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A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo, eleitos em outubro de 2014, realizaram na quin-
ta-feira (5) a primeira reunião de 2015 na sede da Assecor. O orçamento de 2015 e o calendário 
de eventos estão entre os assuntos debatidos durante a reunião que aprovou ainda, a elaboração 
de uma enquete que avaliará os serviços prestados pela Associação, além de reunir sugestões dos 
associados para melhoria na atuação da Assecor. 

Outro ponto definido nesta reunião foi a realização do Seminário 2015, que acontecerá no dia 3 de 
março e terá como tema Planejamento, Orçamento e desenvolvimento no Brasil. O local do evento 
será o mesmo do último ano, na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio - CNTC. 

Conselho Deliberativo 
No dia 29 de janeiro, o Conselho Deliberativo (CD) 
havia se reunido no intuito de eleger a o Presiden-
te, Vice-Presidente e Secretário do mesmo, além do 
Presidente e Conselheiros do Conselho de Ética (CE) 
conforme previsto no Estatuto. Para presidência, 
tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho 
de Ética, foi eleita Célia Corrêa. Pedro Luiz Delgado 
Noblat foi eleito Vice Presidente do Conselho Delibe-
rativo e Conselheiro do Conselho de Ética. E Antonio 
Manoel Rodrigues Magalhães, Secretário do CD e 
Conselheiro do CE. 



Eventos

Presidente: Márcio Gimene

Vice-presidente: Daniel Aguiar

Jornalista responsável:  Natália Pereira 
(MTB 65414/DF)

Projeto gráfico: Curupira Desing

Gerência administrativa: Valdinéa Brito

Atendimento: Jason Oliveira, Iracema 
Guedes

Apoio administrativo: Samuel Reis
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À partir de fevereiro servidores públicos e interessados em aprender 
sobre Orçamento Público e temas relacionados terão a oportunidade de 
fazer cursos a distância sem nenhum custo. A Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério do Planejamento (SOF/MP), por meio da Escola 
Virtual SOF abrirá cinco cursos para preencher até 2 mil vagas para 
cada curso. As inscrições devem ser feitas no site da Instituição.

Os cursos disponíveis são: 

• Orçamento Público - com tutoria (carga horária de 70 horas); 
Básico em Orçamento Público (20 horas); 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias para Municípios (50 horas) e 
Federalismo no Brasil (25 horas). 

Os interessados podem se inscrever do dia 3 ao dia 8 de fevereiro, com 
exceção do primeiro curso que terá prazo de inscrição diferenciado, de 
24 a 27 do mesmo mês. 

De acordo com a Coordenação de Educação e Disseminação 
Orçamentária da SOF, desde 2008 foram capacitadas mais de 15 mil 
pessoas nos cursos da Escola Virtual SOF, sendo que 6.300 fizeram o 
Curso Básico de Orçamento Público, que é o mais procurado. Em 2014, 
1.550 pessoas concluíram o curso de Orçamento Público; 1.650 fizeram 
o Curso Básico de Orçamento Público e a novidade é que no meio do 
primeiro semestre foi aberto o curso de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO para Municípios, solicitado a partir de grande demanda externa.

O curso com tutoria é, preferencialmente, direcionado para servidores 
públicos da área de orçamento, mas também se destina a profissionais 
de órgãos parceiros como o Banco do Brasil, Advocacia-Geral da União 
e Escola de Governo do Mato Grosso do Sul e sociedade em geral.

Para se matricular, o interessado precisa entrar no site da Escola 
Virtual (ead.orcamentofederal.gov.br), clicar no curso escolhido e fazer 
o cadastro.
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O governo oficializou no Diário Oficial da União a nomeação da Gilson Alceu 
Bittencourt como titular da Secretaria Planejamento e Investimentos Estratégicos 
(SPI) e Esther Dweck na Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Gilson substitui 
Esther Bemerguy de Albuquerque e Esther Dweck, José Roberto Fernandes Júnior. 

Bittencourt, com especialização em assuntos relacionados a cooperativismo e 
microfinanças, atuava como Secretário Executivo da Casa Civil e já participava 
da equipe desde dezembro de 2011. Já foi titular da Secretaria Nacional de 
Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário de abril de 2001 a 
outubro de 2002. Esther é doutora em economia pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e, até então, chefiava a assessoria econômica do Ministério do 
Planejamento.

Grupo de trabalho formado por representantes do Ministério do Planejamento, da Casa 
Civil da Presidência da República, do Ministério da Fazenda e da Controladoria-Geral da 
União (CGU) vai acompanhar os gastos do governo federal. A criação deste grupo foi 
oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do dia 29 de janeiro.

De acordo do decreto, o Grupo de Trabalho Interministerial de Acompanhamento de 
Gastos Públicos do Governo Federal (GTAG) será responsável por propor medidas para 
melhorar a execução orçamentária e financeira deste ano; medidas para melhorar a 
qualidade dos gastos públicos; e o aperfeiçoamento em políticas públicas, ações, 
projetos, programas temáticos e programas de gestão, manutenção e serviços do 
governo federal.

O GTAG vai analisar órgãos, projetos e programas, e apresentar relatórios sobre os 
mesmos.
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O Escritório Torreão Braz Advogados, parceiro da Assecor, divulgou nota jurídica 
sobre as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 664, de 30 de de-
zembro de 2014, que aponta novas regras nas pensões dos servidores públicos 
federais.

As regras de concessão das pensões já previstas cons-
titucionalmente e na Lei 8112/1990 foram substancial-
mente alteradas pela MP 664/2014. Estas mudanças 
ainda serão objeto de apreciação por parte do Congres-
so Nacional. Vale destacar as alterações promovidas no 
art. 215 da Lei nº 8.112/90. Além de deixar expresso 
que os valores pagos a título de pensão observarão “o 
limite estabelecido no inciso XI do caput do art. 37 
da Constituição e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004”, a MP nº 664/2014 instituiu uma 
carência de 24 (vinte e quatro) meses de contribuição 
para que o beneficiário possa ser contemplado com o 
pagamento de pensão. Há exceção para os casos de 

morte por acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, mas o fato 
é que, a partir de agora, apenas depois de 24 (vinte e quatro) meses de contri-
buição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é que o servidor pode 
deixar pensionistas.

Outra alteração importante foi decorrente da revogação do art. 216 da Lei nº 
8.112/90. De acordo com o novo regramento, não há diferenciação legal entre 
pensão vitalícia e temporária. Existe apenas o instituto da pensão por morte, 
que se submete indistintamente às novas regras para concessão, pagamento e 
extinção do benefício.

Leia nota na íntegra no site www.asseccor.org.br e qualquer dúvida entre em 
contato no telefone do Escritório Torreão no telefone 3878-4300.

A Associação dos Servidores do Banco Central - Asbac 
Brasília enviou à Assecor comunicado sobre novos 
valores das contribuições mensais dos servidores as-
sociados, reajustada conforme decisão do Conselho de 
Administração. 

O valor atual de R$ 170,00, após o reajuste, passará 
a ser de R$ 185,00. O valor deverá ser registrado para 
desconto a partir de fevereiro de 2015.
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