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Os Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento têm 
se mobilizado em Assembleia Geral Permanente do Assecor 
Sindical desde o dia 16 de agosto para discutir questões 
relativas ao alinhamento remuneratório entre as Carreiras 
de Estado. Foram realizadas várias reuniões da Assembleia 
Geral Permanente, tanto no auditório da SOF quanto no 
Bloco K. Servidores subiram até o gabinete do Ministro e uma 
comissão foi recebida pelo Secretário-Executivo em exercício. 
 O Governo argumenta que os projetos de leis enviados 
ao Congresso Nacional que implicam na perda da paridade 
garantida entre as carreiras há mais de 10 anos ainda não 
foram aprovados. E, no caso da Receita Federal, caso seja 
aprovado, a implantação do bônus deve ser precedida pela 
definição de metas institucionais reais que devem limitar 
o seu valor. Não há, portanto, segurança com relação ao 
tamanho do desalinhamento.
De outro lado, as carreiras do ciclo de gestão avançaram 
nas análises técnicas dos possíveis impactos dos PLs e nas 
articulações com governo e parlamentares.  Para demonstrar 
o desalinhamento, servidores da Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, que também participaram das Assembleias 
e estão fortemente mobilizados, realizaram um estudo sobre 
o desalinhamento remuneratório entre as carreiras do Ciclo 
de Gestão e Núcleo Financeiro e aquelas que têm recebido 
tratamento diferenciado do Governo. 
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 De acordo com as projeções do estudo, tomando por base o 
Projeto de Lei 5864/2016, que trata sobre a Receita Federal (RF), 
a diferença de remuneração das Carreiras do Ciclo de Gestão 
pode variar entre 66% a 75% da remuneração da RF, já em 
2017. Isso significaria que a relação salarial entre as carreiras 
voltaria ao nível de 1995, muito distante do atual patamar 
em que as carreiras do Ciclo percebem uma remuneração de 
cerca de 95% da remuneração da Receita. Confira o estudo na 
íntegra no site www.assecor.org.br. 
 Outro assunto discutido durante as reuniões da Assembleia 
foi a minuta de Decreto da Regulamentação da Carreira de 
Planejamento e Orçamento. Uma comissão foi montada para 
reunir-se com representantes da SOF e da Seplan para alinhar 
o texto do documento. Na próxima página você pode conferir 
mais sobre esta reunião.  Os documentos que podem ser 
utilizados como base para esta discussão estão disponíveis no 
site da Assecor, na aba Documentos e Carreira.
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principal pauta 

Festa de Confraternização acontecerá no dia 
25 de novembro
Página 4



Expediente
Presidente

Márcio Gimene

Secretário-Geral
Leandro Couto

Diretoria Executiva
Eduardo Rodrigues da Silva 
Cláudio Itamar Beckmann

José Shigueyoshi Makigussa
Carlos Alberto Rocisvalle

Everaldo Vidigal Sant’Anna
Marco Antônio de Oliveira 

Elisa Monteiro Malafaia
Marcos Antônio Pereira de 

Oliveira Silva

Rafael Ferreira Rocha Monteiro
Gustavo Ferreira Fialho

Jornalista Responsável
Natália Pereira

Projeto Gráfico
Coletivo 105

Uma publicação do Sindicato 
Nacional dos Servidores da 
Carreira de Planejamento e 

Orçamento - Assecor Sindical

SEPN Qd. 509 Ed. Isis 
1° Andar Sala 114 

Asa Norte-Brasília/DF 
CEP: 70750-504 
(61)3274-3132

www.assecor.org.br
facebook.com/assecor

twitter.com/assecor

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 
do Poder Executivo (Funpresp-Exe) terá eleição direta nos dias 13, 14 e 15 
de março de 2017. Serão escolhidos para um mandato de quatro anos 
um membro do Conselho Deliberativo, um do Conselho Fiscal, dois do 
Comitê de Assessoramento Técnico ExecPrev e dois membros do Comitê 
de Assessoramento Técnico LegisPrev, além dos respectivos suplentes. 
Apenas os servidores participantes do Fundo podem participar das eleições.  
Para mais informações sobre o processo eleitoral da Funpresp-Exe, acesse o 
site  www.funpresp.com.br.

Assecor lança os volumes de 2016 da RBPO
Mantendo seus esforços na divulgação e promoção do debate na área de 
Planejamento e Orçamento, a Assecor fecha o ano com dois novos volumes 
da Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento (RBPO). Esse ano, foram 
10 artigos publicados, em textos que abordam gestão pública, planejamento 
e orçamento. Quatro dos textos foram escritos por APO’s e apresentam: o 
Sistema de planejamento e de orçamento federal com garantidor de direitos 
sociais previstos na Constituição, de Luiz Fernando A. Paulo; a importância 
da humanização e gestão por inteligência numa proposta de reforma do 
setor público, de Cristiano de Angelis; o modelo incremental como teoria do 
processo orçamentário, de Marco Antonio Alves; e a Infraestrutura Nacional 
de Dados Espaciais – INDE como instrumento para aperfeiçoar a gestão 
pública, de Fernando Franke em parceiria com o Ernesto Filho, Analista de 
Infraestrutura. Confira as revistas na íntegra desde sua criação em 2011 no  
www.assecor.org.br/rbpo. 

Eleições Funpresp 2017: escolha dos 
novos membros dos órgãos colegiados

Como resultado da mobilização da Carreira sobre o realinhamento 
remuneratório entre as Carreiras de Estado, a Assecor formou 
uma comissão de servidores para tratar da regulamentação 
da Carreira de Planejamento e Orçamento com SOF e SEPLAN. 
 Em outubro de 2015, a Associação havia encaminhado proposta de decreto 
construída em Assembleia. No entanto, quase um ano depois, ainda não 
havia tido nenhuma resposta. Então, o assunto retornou à pauta durante as 
mobilizações, nessas últimas semanas, aconteceram duas reuniões em que 
a Assecor expôs os argumentos e entendimentos a respeito da proposta 
apresentada. Apesar disso, ainda não houve resposta formal das instituições 
e não há sinalização sobre a retomada das conversas. Continuaremos atentos 
e mobilizados, já que esse tema é uma das prioridades da atual gestão da 
Assescor. A proposta de decreto apresentada pela Associação trata de temas 
como critérios de ocupação de cargos no SPOF, teletrabalho e política para 
capacitação e aperfeiçoamento continuados.

Decreto de Regulamentação da Carreira 
de Planejamento e Orçamento continua 
sem resposta



Assecor/Assecor Sindical 
inicia processo eleitoral para 

mandato 2017-2018
 No dia 18 de outubro, a Assecor e o Assecor Sindical realizará as votações para as eleições referentes ao 
próximo biênio. Os associados poderão eleger as chapa da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo pela 
internet ou via postal (apenas para aposentados) da Assecor e Assecor Sindical.
 
 Os associados que votarão pela internet escolherão primeiramente, a Diretoria Executiva e o Conselho 
Deliberativo do Assecor Sindical e, na sequência, a votação será para a Assecor. Ou seja, devido à questões legais, 
serão quatro escolhas para as chapas.

 Para os aposentados, a cédula eleitoral será enviada pelos correios no final de setembro e deverá ser devolvida 
com os votos à Assecor até o dia das eleições. Junto à cédula serão enviadas as instruções para votação. As 
cédulas da Assecor e da Assecor Sindical serão enviadas separadamente e as duas deverão ser preenchidas, visto 
que, se uma delas não for marcada, o voto será considerado inexistente.

 Os documentos referentes às eleições podem ser consultados no site www.assecor.org.br. A participação de 
todos se faz necessária para que a Assecor possa ganhar mais força para os futuros trabalhos.

Durante os dias de mobilização, uma das questões que surgiram 
foi quanto a nomenclatura dos Analista de Planejamento 
e Orçamento. Entre as opções de novos nomes estavam: 
Consultor Federal de Planejamento e Orçamento; Especialista 
em Planejamento e Orçamento; Auditor de Planejamento 
e Orçamento; Analista de Planejamento e Orçamento. 
Assim, a Assecor lançou enquete na internet e o resultado foi o 
seguinte:

Enquete sobre nomenclatura da Carreira de 
Planejamento e Orçamento

Com o avançar do debate, esse tema voltará a ser 
pautado em assembleia e o resultado da enquete 
será subsídio para as discussões. 

Ainda, houve questionamento quanto 
à nomenclatura do cargo de Técnico de 
Planejamento e Orçamento, mas não 
foram sugeridas alternativas. Se você tem 
alguma sugestão sob, envie um e-mail para 
comunicacao@assecor.org.br.Analista de Planejamento e Orçamento   - 6.06%

Consultor Federal de Planejamento e Orçamento   - 33.94%

Especialista em Planejamento e Orçamento   - 28.48%

Auditor de Planejamento e Orçamento   - 24.85%



Festa de Confraternização acontecerá no dia 
25 de novembro

Consultório Odontológico é reaberto 
em novo endereço

O novo Consultório Odontológico da Assecor/Assecor Sindical teve seu funcionamento retomado desde o dia 1° de 
agosto. Novos atendimentos já estão sendo marcados, e além disso, a dentista dará continuidade aos pacientes que 
estavam com tratamentos em andamento.

O consultório está localizado no Edifício Biosphere (Setor Hospitalar Norte - SHLN, Bloco 
A - Lote 9, sala 318, Asa Norte) e oferece para associados e dependentes da Associação 
serviços de clínica geral. As marcações podem ser feitas pelo telefone 3340-0195.  
 
Para mais informações sobre o Consultório e sobre a coparticipação, acesse www.assecor.org.br.

A noite do dia 25 de novembro vai marcar as comemorações de final de ano da Assecor. A tradicional festa de 
confraternização será cheia de novidades. O evento vai acontecer no espaço de festas Parthenon, localizado no Lago 
Norte, e contará com um show especial da banda DF Music. E neste ano terá como tema os clássicos do cinema.

Os associados terão a oportunidade de se reunir para brindar mais um ano com uma mesa de drinks e muita 
comida boa. As inscrições começarão no dia 19 de outubro pelo site www.assecor.org.br e cada associado poderá 
levar um convidado – seja ele dependente ou não. Será feita uma lista de espera para aqueles que desejarem levar 
mais um convidado.

Não perca por nada. 


