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O presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues, junto à Unacon e à Anesp 
se reuniram com o Deputado Amauri 
Teixeira com o objetivo de sugerir que 
as carreiras sejam contempladas na 
PEC 147. Esta requisição já havia sido 
feita anteriormente, mas foi votada 
na Comissão de Constituição e Justiça 
– CCJ sem que as entidades fossem 
contempladas.

A Proposta de Emenda a Constituição 
número 147 de 2012, fixa a remuneração 
dos Auditores-Fiscais e da Receita 
Federal do Brasil, dos Auditores Fiscais 
do Trabalho e do grau ou nível máximo 

da carreira dos servidores do Banco Central do Brasil em 90,25% do 
subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal – STF. De acordo 
com o Deputado, a competência da CCJ abrange opinar sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe 
forem submetidas e não seria o local para inserção das carreiras. E agora, 
após o reconhecimento de admissibilidade da PEC será avaliado o mérito 
na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público (CTASP).

Segundo Amauri Teixeira, ele já está se articulando com a relatoria 
da Comissão para que, na proposta, sejam incluídas as Carreiras de 
Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, Analistas e Técnicos de 
Planejamento e Orçamento e Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental.

Á medida que as articulações forem acontecendo, a ASSECOR irá atualizar 
no site.



Caros,

Precisamos estar atentos 
às manifestações realiza-
das pela sociedade brasi-
leira que vem ocorrendo 
a partir do início de 
junho para tentar com-
preender o que elas nos 
falam, enquanto mem-
bros de uma carreira que 
tem um papel relevante 
para o desenvolvimento 
do país. Cada vez mais, a 
população tem cobrado 
do Estado uma prestação 
de serviços públicos de 
forma mais eficiente, 
com servidores capazes 
de responder suas demandas. Precisamos nos empenhar ainda 
mais para responder aos anseios dos cidadãos brasileiros com 
o nosso trabalho.

Acompanhamos com grande interesse esse momento histórico 
em nosso país. A ASSECOR apoia as principais reivindicações 
apresentadas nas ruas. Para melhorar o funcionamento da 
máquina pública os diversos governos precisam investir na 
profissionalização do servidor público, por meio da organi-
zação das carreiras e processos e da contínua capacitação, 
necessária para acompanhar uma sociedade em contínua 
mudança.

No momento, há uma expectativa em torno da exequibili-
dade dos pactos propostos pela Presidente Dilma Rousseff 
– responsabilidade fiscal, reforma política, educação, saúde, 
e transporte público. Devemos estar atentos aos desdobra-
mentos desta pactuação, procurando participar do debate, 
ajudando desenhar alternativas para sua efetivação.

Enquanto membro atuante da sociedade civil organizada, 
a ASSECOR deve fomentar discussões em torno dos temas 
que nos são caros e ajudar na construção de soluções para 
o fortalecimento da participação popular no planejamento, 
execução e avaliação das políticas públicas. Nesse sentido, 
entramos para o Fórum Brasil de Orçamento, iniciativa que 
já tem um histórico de lutas, para o qual esperamos poder 
contribuir.
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Novidades do Baile da 
Primavera

Os preparativos para o tradicional Baile 
da Primavera da ASSECOR já começaram. 
Ano passado os associados puderam 
dançar ao som de uma banda tradicional 
da cidade, além de apreciar um delicioso 
buffet. Para esta edição do Baile, 
marcada para a segunda quinzena de 
setembro, não será diferente, haverá 
várias surpresas para agradar todos os 
gostos.
Acompanhe  as novidades do Baile no 
site da ASSECOR.
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Servidor federal tem direito a reembolso do plano de saúde
A União definiu, por meio da Portaria SRH/SOF/MP nº 
1 de 21/12/2009, os valores de participação no custo 
dos planos de saúde dos servidores públicos federais e 
dependentes.  O valor mínimo do benefício é de R$ 72,00 
e o máximo de R$ 129,00 sendo definido em cada órgão.

A variação do valor é feita de acordo com a idade e a 
remuneração do servidor, ou seja, quanto mais elevada a 
faixa etária e menor a renda, maior é a contrapartida da 
União. Assim, a maior contribuição do governo é destina-
da os servidores (ou dependentes) na faixa com 59 anos 
ou mais e com remuneração até R$ 1.499. Já os mais 
jovens e com maior renda receberão menos. O menor 
reembolso vai para quem ganha mais de R$ 7.500 e tem 
até 18 anos.

O benefício da saúde suplementar é regido pela Portaria 
Normativa SRH nº 3, de 30 de julho de 2009 que estabe-
lece orientações aos órgãos e entidades do SIPEC sobre 
a assistência à saúde suplementar do servidor ativo, 
inativo, seus dependentes e pensionistas.

O associado conveniado à ASSEFAZ tem direito a soli-
citar o reembolso quando não for possível a utilização 
de serviços próprios, contratados ou credenciados pela 
operadora, de acordo com o contido nas tabelas pratica-
das pelo plano de saúde. 

O presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues, participou no dia 11 de 
junho do debate ‘Orçamento Público, 
acesso às informações e transparên-
cia’ promovido durante o seminário 
Democracia, Orçamento e Direitos. O 
evento realizado pelo Fórum Brasil 
do Orçamento nos dias 11 e 12 teve 
como objetivo de discutir, analisar 
e propor alternativas de eficiência 
e transparência para o orçamento 
público brasileiro.

Participaram da mesa junto ao pre-
sidente da Associação, o Secretário 
Adjunto da SOF, Eliomar Fonseca 
Rios, a sócia-fundadora do Centro 
Feminista de Estudos e Assessoria – 
CFMEA Gilda Cabral e a assessora po-
lítica do Instituto de Estudos Socioe-
conômicos – Inesc Eliana Graça como 
mediadora. O debate foi realizado em 
torno das alterações feitas no pro-
cesso orçamentário neste ano e até 
que ponto estas mudanças ajudam ou 
dificultam o acesso às informações, a 

transparência e o controle social.

De acordo com Eliomar, há várias 
tentativas de desmistificar a ques-
tão do orçamento para a sociedade, 
como é o exemplo do curso de Edu-
cação Fiscal, realizado em parceria 
com a ESAF. O curso é feito nas 
escolas com o objetivo de formar o 
cidadão do futuro mais consciente. 
Outro ponto importante abordado 
no debate, foi a implementação do 
Sistema Integrado do Planejamen-
to e Orçamento – SIOP.  Segundo o 
Secretário, o intuito é não deixar o 
orçamento como um assunto restrito 
aos especialistas, trazendo cada vez 
mais a informação para o cidadão.

O presidente da ASSECOR ressaltou 
a importância de reconhecer os 
avanços do governo. A transparência 
em relação à execução do orçamento 
tem se tornado uma realidade no 
Brasil. Mas apesar de toda a base 
do orçamento já estar disponível, 

Eduardo apontou que a linguagem 
ainda não está tão simples.  “Há de 
se destacar que vem acontecendo 
uma reestruturação do orçamento e 
planejamento desde 2000. E temos 
vistos certos avanços. O SIOP é a 
prova disso.”, disse Eduardo Rodri-
gues.

Gilda Cabral disse que atualmen-
te pode se perceber a intenção de 
melhorar a forma de se disponibilizar 
a informação, mas ainda é preci-
so avançar em uma elaboração de 
metas, indicadores mais detalhados 
no PPA, na LOA e na LDO. Assim, os 
principais documentos do orçamento 
serão ainda mais transparentes.

Ao final do evento, Eduardo parabe-
nizou a iniciativa do Fórum que na 
tentativa da solução dos anseios das 
organizações da sociedade civil. De 
acordo com o presidente, a ASSECOR  
tem total interesse.
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SOF realiza 
festa junina

ASSECOR firma convênio com Implantocard

Os serviços odontológicos nas especialidades 
de implantodontia, prótese, cirurgia, e todos 
os procedimentos realizados pela clinica serão 
fornecidos aos associados com 20% de desconto

A ASSECOR firmou nesta semana convênio com a 
Implantocard com descontos de 20% de sobre a 
tabela de convênios da Associação Brasileira de 
Odontologia - ABO aos associados e dependentes. 
Se algum procedimento eventualmente não esteja 
na tabela da ABO, também será disponibilizado o 
mesmo desconto.

Para mais informações entre no site  
http://www.implantocard.com.br/  
ou ligue no (61) 30378179. 

A tradicional festa junina da Secretaria 
de Orçamento Federal (SOF/MP) 
aconteceu na última sexta-feira (21/6). 
A festa foi realizada no estacionamento 
da SOF e contou, além da caprichada 
decoração típica e a animação dos 
servidores embalados por músicas 
juninas, com o apoio da ASSECOR. A 
Secretária de Orçamento Federal, Célia 
Corrêa e o presidente da ASSECOR, 
Eduardo Rodrigues participaram da 
festa junto aos demais servidores e seus 
familiares. As crianças puderam brincar 
no escorregador de jacaré e piscina de 
bolinhas. As barraquinhas de canjica, 
churrasquinho, cachorro-quente, pipoca, 
caldos e bebidas fizeram a diversão da 
festa junina. 


