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A tradicional festa de confraternização da ASSECOR 
neste ano terá um motivo a mais para comemorar, 
afinal a Associação comemora seus 25 anos. Para 
celebrar esta data, será realizado um almoço no 
dia 30 de novembro no Orpheum - Event Center, 
localizado no Jardim Botânico, no Condomínio 
Solar de Brasília. 

Os integrantes da Carreira de Planejamento e 
Orçamento e seus dependentes contarão com 
oficinas de atividades para as crianças, um delicioso 
almoço servido pelo Buffet da casa, além de muita 
música e diversão para todos. 

Confraternização de final de 
ano e comemoração de 25 anos 
da ASSECOR
Local: Orpheum - Event Center 
(Condomínio Solar de Brasília - Quadra 03 – 
Área Especial 05 – Lotes 1 e 2 - 71.680-349)

Data: 30 de novembro (sábado)

Horário: 12h



Caros,

Nos dias 24 e 25 de 
outubro tivemos a opor-
tunidade de fazer uma 
reflexão sobre a nossa 
Carreira, durante o nosso 
Seminário, que na edição 
2013 intitulamos de 
“Repensando o Sistema 
Nacional do Planejamen-
to e Orçamento”. Lá, dis-
cutimos questões chave 
para a modernização e 
valorização da Carreira, 
além de reflexões sobre 
o Sistema. Uma consta-
tação que emergiu nos 
debates de forma muito 
veemente é que o Sistema de Planejamento e Orçamento 
Federal - SPOF não cumpre seu papel, conforme previsto na 
Lei 10.180. A fragmentação das atribuições e competências 
relativas à coordenação do processo de planejamento em 
várias instituições, que não atuam de forma coordenada, 
inviabiliza que o Estado brasileiro tenha, de fato, planos e 
programas que orientem sua ação. Nesse sentido, propusemos 
algumas alternativas para uma nova estrutura do Ministé-
rio do Planejamento, que se separaria de um Ministério da 
Gestão Pública. Com relação à modernização e mobilidade 
da carreira, sugerimos que sejam atreladas a um sistema de 
planejamento e orçamento revisto e ampliado, além de  se 
incentivar o intercâmbio de experiências com estados, muni-
cípios e Legislativo Federal.

Além do sucesso do Seminário, ainda temos mais o que 
comemorar. A ASSECOR está fazendo 25 anos nesse mês de 
novembro. É hora de celebrarmos nossas conquistas e home-
nagearemos os colegas que fundaram a Associação e os que, 
em diversos momentos, foram protagonistas em suas lutas  e 
vitórias. 

Compareça com seus dependentes neste dia de confraterniza-
ção e muita diversão.  
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Confraternização de final 
de ano e comemoração de 
25 anos da ASSECOR

Data: : 30 de Novembro;
Horário: 12 h;
Local: Orpheum - Event Center 
(Condomínio Solar de Brasília - Quadra 
03 – Área Especial 05 – Lotes 1 e 2 - 
71.680-349)
Site: www.assecor.org.br/
confraternizacao2013



ASSECOR realiza edição 2013 do Seminário 
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A ASSECOR realizou durante os dias 
24 e 25 de outubro a Edição 2013 do 
Seminário – Repensando o Sistema 
Nacional do Planejamento e Orça-
mento. No total, foram cinco mesas 
de debates que discutiram não só o 
Sistema, mas também a necessida-
de de modernização da Carreira de 
Planejamento e Orçamento. 

De acordo com Eduardo, o objetivo 
foi refletir a estrutura necessária 
para levar o Planejamento e Orça-
mento a um novo patamar de de-
senvolvimento. Além disso, este foi 
momento de se repensar a estrutura 
da carreira como suporte estratégico, 
envolvendo desde o cargo mais alto 
até àquele que atende o cidadão.

o Secretário da SOF, José Rober-
to Fernandes Júnior, aproveitou a 
oportunidade para parabenizar a 
ASSECOR pela iniciativa na realização 
do Seminário. Segundo ele, vários 
países vizinhos já tem feito algu-
mas mudanças no Planejamento e 
Orçamento e discutir qual o melhor 
caminho para o crescimento desta 
área no Brasil se faz um importante 
debate.

De acordo com Fernando Rezende, 
professor da EBAPE, que participou 
dos debates, já tivemos crescimento 
em nossa economia, mas é necessá-
rio repensarmos o planejamento, as 
políticas públicas, além de rediscu-
tir o arcabouço legal que envolve 
o Planejamento e Orçamento para 
alcançarmos um desenvolvimento 
ainda maior.

Atualmente o maior desafio da área 
de orçamento, segundo Gustavo No-
gueira da CONSEPLAN, é aperfeiçoar 
a relação entre a União, os estados 
e os municípios. “Precisamos de um 
planejamento estruturado e execu-
tado com base em uma visão inte-
gradora, onde os efeitos não ocor-
ram numa perspectiva de projetos 
estaduais isolados e desconectados, 
mas de uma ação planejada e territo-
rialmente articulada “, disse Gusta-
vo Nogueira. Para Antônio Amado, 
presidente da Associação Brasileira 
de Orçamento Público - ABOP, o país 
deve desburocratizar a questão do 
orçamento para conseguir caminhar.  

Fabiano Core destacou ainda a 
necessidade de se dar ao processo 
orçamentário um enfoque produti-
vo. “Se você olhar o orçamento e 
folhear, dificilmente você vai iden-
tificar ali os serviços que realmente 
são prestados a sociedade”, disse o 
Analista de Planejamento e Orçamen-
to. Para isso, de acordo com Fabiano, 
é necessário que se pense no papel 
estratégico do orçamento no curto 
prazo e não apenas no logo prazo, 
como é feito de costume. 

Durante os debates sobre o Siste-
ma de Planejamento e Orçamento 
Federal, o Técnico de Pesquisa do 
IPEA, Ronaldo Coutinho, disse ser 
necessária a criação de uma regula-
mentação com uma estrutura hierár-
quica lógica, que proponha diretrizes 
do orçamento. “Não teria que ser 
nada engessado. Seria enriquecedor 
se permitisse certas mudanças”, 
disse. Para ele, é necessário que seja 

repensado o processo de tomada de 
decisões. 

Para discutir a necessidade de refle-
xão sobre a Carreira, foi elaborada 
uma mesa, na tentativa de se definir, 
por exemplo, qual o perfil dos ser-
vidores da área. Para Eduardo Ro-
drigues, é preciso se repensar como 
carreira, atendendo às demandas da 
sociedade. “Nosso papel é esse, fazer 
com que o sistema orçamentário 
funcione bem”, disse. Uma crítica 
apontada por Welles, é a respeito do 
recrutamento de seleção. “O concur-
so para o próximo ano foi suspenso e 
o último realizado já tem três anos. 
A renovação dos cargos também se 
faz necessária. Há grande evasão dos 
servidores para outros órgãos”.

Na última mesa de discussões, Márcio 
Luiz Albuquerque (SOF) propôs uma 
reflexão: temos que reforçar nossos 
instrumentos legais para a Carreira 
e para o SIPOF. Mas será que só isso 
resolveria o problema? De acordo 
com Luiz Fernando Arantes Paulo 
(MS), para melhorar a relação da SPI 
e da SOF com os Setoriais de Plane-
jamento e de Orçamento, o órgão 
de planejamento deveria definir 
primeiramente quais suas atribuições 
específicas, além de ter dimensão do 
papel que exerce. 

Confira o que foi discutido na íntegra 
no site da ASSECOR www.assecor.
org.br. Além disso, você pode fazer 
o download das apresentações dos 
debatedores no site do Seminário 
www.assecor.org.br/seminario2013.  
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A locadora de carros Localiza oferece 
descontos de até 30% para os 
associados da ASSECOR. Para utilização 
deste benefício é necessário que o 
interessado entre em contato com a 
Associação para solicitar o desconto. 

Os percentuais do desconto variam de 
acordo com a localidade. Confira os 
valores na tabela ao lado. 

Os interessados em publicar um artigo na 
Revista Brasileira de Planejamento e Orçamento 
(RBPO) devem enviar seus trabalhos para 
rbpo@assecor.org.br até o dia 15 de novembro. 
A publicação tem o objetivo de se tornar um 
importante espaço de divulgação de trabalhos na 
área de Planejamento e Orçamento, além de valorizar 
a Carreira. 

Participe da próxima edição da RBPO, envie o seu 
artigo!

Entre no site www.assecor.org.br/rbpo veja as 
regras para a publicação de artigos. 


