
1º EIXO
ABORDAGEM 

INSTITUCIONAL

Formulação de políticas 
que permitam a 
implantação de 
planejamento 
sistematizado, sistema 
de governança 
corporativa e métodos 
eficientes de 
complience, 
principalmente as  
políticas que circundam 
a transferência do CFO, 
do Rio de Janeiro para 
Brasília.

Definir  os requisitos 
necessários à 
restruturação 
organizacional do 
Conselho Federal de 
Odontologia, 
objetivando a definição 
das premissas 
necessárias a 
governança 
institucional, além das 
transferência do CFO do 
Rio de Janeiro, para o 
Distrito Federal

1º) Diretoria do CFO; 
2º) PROJUR CFO; e,
3º) Gerências e Setores.

1º) Conselho 
Federal de 
Odontologia (DF e 
RJ)

1º) Atendimentos as 
Normas e Lei que 
regem a Administração 
Pública;
2º) Atendimento do  
Acórdão nº 1726/2016 
– TCU -Plenário
3º) Atendimentos aos 
preceitos 
constitucionais da 
transparência, 
eficiência, eficácia e 
economicidade.

• Proposta de Estrutura Organizacional ultimada e em condições de ser submetida à 
apreciação da Diretoria;
• Revisão do Regimento Interno em andamento;
• Evolução do marco normativo:
    - Norma sobre limite de vencimento.
     - Norma sobre diárias.
     - Instituído Comitê de Gestão da LAI
     - Decisão CFO-06/2016 que suspende a restituição de despesas com alimentação e 
transportes.
• Marco preliminar do planejamento estratégico, em fase de submissão à Diretoria. 

2º EIXO
 GESTÃO 

DE PESSOAS

Desenvolvimento 
integrado e objetivo das 
questões envolvendo 
Recursos Humanos.

Transferência dos 
funcionários do 
Conselho Federal de 
Odontologia da sua 
atual instalação, no Rio 
de Janeiro, para a sua 
nova instalação, no 
Distrito Federal.

1º) Diretoria do CFO; 
2º) PROJUR CFO; e,
3º) Superintendência 
Executiva, Gerências e 
Setores do CFO.

1º) Conselho 
Federal de 
Odontologia (RJ)

1º) Atendimento do 
Acórdão nº 1726/2016 
– TCU -Plenário
2º) Atendimentos aos 
preceitos 
constitucionais da 
transparência, 
eficiência, eficácia e 
economicidade.
3º)  Lei nº 9.468/1997, 
e,
4º) MP nº 2.174/2001.

• Disponibilização de esclarecimentos e informações sobre a cidade de Brasília, 
cidades satélites e região geo-econômica, para elucidação dos colaboradores que 
tenham interesse na transferência.
• Conclusão do estudo preliminar relativo ao pagamento de ajuda de custo para os 
colaboradores.

3º EIXO
CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS

Realizar a contratação 
dos serviços 
terceirizados 
requeridos para o pleno 
funcionamento das 
instalações. 

Estruturar a sede do 
CFO-DF com a mínima 
infraestrutura 
necessária ao 
funcionamento.

1º) Diretoria do CFO; 
2º) PROJUR CFO; e,
3º) Superintendência 
Executiva, Setor de 
Compras e Serviços e 
outras Gerências 
envolvidas.

1º) Conselho 
Federal de 
Odontologia (DF)

1º) Garantir os 
preceitos da 
publicidade, 
transparência e 
ecomicidade;
2º) Garantir a aderência 
e conformidade as 
Normas e Leis que 
versam sobre a 
contratação de bens e 
serviços;
3º) Assegurar a 
infraestrutura 
necessária ao pleno 
funcionamento das 
instalações do CFO em 
DF; e,
4º) Dada a 
multiplicidade de 
contratações, deve esta 
etapa ser desenvolvida 
de modo a antecipar 
requerimentos 
específicos de 
determinada fase do 
processo.

Retomada do processo que estava com o trâmite suspenso.
   • implantação de infraestrutura;
Processo em curso
    • limpeza;
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5º EIXO
DESTINAÇÃO 

DO 
PATRIMÔNIO

Efetuar o desfazimento 
de bens com base nos 
termos da Lei 
8666/1993 e do Decreto 
Federal 99658/1990.

Dar destino aos 
patrimônios 
imobiliários do CFO, no 
Rio de Janeiro e no 
Distrito Federal.

1º) Diretoria do CFO;
2º) PROJUR-CFO;
3º) Gerência Financeira 
do CFO; e,
4º) Setor de Compras e 
Serviços.

1º) Conselho 
Federal de 
Odontologia (DF e 
RJ)

1º) Garantir os 
preceitos da 
publicidade, 
transparência; e,
2º) Garantir a aderência 
e conformidade as 
Normas e Leis que 
versam sobre a 
contratação de bens e 
serviços.

Processos de alienação
      • casa na Tijuca-RJ - Leilão Revogado
      • salas no Centro-RJ -  Leilão Revogado
      • salas Terraço Shopping – BSB – Obtenção de avaliação oficial.

6º EIXO
DISTRIBUIÇÃO 

FÍSICA 
E LEIAUTE

Realizar a distribuição e 
disposição das unidades 
no Edifício-Sede.

Desenvolver o melhor 
layout possível para 
distribuição das 
Gerências e Áreas do 
CFO, considernado as 
similaridades e as 
interdependências dos 
processos de trabalho 
das áreas desenvlvidos.

1º) Diretoria do CFO; e,
2º) Superintendente do 
CFO.

1º) CFO-DF. 1º) Possibilitar a 
otimização no fluxo das 
interações entre 
Gerências e Áreas que 
possuam similaridades 
e interdependências de 
seus processos de 
trabalho.

CONCLUÍDO

7º EIXO
AJUSTES 
FORMAIS

Realizar a transferência 
de titularidade de 
contratos e 
providenciar as 
alterações de cadastro 
junto aos órgãos de 
fiscalização, das 
Fazendas Federal e 
Distrital e 
concessionários de 
serviços públicos.

Atualizar a titularidade 
fiscal e tributaria do 
CFO.

1º) Equipe CFO-DF;
2º) PROJUR-CFO; e,
3º) Setor de Compras e 
Serviços.

1º) CFO-DF. 1º)  Garantir a 
aderência e 
conformidade as 
Normas e Leis que 
versam sobre a materia.

CONCLUÍDO


