sede para Brasílilia o CFO necessitarai
da aquisiça co de automoiveis (no mílinimo dois) para as atividades de locomoça co na
capital.

5.

Capacitaça co dos funcionairios do CFO e dos CROs. Para oferecer melhor qualidade de
serviços a classe odontoloigica, pretende o CFO promover cursos, seminairios para o
seu quadro funcional e dos Regionais.

6.

Aquisiça co de mobiliairio de escritoirio. Com a finalidade de dotar as instalaço ces da
Autarquia com mobiliairio que atenda as necessidades operacionais atuais, o CFO
necessitarai de adquirir novos bens patrimoniais.

7.

Promoço ces de reunio ces. Com a finalidade de atender os objetivos para os quais foi
criado, necessairio se farai, pela Autarquia, a promoça co de reunio ces plenairias, de
assembleias gerais, de comisso ces, aleim de reunio ces com as entidades de especialistas
da classe.

8.

Foirum de Fiscalizaça co Profissional. Ebr obrigaça co do CFO o dever de zelar pelas boas
praiticas da profissa co. Assim o CFO pretende, em 2016, promover um foirum de
fiscalizaça co profissional com a colaboraça co dos Conselhos Regionais.

9.

Informatizaça co da nova sede do CFO. Para maior celeridade dos processos que
tramitam diariamente na Autarquia, o CFO pretende adquirir no mercado
computadores e outros equipamentos capazes de implementar as rotinas de
automaça co suficiente.

SHIN CA 7, Lote 2, Bloco B, Lago Norte
71503-507 - Brasília - DF
Tels.: (61) 3033-4429 / 3033-4469 / 3033-4499
E-mail: cfo@cfo.org.br / Site: www.cfo.org.br

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

-continuaça co -

- 2-

10. Digitalizaça co dos arquivos. Ebr premente a necessidade de digitalizar os processos da
Instituiça co, com a finalidade de seu armazenamento seguro, bem como para o
cumprimento dos preceitos da Lei de Acesso a Informaça co (LAI).
11. Auxílilio aos Regionais. Tendo com objetivo tornar efetiva a fiscalizaça co no anmbito
nacional, os Conselhos Regionais devem possuir toda uma estrutura necessairia para
isto. Assim, o CFO como fez nos anos anteriores prestarai auxílilio financeiro a alguns
CROs.
12. Dar continuidade a obrigatoriedade do que e i estabelecido na Lei de Acesso a
Informaça co. Criada a comissa co especial para dar cumprimento ao regramento legal,
esta deverai disponibilizar, ao conhecimento da sociedade, o que preconiza a LAI.
13. Criaça co de cargos em comissa co. Pretende o CFO, para obter maior controle das aço ces
administrativas, contratar de pessoal para assessoria, em cargo comissionado, a fim de
aprimoramento do controle interno.
14. Manutença co de elo entre as instituiço ces pela constante busca da qualidade na
Odontologia. O CFO pretendo continuar o trabalho junto a sociedade organizada na
airea de sauide como os CROs, ANVISA, MS, CNS, ABO, ABENO, AcBO, FIO FNO, ABOR,
ABCD, entre outras, como tambeim CONASS e CONASEMS. Assim como pela classe
odontoloigica, sempre voltado ao bem estar do cidada co brasileiro.
15. Manifestaço ces nos dias de comemoraço ces nacionais. Pretende a Autarquia manter a
tradiça co de sempre divulgar nota na imprensa homenageando ou parabenizando os
profissionais ou instituiço ces nos seus dias estabelecidos. Assim, o Dia Internacional da
Mulher (8 de março), o Dia Mundial da Sauide (7 de abril), Paiscoa, Dia Internacional de
Luta pela Eliminaça co da Discriminaça co Racial (21 de março), Tiradentes - Patrono da
Odontologia (21 de abril), Dia Mundial do Sorriso (28 de abril), Dia das Ma ces, Dia
Mundial do Doador de Sangue (14 de Junho), Dia Internacional de Combate as Drogas
(25 de junho), Dia Nacional da Sauide (5 de agosto), Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia
do Professor (15 de outubro), Dia do Cirurgia co-Dentista Brasileiro (25 de outubro),
Dia Nacional de Combate ao Canncer, Dia do Teicnico em Proitese Dentairia (05 de
novembro) e Dia do Teicnico em Sauide Bucal e do Atendente em Sauide Bucal (24 de
dezembro).
16. Ampliaça co da relaça co com os poderes puiblicos para maior valorizaça co da profissa co. Ebr
o que pretende o CFO, com o apoio dos Regionais, realizar em 2016.
17. Ajuste de conduta com outros Conselhos Profissionais nas aireas conflitantes.
Principalmente com o Conselho Federal de Medicina e com o Conselho Nacional de
Teicnico em Radiologia procurarai o CFO manter contatos para dirimir e solucionar
aireas conflitantes.
18. Planejamento estrateigico em todos os Conselhos Regionais de Odontologia
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implantados e alinhados com as diretrizes do sistema CFO/CROs.
19. Atuar junto aos Regionais como o objetivo de reduzir a inadimplenncia tanto de pessoa
fílisica como jurílidica. Assim, o CFO devera i usar, como estrateigias, intensificar a
fiscalizaça co, atualizar o cadastro das pessoas fílisicas e jurílidicas, promover convennios
com as demais entidades afins.
20. Campanha Nacional de Prevença co ao Canncer de Boca. Continuarai o CFO desta vez com
mais vigor, fazer uma ampla campanha nacional de prevença co ao canncer de boca.
21. Implantaça co do novo sistema de informaitica de interligaça co de todos os
procedimentos do CFO e dos Regionais, tornando mais aigeis o atendimento ao CD e a
sociedade.
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