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CHAPA AVANTE!
PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO 2015-2016

A

ASSECOR vem se estruturando para melhor
representar os interesses e aspirações dos
técnicos e analistas de planejamento e orçamento.
Muitos avanços aconteceram nos últimos
anos, mas, para evitar retrocessos, precisaremos
dar continuidade e aprofundar o trabalho até aqui
realizado. Este é o compromisso da chapa
AVANTE!.
Seguiremos batalhando para fortalecer e
valorizar o planejamento e o orçamento público, o
que passa pelo fortalecimento e valorização da
carreira de planejamento e orçamento.

É com este intuito que trabalharemos para:
•

Divulgar e defender o significado e a
relevância da carreira para a melhoria na
qualidade dos serviços públicos;

•

Estimular e apoiar o crescimento
profissional dos servidores, com ênfase
no aprendizado proporcionado por
experiências de capacitação e mobilidade;

•

Lutar pela valorização salarial e melhoria
nas condições de trabalho, em parceria
com as demais carreiras do Ciclo de

Sem
valorização
salarial,
permanente
capacitação e regras mais transparentes para
mobilidade, corremos o risco de continuarmos
vendo colegas de carreira desmotivados ou
mesmo buscando outros rumos profissionais.
Nesse contexto, é necessário mitigar a distância
entre o trabalho executado e o potencial dos
servidores.

Gestão e com o Fórum Nacional
Permanente de Carreiras Típicas de
Estado - FONACATE;
•

Defender regras mais transparentes e
acessíveis para mobilidade e
capacitação (inclusive o afastamento para
Licença Capacitação), visando melhor

Continuaremos trabalhando na sensibilização
dos dirigentes do poder executivo federal, em
conjunto com as demais carreiras do Ciclo de
Gestão e do Fórum Nacional Permanente de
Carreiras Típicas de Estado – FONACATE.
E avançaremos na sensibilização do
Congresso Nacional e da sociedade, de forma a
tornar mais conhecido e reconhecido o nosso
trabalho e as nossas sugestões, para que
tenhamos uma carreira cada vez mais forte e
comprometida com o cidadão que paga seus
impostos e exige, com toda a razão, serviços
públicos de melhor qualidade.

aproveitar o potencial dos servidores;
•

Lutar pela realização de novos
concursos;

•

Contribuir na valorização dos setoriais
de planejamento e orçamento,
fortalecendo o Sistema Federal de
Planejamento e Orçamento;

•

Consolidar a implantação da ASSECOR
Sindical;

•

Buscar ativamente os associados para
informá-los sobre as ações da ASSECOR
e ouvir suas reivindicações e
sugestões;

•

•

Buscar ativamente os colegas ainda

•

não associados, sensibilizando-os sobre

Planejamento e Orçamento como

a importância de se associarem e de

periódico científico de referência em nossa

participarem das atividades da ASSECOR;

área de atuação;

Seguir nos esforços de racionalização de

•

custos e transparência na gestão de
recursos, estimulando o livre acesso de

•

Consolidar a Revista Brasileira de

Publicar livro sobre planejamento,
orçamento e desenvolvimento;

•

Apoiar a produção e a divulgação, pelos

qualquer associado à contabilidade da

associados, de artigos científicos em

ASSECOR;

congressos nacionais e internacionais;

Promover seminários e debates sobre

•

planejamento, orçamento e
desenvolvimento;

Ampliar os convênios e as parcerias
com empresas prestadoras de serviços; e

•

Promover eventos de confraternização
entre os associados e seus familiares.
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