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Assecor publica instruções
de voto nas eleições para o
biênio 2015-2016
Os aposentados receberam nos últimos dias, as
instruções de voto, tanto via internet quanto via
postal, além da cédula eleitoral. O passo-a-passo
é anexo da Resolução 002/2014 que pode ser
acessada no site da Associação www.assecor.org.
br.
Na cédula eleitoral existem quatro campos para
votação. A eleição é conjunta para definir tanto
a composição da Diretoria Executiva/Conselho
Fiscal quanto do Conselho Deliberativo de duas
entidades independentes e complementares,
a Associação (Assecor) e o Sindicato (Assecor
Sindical).
Os aposentados poderão votar pela internet ou
por carta, mas é preciso observar que o voto só
será computado apenas uma vez, mesmo que o
associado tenha votado pelos dois meios.
Confira as instruções de voto enviadas a você e
se houve qualquer dúvida entre em contato no
telefone (61) 3274-3132. Não fique de fora das
eleições no dia 23 de outubro de 2014, de 7h às
20h.

Expediente

Editorial

Caros,
Este mês os brasileiros
decidiram quem serão os
seus representantes pelos
próximos quatro anos no
Legislativo e no Executivo. A Assecor também passa por um momento de renovação,
é preciso que todos nós participemos do processo eleitoral
que legitimará os representantes da carreira para o biênio
2015-16.
Enviamos para a residência dos associados aposentados a
cédula eleitoral e as instruções de voto. Como está detalhado
em matéria deste informativo, você deverá registrar quatro
votos: na chapa para a Diretoria Executiva e na chapa o
Conselho Deliberativo, tanto para a Assecor quanto para o
Assecor Sindical. A votação pela internet, que será disponibilizada para todos os associados, de 7h00 às 20h00 do dia
23/10 no site da Assecor, também seguirá a mesma lógica.
Caso tenha qualquer dúvida sobre como votar, entre em contato conosco no telefone (61) 3274-3132, mas não fique de
fora desde momento tão importante!
Um grupo de trabalho está preparando uma proposta de estrutura para o PPA 2016-19 a ser apresentada para a equipe
de transição do governo eleito (ou reeleito) em 26/10. Nas
próximas semanas a carreira será chamada a dar contribuições pelo site da Assecor e em meados de novembro faremos
uma assembleia para discutir e validar a proposta. Essa é
uma oportunidade de demonstrar nossa proatividade capacidade de apresentar soluções concretas para problemas
relacionados à nossa área de atuação. Participe!

Eduardo Rodrigues
Presidente ASSECOR
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Assecor participa de debate sobre o
próximo PPA com SPI
A Secretaria de Planejamento e
Investimentos Estratégicos (SPI/MP)
organizou no dia 25 de setembro uma
reunião na ENAP com o objetivo de
escutar as visões gerais dos associados
em relação à construção do PPA 2016 –
2019.

de outras questões que os presentes considerassem relevantes.

Para orientar as discussões e ouvir as
sugestões dos associados presentes
a Secretaria elaborou as seguintes
perguntas: no processo de elaboração,
implementação e avaliação do
PPA, permitiram que ele se tornasse
mais participativo; se tornasse mais
territorializado; contribuisse mais para a
articulação federativa; se tornasse mais
estratégico; se articulasse melhor com
os planos setoriais; orientasse mais as
decisões de alocação de recursos; além

Entre os pontos destacados foi a estratégia do PPA. Para os presentes,
para que o Plano se torne efetivamente estratégico deve estar alinhado
com o discurso do agente decisor, no caso do nosso País, o Presidente
da República. Os principais programas, metas e objetivos devem ser
passados por ele.

Os questionamentos foram respondidos individualmente e logo após,
grupos pequenos se reuniram com a intenção de sintetizar em um único
texto as respostas de cada um. Para o terceiro momento do encontro, os
pontos de cada grupo foram apresentados à todos. Assim, os presentes
puderam debater uma forma de construção e implementação do Plano.

Além disso, para que o PPA se torne mais terriotirlizado e contribua para
a articulação federativa, é necessária a responsabilização das metas
e objetivos. A sugestão do grupo é de que um analista acompanharia
um estado em todos os seus aspectos. Este acompanhamento seria
mais setorizado, contribuindo com a União que teria uma visão mais
específica dos projetos de cada um dos estados.

TRF julga mandado de segurança sobre compensação de horas durante a Copa do Mundo 2014
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deferiu esta
semana, a liminar para determinar a suspensão da
aplicabilidade da Mensagem nº 554955 SEGEP/MP e,
consequentemente, a dispensa da obrigatoriedade dos
filiados da impetrante de compensar as horas não trabalhadas em decorrência da aplicação da Portaria MP no
113/2014.
A Mensagem orientava que, ressalvadas as decretações
de feriados municipais, estaduais ou distritais nas
cidades-sede nos dias em que houver jogos da Copa do
Mundo 2014, as horas não trabalhadas em decorrência

da Portaria MP nº 113, de 2014 deveriam ser compensadas até 30 de setembro de 2014.
De acordo com o TRF, a mensagem extrapolou os limites
da Portaria, com fundamento no art. 44, II, da Lei nº
8.112/90, o qual trata da questão dos atrasos e ausências injustificadas do servidor, ressalvando a possibilidade de compensação de horário nesses casos, o que
não corresponde à situação posta, vez que, na hipótese,
houve autorização expressa e de superior hierárquico,
autorizando a redução do horário dos servidores nos dias
de jogos da seleção brasileira.
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Assecor participa de reunião com
representantes dos servidores
públicos e presidênciáveis no
1ºº turno das eleições
A Assecor e demais entidades do Fonacate se reuniram com representantes do candidato à presidência da
República, Aécio Neves, no dia 30 de setembro com
o objetivo de entregar a Carta-Programa das Carreiras
de Estado e conversar sobre as demandas e anseios do
serviço público brasileiro. No dia 24 de setembro ocorreu
o encontro com a candidata, Marina Silva e o vice, Beto
Albuquerque.
De acordo com Fuad Noman, coordenador de campanha
do presidenciável Aécio Neves (PSDB), entre os temas
prioritários do seu governo, se eleito, será a valorização dos concursos públicos, diálogo com os servidores,
uma reforma administrativa federal, segurança pública e
serviços públicos de qualidade.
“Acredito que o candidato Aécio tem essa visão de que
as carreiras de Estado precisam de garantias plenas para
o exercício das suas funções”,
destacou o coordenador ao abrir a reunião.
Ainda segundo Fuad, o presidenciável propõe em seu
programa de governo a criação de um comitê de negociações sindicais permanente, com o objetivo de ter sempre o espaço para o diálogo com todas as categorias de
trabalhadores e representações de classe.

“O Aécio vai investir no profissionalismo e na profissionalização do serviço público brasileiro”, afirmou
o coordenador, enfatizando ainda que o objetivo do
governo peesedebista “é construir um Estado ajustado e
coordenado”.
Na oportunidade o Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro
também entregou uma carta com propostas de agenda
para o enfrentamento dos desafios do Brasil nos próximos anos, além de pontos relacionados à Carreira. Dentre
os compromissos que as entidades destacam na carta aos
presidênciáveisestão: respeitar o princípio constitucional
do concurso público, como única forma de ingresso no
Serviço Público, vedada qualquer outra forma de provimento derivado; rechaçar todos os projetos de lei que
visem o congelamento dos salários; implementar política
de qualificação e valorização contínua dos servidores
de carreira; garantir remuneração condizente com a
complexidade das atividades exercidas pelos servidores,
conforme preceitua o artigo 37, inciso II da Constituição Federal, e regulamentação em lei do teto salarial; e
regulamentar a negociação coletiva no serviço público, o
direito de greve e a data base dos servidores.
Confira a carta do CG e NF completa no site
www.assecor.org.br.
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