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Mobilidade e capacitação:
as grandes pautas de 2016
Regras mais transparentes e inteligentes para mobilidade e capacitação são condições necessárias para o fortalecimento da
carreira de planejamento e orçamento. Desde a década de 1950 diversas propostas de reforma administrativa ressaltaram
a importância da criação e consolidação de um sistema de planejamento e orçamento no Brasil que integrasse os órgãos
da administração direta e indireta. A criação do Ministério do Planejamento, em 1962, sob a liderança de Celso Furtado, é
um marco nessa caminhada que vem mobilizando gerações de brasileiros e brasileiras. Implementada sob o regime militar,
a Reforma Administrativa de 1967 nada mais fez do que colocar em prática recomendações debatidas na década anterior
por dirigentes e técnicos filiados às mais diversas tendências ideológicas. Naquela época já se tinha clareza que um bom
planejamento, para ser efetivo, precisa estar integrado ao orçamento e à programação financeira de desembolso. Justamente
por isso foi conferida ao então Ministério do Planejamento e Coordenação Geral a função de órgão central do embrionário
sistema de planejamento e orçamento, que tinha as Secretarias-Gerais de cada ministério como órgãos setoriais. O ministério
foi extinto, recriado e modificado diversas vezes, mas o desafio de integração entre planejamento e orçamento permanece
esbarrando na carência de profissionais qualificados e fluxos de trabalho capazes de antecipar problemas e oferecer
alternativas de correção de rumos em tempo adequado. A criação da Carreira de Orçamento em 1987 (renomeada em 1991
como Carreira de Planejamento e Orçamento) teve o intuito de dotar o sistema de planejamento e orçamento de um corpo
permanente de servidores habilitados para o exercício dessas atividades. Com a proclamação da Constituição da República,
em 1988, foram ampliadas a complexidade e a abrangência das formas de atuação do poder público, exigindo esforços
contínuos de aperfeiçoamento profissional. Todavia, passados quase 30 anos desde a sua criação, a carreira de planejamento e
orçamento segue desprovida de regulamentação que estabeleça regras claras para mobilidade e capacitação. Já é tempo mais
do que suficiente para assimilarmos os aprendizados com os erros e acertos do passado. Está na hora de virarmos a página
e começarmos uma nova etapa nessa caminhada, estimulando a participação em atividades de capacitação e a alternância
de experiências profissionais nas áreas meio e nas áreas finalísticas, na administração direta e na administração indireta, na
União e nos demais entes federados. É dessa diversidade de vivências que são extraídos aprendizados práticos e teóricos
que possibilitarão a consolidação de um corpo técnico qualificado e motivado. Neste sentido, a publicação do decreto de
regulamentação da carreira tem tudo para ser a grande novidade de 2016.
Vamos juntos, construir uma carreira cada vez mais forte e atuante!
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Assecor firma parceria com
Corretora de Seguros de
Saúde
Atendendo sugestão de associados insatisfeitos com os planos
de saúde da Geap e da Assefaz, a Assecor firmou parceria
com a KurtLewin Corretora de Seguros. A partir de agora os
interessados em aderir aos planos da AMIL, da SulAmerica e
do Bradesco receberão orientação personalizada do consultor
Fernando Noleto Machado pelos telefones (61)8443-4886/81668408/9546-1646/9672-2596.

Precisando de empréstimo?
Já conferiu as taxas
oferecidas pela Uniasacred?
A Assecor é parceira da cooperativa de crédito Uniasacred.
Filiada ao sistema SICOOB, a cooperativa oferece atendimento
personalizado e taxas mais favoráveis do que as disponíveis no
mercado.
Para mais informações entre em contato nos números (61) 20267121/9180-6205.

RBPO recebe
artigos até
o dia 31 de
março
A Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento – RBPO está
recebendo trabalhos para a próxima edição do periódico. Os
interessados devem enviar sua contribuição até o dia 31 de março
para rbpo@assecor.org.br. Confira as normas para a submissão de
trabalhos e as edições anteriores em www.assecor.org.br/rbpo.

Seminário da
Assecor será no
dia 3 de março
na ENAP

A 6ª edição do Seminário da Assecor será realizada na Enap (no Setor
Policial Sul), no dia 3 de março. Integrantes da carreira de planejamento e
orçamento debaterão com convidados temas como a Lei Complementar
de Finanças, as estratégias de monitoramento e avaliação do PPA 20162019 e a necessidade de alargarmos os horizontes do planejamento
governamental no Brasil.
Confira a programação completa e garanta sua vaga fazendo a inscrição
em www.assecor.org.br/eventos/seminario2016.

Ainda não utilizou os convênios da Assecor?
Não perca tempo e dinheiro
Os mais de 300 convênios firmados pela Assecor valem para você e para seus dependentes. Acesse agora o
site http://assecor.markttec.com.br e confira as opções.
Alguns destaques:
• Saúde (Laboratório Sabin, Fundação Assefaz);
• Escolas (Seriös, Sigma Águas Claras, Rede JK); universidades (IDP, Uniceub, IESB, UDF, Faculdade JK);
• Cursos de idiomas (Cultura Inglesa, Casa Thomas Jefferson, Aliança Francesa, Instituto Cervantes);
• Editoras (Atlas, Três);
• Vestuário (Marcyn, Marisa, Centauro, Netshoes, Passarela);
• Eletroeletrônicos (Ponto Frio, Walmart, Extra, Casa Bahia, Polishop, Gradiente, GE, Electrolux, Dako, DELL,
Consul, Brastemp, Continental);
• Veículos (Disbrav, Kia Motors, Pneuline, Localiza);
• Outros (ASBAC, Torreão Braz Avogados, TAM Viagens, Terracap, Papelaria ABC, Natura).

RETROSPECTIVA 2015
MAR 3
JAN 2
MAI 7
Posse da Diretoria
Executiva e dos Conselhos
Fiscal e Deliberativo

Execução dos
precatórios (parte
incontroversa) da
GCG

9° número
da RBPO

Grupo de
Trabalho
Capacitação

JUL

Início das
Negociações
salariais junto à
SRT

Seminário Assecor Planejamento, Orçamento
e desenvolvimento no
Brasil

Parceria com
Administradora
de Convênios –
MarktClub

Grupo de
Trabalho
Mobilidade

JUN

1
29

2

Publicação do Edital
do Concurso para
provimento de 80
vagas de Analista de
Planejamento e
Orçamento

AGO

SET

27
Emissão da
Certidão do
Assecor Sindical
pelo Ministério do
Trabalho e
Emprego

17 16

27

Churrasco de
Confraternização
PLPPA 2016-2019 e
PLOA-2016

Assinatura do Termo
de Acordo Salarial
para o período
2016-2019

4
8

20
Festa de
Confraternização
da Assecor

16
10° número da
RBPO

Festa Junina da
Secretaria de
Orçamento Federal –
SOF

OUT

27

DEZ

3

Conferência Nacional
das Carreiras Típicas
de Estado

1.054
ATENDIMENTOS
NO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

23

20

Grupo de
Trabalho
Lei Complementar
de Finanças

Realização das provas
objetivas do concurso de
Analista de Planejamento
e Orçamento
Prêmio Congresso em
Foco

Assembleia discute decreto
de regulamentação da
carreira (mobilidade e
capacitação)

NOV

