
AÇÃO RESPONSÁVEIS PRAZO SITUAÇÃO

1.1. Conduzir as tratativas com o Governo Federal 
para reposição salarial e de benefícios, em parceria as 
demais carreiras do Ciclo de Gestão e do Núcleo 
Financeiro.

Márcio 31/12/2024

Mesa geral: no dia 16 de fevereiro o Secretário de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério 
da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos enviou ofício para a Assecor e demais entidades 
representativas dos Servidores Públicos Federais do Poder Executivo Civil com a proposta inicial do Governo 
para reajuste salarial (7,8% a partir de 1º de março de 2023) e do auxílio alimentação (43,6%, referente à 
variação acumulada do IPCA, de fevereiro/2016 a fevereiro de 2023, passando de R$ 458,00 para R$ 
658,00).
Conforme indicado pelo Secretário na primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, 
realizada no mesmo dia 16/2, a proposta do Governo é conceder esses reajustes utilizando o orçamento 
disponível para 2023. O Secretário esclareceu ainda que o reajuste salarial poderá ser maior (cerca de 9%) 
se for implementado a partir de 1° de maio. E informou que a intenção do Governo é tratar em um segundo 
momento (ainda neste ano, para entrar em vigor a partir de 2024) como será a reposição do restante das 
perdas salariais acumuladas nos últimos anos (27% para as carreiras que tiveram último reajuste em janeiro 
de 2019). No dia 24/2 enviamos via Fonacate a seguite contraproposta: 
"a) (...) 13,5% a partir do mês de março; b) Sem deixar de reconhecer o esforço feito para reajustar o auxílio-
alimentação pela variação do IPCA desde 2016, propomos que o governo inclua no acordo o compromisso 
de equiparação de todos os benefícios com demais Poderes até ao final de 2026." Na terça-feira 28/2 será 
realizada a segunda reunião da Mesa de Negociação.

Mesa setorial: Assecor e demais entidades do Ciclo de Gestão e Núcleo Financeiro solicitaram reunião com 
Sérgio Mendonça para iniciar a mesa de negociação setorial, alertando para a importância de que seja 
reduzida ou eliminada a discrepância remuneratória entre as nossas carreiras e as da receita, AGU e Polícia 
Federal. Pontos de atenção: hipótese de reajuste parcelado; e hipótese de reajuste maior via 
remuneração variável.

1.2. Defender, nas negociações salariais, tabelas com
correlação salarial de, no mínimo, 70% entre os cargos
de analista e de técnico de planejamento e
orçamento.

Márcio 31/12/2024 Aguardando abertura de negociação sobre esse tema.

PLANO DE TRABALHO ASSECOR 2023/2024 - Atualizado em 27/02/2023

Objetivo geral: Trabalhar pela valorização institucional e remuneratória da carreira de planejamento e orçamento, divulgando sua importância para o Estado e a Sociedade.

Objetivo específico 1: Lutar pela reposição salarial e de benefícios.



AÇÃO RESPONSÁVEIS PRAZO SITUAÇÃO

2.1. Adotar as providências administrativas e jurídicas 
necessárias para a defesa das atribuições e dos 
servidores da carreira, com apoio dos escritórios de 
advocacia. 

Márcio e Alice 31/12/2024 Acompanhamento permanente. Nenhuma pendência no momento.

2.2. Trabalhar pela regulamentação da carreira, com 
regras mais transparentes para mobilidade, 
capacitação e ocupação de cargos no Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal.

Márcio e Alice 31/12/2024
Solicitamos reunião com a Ministra Simone Tebet, que delegou para o SE e secretários da SOF e 
Seplan. Aguardando reagendamento da reunião com secretários. 

2.3. Contribuir para a consolidação do teletrabalho 
nas atividades de planejamento e orçamento.

Márcio e Alice 31/12/2024
Até o momento o retorno que tivemos dos técnicos e analistas de planejamento e de orçamento é 
de que o teletrabalho está sendo implementado de forma satisfatória. 

AÇÃO RESPONSÁVEIS PRAZO SITUAÇÃO

3.1. Coordenar a participação da Assecor em
atividades realizadas em parceria com fóruns e
entidades, com destaque para Fonacate, Frente Servir
e Arca, participando de debates e audiências públicas,
produzindo materiais formativos e apoiando
intervenções sociais que contribuam para a defesa do
serviço público e a entrega de serviços de melhor
qualidade para a sociedade.

Márcio 31/12/2024 Pendência: definir quem representará a Assecor em quais atividades.

Objetivo específico 2: Defender administrativa e juridicamente as atribuições e os servidores da carreira, trabalhando para que os cargos de técnico e de analista de planejamento e orçamento sejam confirmados 
como típicos de Estado.

Objetivo específico 3:  Atuar ativamente na defesa dos direitos dos servidores públicos em geral, com destaque para as funções de planejamento e orçamento, por meio de articulações com a 
sociedade civil e o Congresso Nacional, visando à proteção e à promoção desses direitos e ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental.



AÇÃO RESPONSÁVEIS PRAZO SITUAÇÃO

4.1. Organizar assembleias e rodas de conversa para
debater e deliberar temas de interesse da carreira. 

Diretoria 31/12/2024
Foco em 2023 será negociação salarial, realização de concurso e regulamentação do Sistema de 
Planejamento e Orçamento. Agendaremos as próximas assembleias e rodas de conversa assim que 
surgirem fatos novos.

4.2. Manter e ampliar os convênios oferecidos aos
associados e seus dependentes, com destaque para o
consultório odontológico, planos de saúde, farmácias,
escolas, universidades, cursos de línguas, academias e
sites de venda on line , com preferência para
empresas que atendam todo o território nacional.

Diretoria 31/12/2024 Novos convênios são incluídos sempre que recebemos sugestões. 

4.3. Organizar confraternizações de fim de ano Márcio e Alice 15/12/2024 Márcio e Alice estão em contato com Anesp e AACE para realização da festa conjunta.

4.4. Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento – 
RBPO

Márcio 31/12/2024 Em 2023 foram publicados 2 artigos até o momento. 

4.5. Podcast Orçamento sem Segredos Márcio e Elaine 31/12/2024 Em 2023 foram publicados 5 episódios até o momento. 

4.6. Prêmio Orçamento Público, Garantia de Direitos e
Combate às Desigualdades 

Roseli, Clara e Elaine 31/12/2024 Chamada de trabalhos aberta.

4.7. Projeto Cenários Brasil 2040 Márcio 30/06/2023 Definindo Megatendências e Incertezas Críticas.

Objetivo específico 4: Estimular o diálogo e a cooperação na busca de soluções para o fortalecimento institucional da carreira, bem como estimular a integração social entre os seus integrantes.


