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Nos últimos meses, por meio do Fórum Nacional Per-
manente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), a 
ASSECOR trabalha em pautas relevantes para os servi-
dores. Foram determinados quatro grupos de trabalho: 
redução dos cargos de indicação política e valorização da 
meritocracia; eliminação da terceirização na Administra-
ção Pública; fortalecimento dos mecanismos de seleção 
dos contratos públicos, prevenção e combate à corrup-
ção; regulamentação da Convenção 151 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). A ASSECOR integra esse 
último.

A partir dessa organização, foram consideradas prioritá-
rias as propostas que tratam do direito de greve e a que 
acaba com a contribuição previdenciária dos aposenta-
dos.

Fim da contribuição  
previdenciária dos inativos 
O Fonacate reforçou o trabalho político junto aos parla-
mentares para garantir a aprovação da PEC 555/06, que 
prevê o fim à cobrança de contribuição previdenciária 
sobre os proventos dos servidores públicos aposentados. 
A matéria está pronta para apreciação no Plenário da 
Câmara. 

Outra linha de ação é acompanhar o desfecho no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) do julgamento do “Caso Mensa-
lão” e avaliar a propositura de Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADIN) contra a Emenda Constitucional 
Nº 41, que versou sobre a reforma da previdência e que 
estabeleceu tal cobrança. “A avaliação corrente é que 
esta opção não parece ser viável”, informou o presidente 
da ASSECOR.

Direito de greve
No dia 30 de outubro, o tema foi tratado em reunião 
entre os representantes do Fonacate e o senador Paulo 
Paim (PT/RS). Recentemente, o parlamentar evitou que  
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 710/2011, do senador 
Aloysio Nunes (PSDB/SP), fosse aprovado em caráter 
terminativo no Senado. Esse é um projeto que inviabiliza 
o direito de greve.  

Atendendo a solicitação das entidades representativas 
dos servidores, Paulo Paim conseguiu que o projeto tra-
mitasse pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) – da 
qual é presidente. Originalmente, a matéria seria aprecia-
da apenas na comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia do Senado (CCJ).

O assunto também foi pauta do encontro entre os 
representantes do Fonacate e o secretário de relações 
do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
Manoel Messias, no dia 25 de outubro. Segundo o se-
cretário, o Executivo está consolidando um texto sobre 
a Lei de Greve dos Servidores. A matéria é tratada pelos 
ministérios do Planejamento e do Trabalho e pela Advo-
cacia Geral da União (AGU), que coordena os trabalhos 
por orientação da Presidência. Apesar disso, Messias 
acredita que a discussão não será restrita ao governo, e 
audiências públicas deverão ser realizadas para debater o 
assunto. 

“A regulamentação da greve dos servidores vem 
sendo tratada de forma parcial pela mídia e está 
em discussão tanto no governo quanto no Con-
gresso. Estamos acompanhando essa questão 
para garantir a participação da nossa carreira”, 
disse o presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues. 



3º Seminário Nacional de 
Orçamento Público

Data: : 28 e 29 de novembro;
Local: Teatro Pedro Calmon, Quartel 
General do Exército (Setor Militar 
Urbano, Brasília/DF)
Informações: (61) 2020-2329

Confraternização de final 
de ano da ASSECOR 2012

Data: : 8 de dezembro, sábado;
Horário: 11h30;
Local: Clube Naval de Brasília (SCES 
Tr 2, s/n lt 6A/6B, Asa Sul, Setor de 
Clubes Sul);

Eventos

Estamos chegando ao 
final do ano, mas nos-
sa agenda de trabalho 
segue com toda força. As 
entidades representativas 
das Carreiras de Estado 
continuam unidas para 
garantir a defesa dos 
interesses dos servidores 
públicos. Estamos parti-
cipando de um trabalho 
articulado pelo Fonacate 
especialmente nos temas 
direito de greve e con-
tribuição previdenciária 
dos inativos. Essas são 
pautas que estão prestes 
a serem votadas no Congresso Nacional, e por isso o nosso 
foco, neste momento, está voltado para elas.

Há outras linhas de trabalho que também não deixamos 
de lado, como a proposta que trata da definição e prer-
rogativas das Carreiras de Estado. Estamos fechando uma 
proposta importantíssima para a nossa carreira, que é a 
mobilidade. Na próxima assembleia votaremos a versão 
final de princípios e diretrizes que devem orientar a regu-
lamentação da mobilidade.

Na sequencia, ainda este ano, retomaremos a discussão so-
bre as atribuições e denominação da carreira e dos cargos 
de analista e técnico de planejamento e orçamento. Ainda 
em novembro deveremos concluir e divulgar o relatório 
final da pesquisa que fizemos em parceria com a SOF e a 
SPI sobre a estrutura e o funcionamento dos setoriais de 
planejamento e orçamento, material essencial para darmos 
base a uma proposta de reestruturação ampla do Sistema 
de Planejamento e Orçamento Federal (SPOF). A direção 
da ASSECOR tem feito o seu papel, mas precisamos de uma 
maior participação do corpo da carreira, pois mesmo com a 
superação da campanha salarial, nosso trabalho não pode 
parar.

Agora tratando do lado social, aproveito para convidar 
todos os associados para nossa Confraternização de Final 
de Ano. Não percam esse evento que estamos organizando 
com muito carinho. Conto com a participação de todos na 
festa, que neste ano será ainda melhor, no clube mais bo-
nito de Brasília, na beira do Lago Paranoá, e com o melhor 
serviço de Buffet.
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3º Seminário 
Nacional de 
Orçamento Público

A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) promo-
ve, nos dias 28 e 29 de novembro, o 3º Seminário 
Nacional de Orçamento Público. O evento será no 
Teatro Pedro Calmon, em Brasília.

O Seminário é voltado, prioritariamente, para au-
toridades e dirigentes das esferas federal, estadual 
e municipal ligadas ao tema do evento; analistas e 
técnicos das áreas de planejamento, orçamento e 
administração financeira e gestores que atuam na 
formulação, financiamento e execução de políticas 
públicas. As vagas são limitadas a mil participantes.

A programação do evento conta com três eixos 
temáticos: “Acompanhamento, Monitoramento e 
Avaliação da Programação Orçamentária”; “Pluria-
nualidade Orçamentária” e “Acesso à Informação e a 
Participação Social no Orçamento Público”. Cada um 
desses assuntos será apresentado em dois painéis. 

Inscrições prorrogadas até 14 de novembro.

Informações e programação no site do evento:  
www.orcamentofederal.gov.br/seminario 
(61) 2020-2329/ (61) 2020-2062/ (61) 2020-2480

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br
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A ASSECOR foi convidada para o III Fórum Interconselhos, 
promovido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e pela Secretaria-Geral da Presidência da 
República. O objetivo da iniciativa é apresentar e 
pactuar a proposta de monitoramento participativo do 
PLANO MAIS BRASIL – Plano Plurianual 2012-2015.

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, participará 
do evento, que será realizado no dia 9 de novembro, em 
Brasília, no Auditório do Anexo I do Palácio do Planalto. 
Haverá uma etapa formativa do Fórum, realizada 
nos dias 7 e 8 de novembro, na Escola Nacional de 
Administração Pública (ENAP), composta pelo curso 
de Noções Básicas de Participação, Planejamento e 
Orçamento.

O III Fórum Interconselhos é uma oportunidade para 
dar sequência à participação social nos processos 
do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal e 
aprofundar ainda a questão como método de governo. 
 

“É muito importante que a carreira de 
planejamento e orçamento esteja presente”, 
destacou o presidente da ASSECOR.

ASSECOR participará do 
III Fórum Interconselhos

Brinde de final de ano:  
agenda ou caderno executivo?
Os associados poderão optar entre 
a tradicional agenda ou o caderno 
executivo da ASSECOR. Para isso, 
os que quiserem o caderno exe-
cutivo deverão enviar e-mail para 
atendimento@assecor.org.br e infor-
mar essa opção. Todos os demais que 
não manifestarem essa escolha recebe-
rão a agenda. 

A diferença entre as duas opções é, 
principalmente, que no caderno exe-
cutivo há um espaço para inserir a 
data manualmente em cada página, na 
medida em que são utilizadas.

O brinde escolhido será entregue na 
segunda semana de dezembro no local 
de trabalho. Aposentados e associados 
que não moram em Brasília receberão o 
material pelos Correios. 

Veja as fotos da agenda e do caderno 
executivo e faça a sua opção até o dia 
30 de novembro:

Agenda

Caderno executivo
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A Diretoria da ASSECOR convida associados e familiares para a 
festa de final de ano da Associação, que será promovida no dia 
8 de dezembro, no Clube Naval, a partir das 11h30 até as 16h. 

As inscrições no evento estarão abertas a partir do dia 8 
de novembro, e deverão ser feitas pelo site da ASSECOR, 
www.assecor.org.br, ou pelos telefones (61) 3340-0195 / 
3274-3132, o prazo final para efetuar a inscrição é dia  
5 de dezembro.

Na festa, será servido um almoço especial pelo Adriana Buffet, com bebidas e sobremesas. Além disso, para a diver-
são das crianças haverá brinquedos, pintura de rosto e show de mágica. Para animar o evento, muita música com DJ 
e um repertório variado para agradar todos os gostos.

Regras/Inscrições
• Para efetuar a inscrição na festa, o associado deverá 
acessar o site da ASSECOR (www.assecor.org.br) e clicar 
no baner “Confraternização de final de ano”, informar 
CPF e senha (inicialmente a senha é o SIAPE de sete 
números). Na área de inscrição, deverá marcar os depen-
dentes convidados e confirmar. 

• Pelo site, o associado poderá inscrever os dependentes 
cadastrados na Associação. 

• Caso queira, o associado poderá inscrever filhos e ainda 
netos de até oito anos de idade. É preciso enviar o nome, 
idade, e o parentesco desses convidados para o e-mail 
atendimento@assecor.org.br;

• O associado que não tiver nenhum dependente ca-
dastrado na ASSECOR poderá levar um convidado 
para a festa sem custo adicional. Para isso, também 
deverá enviar o nome do convidado para o e-mail 
atendimento@assecor.org.br.
• O prazo final para se inscrever é dia 5 de dezembro, 
não haverá prorrogação. 

• Cada associado ainda poderá adquirir convite, no valor 
de R$ 80,00, para levar convidado que não seja de-
pendente.  O pagamento poderá ser feito das seguintes 
formas:

a) Depósito identificado (Caixa Econômica Fede-
ral - 104, Conta: 30015-0, Agência: 0863, CNPJ: 
036570950001-09);

b) Dinheiro ou cheque na sede da ASSECOR. 

Após efetuar o pagamento, é necessário entrar em 
contato com a ASSECOR para informar o nome do 
convidado. Fone: (61) 3274-3132 /3340-0195, e-mail: 
atendimento@assecor.org.br. Os convites podem ser 
comprados até o dia 5 de dezembro. 

Atenção, pedimos que todos levem documento de 
identificação com foto, é uma exigência para entrar 
no clube. 

Confraternização de final 
de ano da ASSECOR – 2012

Confira o cardápio 
de Almoço:
• Peru à Califórnia,
• Tender à Virginia ao molho de 

laranja,
• Medalhão recheado com cogu-

melos ao molho de mostarda e 
brócolis ao vapor,

• Ravioline recheado com ricota, 
queijo de búfala, tomate seco, 
rúcula e agrião com molho 
verde;

• Farofa crocante com passas, 
amêndoas, calabresa, azeitonas 
e bacon;

• Arroz branco;
• Arroz com lentilha;
• Batata ao molho bechamel gra-

tinadas,
• Salada  de frango defumado com 

maçã, salsão, nozes e molho de 
iogurte; 

Bebidas
• Suco de frutas em dois sabores,
• Cerveja (skol),
• Refrigerante (Coca-cola e guara-

ná Antártica, diet e normal),
• Água mineral (com e sem gás). 

Sobremesa
• Brisk de frutas vermelhas;
• Brisk de banana cubana com 

chocolate;
• Frutas da época laminadas;


