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Durante Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de março 
a categoria definiu que a decisão sobre a continuidade ou não do 
Baile da Primavera e a possível substituição por eventos periódicos 
seria definida por meio de enquete eletrônica ou pela via postal. 

Entre os dias 21 de março e 30 de abril os associados tiveram a 
oportunidade de manifestar seu voto e defender sua opinião 

através dos diversos canais de comunicação.

A opção vencedora, com 67 votos, foi àquela que tratava 
sobre a descontinuidade do Baile, sem que este fosse 
substituído por qualquer outro evento. Em segundo lugar 
ficou a substituição por encontros mensais ou bimestrais, 
com 55 votos. E em último lugar a opção que defendia a 
continuação do Baile da Primavera com 28 votos. No total, 

foram 25 votos via postal e 126 por meio eletrônico. 

A Assecor continuará a disposição para quaisquer 
esclarecimentos através do Fale Conosco do site  

www.assecor.org.br e pelo e-mail comunicacao@assecor.org.br.

Já estamos começando a preparação para a Confraternização de final 
de ano da Associação que acontecerá no dia 6 de dezembro com um 
delicioso churrasco. Se você tiver alguma sugestão entre em contato 
conosco. 

67  votos
Descontinuidade 
sem substituição

28 votos
Continuação 
do baile

55  votos
Substituição por  
encontros mensais/
bimestrais



Caros,

A  Assecor realiza no 
próximo mês, no dia 3 
de junho, a Edição 2014 
de nosso Seminário. O 
evento tem proporciona-
do um espaço de debates 
sobre o planejamento, 
orçamento e políticas 
públicas. Assim, cada vez 
mais, servidores, acadê-
micos e profissionais que trabalham com estes temas poderão 
levar aos seus círculos um conhecimento que pode romper 
barreiras para o desenvolvimento de nosso país.

Na última edição do Seminário, em outubro de 2013, nos 
debruçamos sobre o sistema de planejamento e orçamento de 
forma bem objetiva. Contamos com a participação de mais de 
100 colegas e especialistas da área, que produziram debates 
provocantes e deixaram um legado de várias questões novas 
e propostas de novos rumos, material que está disponível em 
nosso site.

Neste ano nos propomos a discutir questões cruciais para 
o desenvolvimento nacional com as três principais forças 
políticas do país, que neste momento disputam a Presidência 
da República. Serão três mesas imperdíveis: a primeira, na 
parte da manhã, tratará da relação entre crescimento eco-
nômico e estabilidade monetária; a segunda mesa, no início 
da tarde, questiona se o aprimoramento das políticas sociais 
depende primordialmente de mais gestão ou de mais recursos 
orçamentários; e a terceira mesa discutirá a viabilidade da 
repactuação da repartição de recursos da federação e formas 
de se fortalecer estados e municípios.

Para que a nossa carreira conquiste o devido espaço no 
debate sobre planejamento, orçamento e desenvolvimento 
nacional, precisamos do engajamento de todos APO’s e TPO’s. 
A melhoria da gestão e a maior efetividade das políticas 
públicas federais depende, também, de nossa dedicação e 
contribuição. Façamos a nossa parte. Colegas aposentados, 
vocês têm muito a contribuir com a carreira, participe tam-
bém das discussões e eventos! As inscrições já começaram. 
Entre no site www.assecor.org.br ou mande um e-mail para 
seminario@assecor.org.br. 
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O Governo Federal elaborou ofício em resposta ao documento elaborado pelo Fórum 
de Servidores Públicos com as reivindicações da Campanha Salarial Unificada de 
2014. De acordo com o texto, nos últimos nove anos “todas as categorias de 
servidores foram beneficiadas por reajustes salariais que resultaram em aumentos 
reais”.

Ainda segundo o ofício, o melhor caminho para obtenção de resultados que possam 
contribuir para valorização dos servidores é o diálogo e este trajeto já tem sido 
construído com a ‘valorização salarial’. Na maior parte dos pontos das reivindicações, 
o Governo entendeu que os acordos em vigência assinados em 2012 e 2013 já estão 
sendo cumpridos integralmente.

Assecor parabeniza a SOF pelo Programa de 
Desevolvimento Gerencial 
A Secretaria de Orçamento Federal realiza entre os dias 
14 de abril e 15 de junho, o Programa de Desevolvimento 
Gerencial (PDG/SOF), com o objetivo de desenvolver o 
corpo gerencial, bem como potenciais gerentes/líderes, 
nas dimensões conhecimentos, habilidades e atitudes 
aplicadas ao modelo de gestão da SOF. A Assecor acredi-
ta que este tipo de Programa beneficia a Administração 
Pública Federal como um todo. Essa experiência pode ser 
compartilhada com outros órgãos para que a profissionali-
zação e a eficiência do serviço público cresça ainda mais. 

O curso, oromovido pela Escola de Administração Fazen-
dária (ESAF), visa oferecer oportunidades para servidores 
com potencial gerencial e de liderança . Entre os conteú-
dos a serem abordados está o o papel do líder e autoco-
nhecimento gerencial - objetivos pessoais e profissionais; 
comunicação no serviço público; relacionamento interpes-
soal; gestão de mudanças; técnicas de expressão verbal 
- oratória; técnicas de reunião; e negociação e adminis-
tração de conflitos. 
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Escritório de Advocacia  
divulga nota sobre GCG

O Escritório de Advocacia Torreão Braz 
enviou a Assecor no dia 30 de abril 
nota a respeito do pagamento de 
valores incontroversos exclusivamente 
aos integrantes do 1º grupo da 
Execução da GCG. De acordo com a 
nota, a união reconheceu ser devedora 
de parte da diferença entre o valor 
recebido e o que deveria ter sido 
pago aos aposentados e pensionistas 
a título de GCG. Por não haver mais 
nenhuma discussão sobre o assunto, 

foi requerido a liberação do pagamento. Mas o pedido foi indeferido 
pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região. Mas em janeiro de 2014, 
foi determinado o pagamento dos incontroversos. 

O prazo para garantir o pagamento dos precatórios é 2015, mas 
a Assecor vem adotando todas as providências necessárias para 
agilizar o trâmite processual e viabilizar a migração dos documentos 
necessários até 1º de julho de 2014.

Em relação aos servidores integrantes do 2º e 3º grupo, ainda não há 
precisão de pagamento de precatório.  

Para saber o trâmite completo, confira a nota enviado junto ao 
Assecor Notícias.

No dia 5 de dezembro de 2013, a Assecor aprovou em Assembleia a entrada de uma ação coletiva, 
por meio do Escritório Torreão Braz, para afastamento da incidência de imposto de renda sobre 
abono de permanência. Mas de acordo com nota do escritório de advocacia, o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal é de que inexiste repercussão geral na matéria, e do Superior Tribunal de 
Justiça é de que é devido o desconto do IR no abono de permanência. 

Por conta destes pareceres, o escritório desencoraja o ajuizamento de ação sobre esta matéria, visto 
que não há mais possibilidades de interposição de recursos inclusive para aquelas que já estão em 
curso. De acordo com a nota, foram esgotadas as chances de êxito de qualquer demanda que vise 
afastar essa exação tributária. O Escritório Torreão Braz Advogados se disponibilizou para mais 
esclarecimentos.  

Confira a nota na íntegra no site da Assecor www.assecor.org.br.  
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