
Novas datas para submissão de 
artigos científicos na RBPO 

ASSECOR promove debate 
sobre participação social

II Congresso Informação de 
Custos e Qualidade do Gasto 
no Setor Público

I -  FORTALECIMENTO E 
VALORIZAÇÃO DA CARREIRA

a) Demonstrar a importância da carreira 
para o Estado e para cada Governo;
b) Expandir a discussão com o Governo 
para além da pauta salarial;
c) Lutar pela implementação de uma 
nova legislação sobre a carreira, que 
privilegie a capacitação, a implantação 
do SIDEC de maneira ponderada, justa e 
razoável, a mobilidade e a ampliação do 
número e do tipo de órgãos ou unidades 
onde os servidores da carreira possam 
ser lotados;
d) Articular com fóruns de planejamento 
e orçamento dos estados e municípios, e 
também com atores das áreas de gestão, 
controle, finanças e fiscalização;
e) Consolidar a implantação da ASSECOR 
Sindical;
f) Cobrar a reestruturação dos setoriais 
de planejamento e orçamento, resgatan-
do o papel do Sist. Federal de Plane-
jamento e Orçamento no processo de 
crescimento e desenvolvimento do país.

II -  ADMINISTRAÇÃO E 
TRANSPARÊNCIA

a) Racionalizar custos (fixos e variá-
veis);
b) Promover campanha de filiação;
c) Prestar contas mensalmente, de forma 
simplificada, e anualmente de maneira 
completa, e permitir o livre acesso de 
qualquer associado à contabilidade, a 
qualquer tempo.

III - CAPACITAÇÃO
a) Promover debates sobre planeja-
mento e orçamento e sobre o papel e a 
importância da carreira para o desen-
volvimento do país e para a melhoria da 
prestação dos serviços públicos;
b) Apoiar a produção e a divulgação de 
artigos técnico-científicos produzidos 
pelos associados;
c) Propor a criação de um Comitê de 
Capacitação, como propósito de estabe-
lecer critérios para um Curso de Especia-
lização em Planejamento e Orçamento, 
de caráter periódico;
d) Buscar espaço de atuação no planeja-

mento e execução dos planos de capaci-
tação do órgão central de planejamento 
e orçamento federal.

IV – COMUNICAÇÃO
a) Consolidar a RBPO;
b) Divulgar análises de instrumentos de 
planejamento e orçamento: PPA, LDO, 
LOA, e outros.

V – ARTICULAÇÃO
a) Avançar na integração com as demais 
carreiras do Ciclo de Gestão, inclusive 
com a criação de uma “Federação do 
Ciclo de Gestão” ou “Federação das 
Carreiras de Estado”;
b) Aproximação maior com o FONACATE 
- Fórum Nacional das Carreiras Típicas de 
Estado.

VI – SOCIAL
a) Proporcionar ainda mais convênios 
com empresas prestadoras de serviços;
b) Promover mais eventos para con-
fraternização, com mais divulgação e 
participação.

NOTÍCIAS

Diretoria da ASSECOR/ASSECOR 
SINDICAL é eleita para  
o biênio 2013/2014

Outubro de 2012 - Número 05

Pág. 3

Pág. 4

Pág. 3

PLANO DE TRABALHO PARA O PERÍODO 2013-14

A chapa Consolidação, candidata para a Diretoria Execu-
tiva e Conselho Fiscal, foi eleita e irá dirigir a ASSECOR/
ASSECOR SINDICAL pelos próximos dois anos, Eduardo 
Rodrigues continua como presidente. Para o Conselho 
Deliberativo, a chapa Elo foi reeleita. Acesse o site da 
ASSECOR e veja quem são os integrantes da nova direto-
ria que tomarão posse em 2 de janeiro de 2013.

O plano de trabalho do grupo vencedor é apoiado em seis 
eixos, entre esses está o fortalecimento e valorização da 
carreira. A gestão de 2013/2014 continuará focada na 

administração e transparência e ainda trabalhará para a 
eficiência da comunicação e em ações voltadas para a ar-
ticulação entre as entidades do Ciclo de Gestão e Núcleo 
Financeiro.

 “Temos muito trabalho pela frente e espe-
ramos contar com as sugestões e críticas de 
todos os associados. Nosso objetivo é for-
talecer a carreira e garantir uma entidade 
forte, ética e propositiva”, disse o presidente 
reeleito, Eduardo Rodrigues.



II Congresso Informação 
de Custos e Qualidade do 
Gasto no Setor Público

Data: : 17 a 19 de outubro;
Horário: a partir das 8h;
Local: auditório principal ESAF.local do 
evento. 
www.custosnosetorpublico.info

Eventos

Acabamos de passar por 
um importante processo 
para a Carreira de Plane-
jamento e Orçamento, as 
eleições da ASSECOR/AS-
SECOR SINDICAL. Apesar 
de ter sido uma chapa 
única, os associados 
participaram do pleito 
e reelegeram a diretoria 
que estará à frente da 
entidade representati-
va pelos próximos dois 
anos.

Um plano de trabalho foi apresentado e todos puderam 
conhecer os principais desafios que serão enfrentados pela 
diretoria reeleita. Trata-se apenas de uma proposta e todos 
podem contribuir para o aprimoramento da estratégia e 
das táticas de modernização da nossa entidade representa-
tiva e fortalecimento da nossa carreira.

Devemos nos manter unidos e propositivos, pois a força da 
nossa categoria depende disso. Temos pautas relevantes 
pela frente, como a questão da mobilidade e a redefinição 
da denominação e atribuições da carreira, e não podemos 
ficar fora dessas agendas. Temos que trabalhar juntos para 
o alcance de soluções que valorizem a carreira.

Todos têm suas próprias carreiras e compromissos fami-
liares inadiáveis, inclusive eu mesmo, mas precisamos 
reservar um tempo para as questões relativas à nossa 
carreira. Você já parou para pensar em qual será o valor 
do nosso subsídio daqui a dez ou vinte anos? Pois é, não 
temos bola de cristal, mas a história mostra que não pode-
mos descartar a hipótese de estarmos ganhando a metade 
ou um terço do valor atual. Para quem ainda não se deu 
conta, lembro que não se leva DAS para a aposentadoria. 
Resta-nos, então, trabalhar para minimizar a probabilidade 
dessa hipótese se concretizar. Assim, espero contar com 
o auxílio, interesse e trabalho de todos para enfrentar os 
desafios que temos pela frente.
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ASSECOR promove 
debate sobre 
participação social

Foi realizado, nos dias 18 e 19 de setembro, o 
seminário “Participação Social no Planejamento e 
Orçamento”. O evento reuniu servidores da carreira 
de planejamento e orçamento, convidados de outras 
carreiras, representantes do governo e da sociedade 
civil organizada para debater a participação social 
nos processos de planejamento e orçamento.

O seminário vem na esteira de debates em torno das 
modificações do orçamento federal para 2013, que 
trará como novidade a agregação de várias ações 
orçamentárias e iniciativas do PPA, tendo como 
contraponto a criação dos “planos orçamentários”, 
atributo gerencial que garantiria o acompanha-
mento e também a transparência da execução de 
políticas sociais, principalmente as “transversais”. 
As duas primeiras mesas de discussões trataram de 

assuntos como transparência, eficiência, partici-
pação social, monitoramento e avaliação no PPA e 
na LOA.

Na última mesa, representantes das entidades 
idealizadoras do seminário – ASSECOR, Instituto 
Nacional de Estudos Socioeconômicos (INESC), 
Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFE-
MEA), Fórum Brasil de Orçamento (FBO) - ini-
ciaram a construção de uma agenda conjunta de 
trabalho.

Acesse o site da ASSECOR e veja os vídeos do 
evento.

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br
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A Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento (RBPO) 
modificou os prazos de referência para submissão de 
trabalhos para 15 de outubro e 15 de maio. As datas 
anteriores dificultavam a produção dos artigos, pois 
coincidiam com as férias do início do ano e com o 
cronograma de fechamento do orçamento.

Com essa mudança, a ASSECOR espera que mais servidores 
contribuam com essa importante iniciativa para a 
valorização da Carreira de Planejamento e Orçamento.

Os que tiverem interesse em enviar o seu artigo e não 
conseguirem cumprir esses prazos devem entrar em 
contato com a ASSECOR para que a equipe editorial da 
RBPO avalie a flexibilização dessas datas limites.

Participe da próxima edição da RBPO, envie 
o seu trabalho para rbpo@assecor.org.br. 
Acesse o site da ASSECOR www.assecor.org.
br e veja as regras para a publicação de 
artigos. 

Novas datas para 
submissão de artigos 
científicos 
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A sexta edição da tradicional festa promovida pela ASSECOR, 
no dia 28 de setembro, no Espaço Patrícia Buffet, foi marcada 
pela animação. Foi um momento de confraternização e de re-
encontro dos colegas. Nesta edição, além do coquetel volante, 
foi servido o jantar, e tortas para a sobremesa. A animação 
ficou por conta da banda DF Music, que apresentou um reper-
tório variado. 

Confira no site da ASSECOR a galeria de fotos do evento.

O evento será realizado de 17 a 19 de outubro, a partir das 8h, no auditó-
rio principal da Escola de Administração Fazendária (ESAF), em Brasília/DF. A 
programação inclui palestras relacionadas aos temas “Informação de Custos na 
Visão dos Órgãos de Controle”, “Experiências na Implantação e Uso de Infor-
mações de Custos” e a Mesa Redonda “Informação de Custos: Experiências dos 
Estados”.

O evento é uma realização da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ESAF, Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), Instituto Social IRIS e Instituto Rui Barbosa. O Con-
gresso visa dar continuidade à discussão sobre mensuração de custos, considerando 
a importância para a melhoria da qualidade dos gastos no setor público

Informações, programação e inscrições estão disponíveis pelo site  
www.custosnosetorpublico.info 

60º Baile da Primavera 
reúne a Carreira de 
Planejamento e Orçamento


