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A ASSECOR realizará nos dias 24 e 25 de 
outubro, no auditório da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comércio 
– CNTC, a edição 2013 do Seminário 
ASSECOR. O evento tem como objetivo 
debater o Sistema de Planejamento e 
Orçamento Federal, suas atribuições, 
estrutura e recursos humanos.

Neste evento, Analistas e Técnicos 
de planejamento e orçamento e 
profi¬ssionais que trabalham na área 
poderão discutir os principais problemas 
que comprometem o desempenho do 

Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e apresentar sugestões 
concretas, em termos de revisão de estruturas e processos, para o seu 
aperfeiçoamento.

O Seminário pretende contribuir para a gestão da carreira de 
planejamento e orçamento, por meio da reflexão sobre suas atribuições, 
denominação, alocação e mobilidade.

O evento deve reunir cerca de 120 participantes, sendo eles 
principalmente, servidores de Carreira do orçamento e planejamento.

Para fazer sua inscrição e conferir a programação, acesse o site do 
Seminário da ASSECOR - Edição 2013 - Repensando o Sistema de 
Planejamento e Orçamento – www.assecor.org.br/seminario2013. 

Seminário Edição 2013
Repensando o Sistema de Planejamento e Orçamento 



Caros, 

Em nossa próxima edição 
do Seminário da ASSE-
COR, que ocorrerá nos 
dias 24 e 25 de outubro, 
pretendemos promover o 
debate sobre a relevância 
do planejamento para o 
desenvolvimento nacio-
nal, repensar o Sistema de 
Planejamento e Orçamento 
Federal e propor a moder-
nização de nossa Carreira 
de forma participativa. 
Esperamos conseguir con-
solidar, ao final do evento, 
um documento com pro-
posições da carreira sobre 
estes temas.

Precisamos fazer a nossa parte na construção de uma admi-
nistração pública moderna, reconhecida e valorizada pela 
sociedade. Os membros dessa carreira tem capacidade para 
brilhar nos mais diversos órgãos como protagonistas de 
mudanças importantes para o país, tanto na coordenação do 
processo de formulação e acompanhamento de políticas se-
toriais, quanto no desenho de cenários e definição de estra-
tégias relacionadas ao desenvolvimento econômico e social 
justo e sustentável, nos horizontes de curto, médio e longo 
prazos. Podemos trabalhar pelo estreitamento dos laços fede-
rativos, construindo pontes entre as áreas de planejamento 
dos diversos entes. Precisamos nos enxergar como parte do 
processo decisório, enquanto servidores de Estado alocados 
em áreas estratégicas, mesmo sabendo que nem sempre a 
conjuntura será favorável.

Caso não nos reinventemos constantemente, e não consi-
gamos cumprir um papel relevante para a modernização e 
desenvolvimento do país, não teremos como esconder por 
muito tempo da sociedade a nossa irrelevância. Nesse caso, 
é melhor não contar com o padrão de renda que temos hoje 
para daqui a dez, vinte anos.

Enfim, as atribuições e mobilidade da carreira e a integração 
no Ciclo de Gestão serão debatidos no Seminário. Precisamos 
refletir juntos sobre qual deve ser o perfil da nossa carreira, 
considerando as demandas do Estado, dos governos e da so-
ciedade. Só seremos fortes se formos capazes de nos engajar-
mos na construção de um país melhor.

Para conferir a programação e se inscrever, basta entrar na 
página www.assecor.org.br/seminario2013. 
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A ASSEFAZ enviou à ASSECOR uma carta em 
que informa que por força do Ofício 048/2012 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS está com as adesões aos planos de saúde 
temporariamente suspensas.

Até decisão da ANS, a Fundação não poderá 
realizar novas adesões, exceto para inclusão de 
novo cônjuge e recém nascido, no prazo de 30 
dias do acontecimento. 

Além disso, o documento ressalta que os 
beneficiários continuam com seus planos ativos 
e coberturas assistenciais garantidas. 

O associado pode acessar no site da ASSECOR os 
orçamentos da associação. O objetivo é gerar ainda mais 
transparência. Assim, os associados podem acompanhar 
qual o orçamento previsto para cada ano e quais foram os 
recursos gastos. 

Para ter acesso aos orçamentos, entre em www.assecor.
org.br,  clique na área de Documentos e logo após, em 
Orçamento.
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A ASSECOR realizou no dia 27 de setembro a 7ª edição 
do tradicional Baile da Primavera. O evento superou 
expectativas. O momento de confraternização reuniu 
associados e convidados que desfrutaram da noite 
agradável com muita música.

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, lembrou 
durante a abertura do Baile que este é um momento de 
integração e confraternização entre os integrantes da 
Carreira. 

A banda DF Music animou a festa tocando ritmos 
variados. Os convidados também puderam desfrutar de 

um buffet com um jantar pensado especialmente para o 
evento, além de salgados e tortas doces.

Esperamos que aqueles que participaram do 7º Baile da 
Primavera tenham se divertido muito, pois a festa foi 
preparada de forma especial pela ASSECOR. Na próxima 
edição, manteremos essa qualidade e os associados 
também podem esperar por mais novidades e surpresas.

Em breve as fotos estarão em nosso site.

7ºº Baile da Primavera 

é um sucesso


