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No dia 24 de janeiro, o presidente da 
ASSECOR, Eduardo Rodrigues, recebeu, 
na sede da Associação, os dirigentes das 
entidades do Ciclo de Gestão. O grupo 
finalizou a redação de uma carta que será 
entregue à presidenta Dilma Rousseff e 
ainda debateu a agenda de trabalho para 
este ano.

Os dirigentes negociarão a entrega do 
documento diretamente à presidenta ou 
à chefe da Casa Civil. A carta trata de 
temas determinantes para a valorização 
do serviço público, como meritocracia, 
política permanente de qualificação e 
reposição dos quadros, Convenção 151 da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), política salarial, entre outros.

Neste primeiro semestre, os dirigentes sindicais incluíram na agenda de 
trabalho a realização de campanha de fortalecimento e valorização das 
carreiras. O grupo ainda solicitará reunião, para depois do carnaval, com 
o secretário de Relações do Trabalho, Sérgio Mendonça.

 

“Deveremos tratar de assuntos que ficaram pendentes na 
negociação salarial, como a Convenção 151, reestruturação da 
carreira, que inclui a alteração da denominação, a atualização 
das atribuições e a exigência de nível superior para o cargo de 
técnico”, informou o presidente da ASSECOR.



Este ano iniciamos a 
nova gestão da Direto-
ria Eleita para o biênio 
2013/2014, e no meu 
segundo mandato na pre-
sidência da ASSECOR não 
mediremos esforços para 
a valorização e reconhe-
cimento da Carreira de Planejamento e Orçamento. Nesse 
trabalho, que exige dedicação, espero contar com todos os 
associados. Os novos diretores estão empenhados e prepa-
rados para contribuir com o alcance dos nossos pleitos.

Os desafios não são poucos, e alguns assuntos são urgen-
tes. Ano passado conseguimos finalizar uma proposta com 
as diretrizes e princípios da mobilidade da carreira. Neste 
ano temos que produzir, o quanto antes, uma minuta sobre 
a questão da modernização, que contempla a denomina-
ção, atribuições e exigência de nível superior para o cargo 
de técnico. 

O debate com o governo será reiniciado logo depois do 
carnaval, e nessa oportunidade trataremos de assuntos 
importantes para os servidores, como a regulamentação da 
convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Temos que nos manter unidos e atentos, afinal, o re-
conhecimento da nossa carreira depende da nossa atuação.  

Ed
it

or
ia

l

Presidente: Eduardo Rodrigues 
Vice-presidente: Antonio Manoel Rodri-
gues Magalhães

Jornalista responsável: Camila Jungles 
(MTB 9734/DF)

Projeto gráfico: Curupira Desing

Gerência administrativa: Valdinéa Brito

Atendimento: Jason Oliveira, Iracema 
Guedes

Apoio administrativo: Jadson Valentim

Uma publicação da  
ASSECOR - Associação Nacional dos 
Servidores da Carreira de Planejamento 
e Orçamento

SEPN Qd.509 Ed. Isis 1.º Andar Sala 114 
Asa Norte - Brasília/DF - CEP. 70750-504 
Fone: (61) 3274-3132 / 3340-0195  
Fax: (61) 3274-3132 

Expediente

twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br

Eduardo Rodrigues
Presidente ASSECOR

2



twitter.com/assecor

facebook.com/assecor

www.assecor.org.br

3

Servidores aposentados e pensionistas 
devem efetuar o recadastramento

Servidores federais aposentados, pensionistas e 
anistiados políticos civis devem estar atentos ao 
recadastramento anual para continuar recebendo o 
benefício previdenciário. A atualização dos dados 
deve ser realizada a partir de 1º de fevereiro, 
sempre no mês de aniversário do beneficiário. Para 
esse procedimento, é necessário ir pessoalmente 
até qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e do Banco de Brasília, portando 
documento oficial de identificação original com foto 
e CPF.

Os que não comparecerem no mês de aniversário para 
efetuar a atualização dos dados receberão notificação 
e terão 30 dias para regularizar a situação. Com o 
final desse prazo e o não atendimento da exigência, 
haverá a suspensão do pagamento do benefício. 

Acesse o site da ASSECOR e veja a ORIENTAÇÃO 
Nº 1, de 10 de janeiro de 2013, que trata do 
recadastramento. 

Os integrantes da Diretoria Executiva da ASSE-
COR se reuniram no dia 24 de janeiro na sede da 
entidade. Nesta primeira reunião, o colegiado 
aprovou o orçamento da Associação para este ano 
e debateu o cronograma de eventos e de reuniões 
da Diretoria. Foi retomada a discussão sobre as 
atribuições e denominação da carreira.

Na pauta de reunião estava a deliberação sobre 
o orçamento da ASSECOR para 2013. Os diretores 
avaliaram e aprovaram o documento, com pe-
quenas alterações para explicitar melhor alguns 
custos. Quanto à periodicidade das reuniões da 
Diretoria Executiva, ficou acertado que serão 
realizadas sempre na primeira quinta-feira de cada 
mês. Foi apresentada uma sugestão de calendário 
de eventos, mantendo as festas tradicionais e pre-
vendo o III Seminário da ASSECOR, mas a delibe-
ração sobre o tema ficou para a próxima reunião.

O presidente da ASSECOR, Eduardo Rodrigues, 
falou ao grupo sobre o andamento da proposta 
de regulamentação da mobilidade da carreira. 
“O texto final, com os princípios e diretrizes da 
categoria sobre o assunto, foi encaminhado à SPI 
e à SOF, juntamente com uma solicitação para a 
Associação participar do processo de regulamenta-
ção. Ainda não houve retorno formal, mas as duas 

Secretarias não estão tratando do assunto nesse momento. Essa 
questão vem sendo tratada pela Secretaria de Gestão Pública 
(SEGEP), com repercussão para as carreiras estruturadas geridas 
pelo MPOG”, informou Rodrigues.

O presidente da Associação solicitou o empenho dos direto-
res na retomada do trabalho de produção de uma proposta de 
atribuições e denominação da carreira. Quatro integrantes da 
Diretoria se propuseram a fazer parte do grupo de trabalho 
sobre o assunto. Outra pauta relevante da entidade, tratada 
na reunião, foi a finalização da pesquisa sobre o Sistema de 
Planejamento e Orçamento Federal (SPOF), que tem o final de 
fevereiro como prazo para ampla divulgação.  A diretoria rece-
berá uma cópia do relatório para conhecer e acompanhar a fase 
final da iniciativa.

O orçamento da ASSECOR está disponível no site da Associação 
www.assecor.org.br.

Diretoria da ASSECOR 
aprova orçamento da 
entidade



Contribuição 
previdenciária sobre 
terço de férias

Equiparação do auxílio-
alimentação de servidores

A ASSECOR acompanha, por meio do 
escritório de Advocacia Torreão Braz 
Advogados, o andamento de ações em nome 
de associados para impedir a cobrança 
previdenciária sobre o terço de férias. O STF 
reconheceu a repercussão geral da matéria, 
no Recurso Extraordinário 593.068, com isso, 
julgará em definitivo a questão e decidirá 
sobre a constitucionalidade da cobrança.

A advogada, Camila Fischgold, ressalta que 
existem diversas decisões do STF contrárias 
ao desconto da contribuição previdenciária 
sobre férias. “Enquanto o Recurso 
Extraordinário 593.068 não for julgado 
em definitivo, os demais recursos sobre o 
tema ficarão sobrestados – isto é, terão 
sua tramitação suspensa –, pois seguirão o 
entendimento a ser firmado no julgamento 
daquele recurso”, informou a advogada. 
Ainda não há data para o julgamento da 
matéria. 

O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a 
repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso 
Extraordinário (RE) 710293. No caso em análise, um servidor do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ajuizou ação que solici-
tou a revisão do auxílio-alimentação e a equiparação do benefício 
ao concedido aos servidores do Tribunal de Contas da União (TCU). 
A ASSECOR, por meio do escritório de advocacia Torreão Braz Advo-
gados, acompanha a questão.

De acordo com a advogada do Torreão Braz Advogados, Camila Fis-
chgold, o reconhecimento da repercussão geral da matéria significa 
que o Supremo entendeu como relevante a discussão constitucional 
trazida pelo recurso e a levará a julgamento.

O ministro do STF relator da ação, Luiz Fux, no voto que reconhece 
a repercussão geral da matéria destaca o princípio da isonomia. “A 
toda evidência, o tema reclama a manifestação do Supremo como 
guarda maior da Carta da República, no que esta encerra o salutar 
princípio da igualdade. Deve-se definir: é possível, ante algo ine-
rente a necessidade básica – auxílio-alimentação –, haver valores 
diversos a partir da distinção do órgão tomador dos serviços? 
Melhor dirá o Colegiado”, trecho do voto. A data para julgamento 
da ação ainda não foi definida. 
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Em almoço informal, promovido no dia 2 de janeiro, no restaurante Mangai, os novos integrantes da Diretoria da 
ASSECOR tomaram posse. O grupo coordenará os trabalhos da Associação pelos próximos dois anos. O presidente 
da Unacon Sindical, Rudinei Marques, e o Diretor da entidade, Júlio Possas; o presidente da Afipea, Maurício 
Galinkin; e o diretor de Assuntos Profissionais da Anesp, Afonso Pacifico, também prestigiaram o evento.

Nova Diretoria da 
ASSECOR toma posse


