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A Associação promove, no dia 21 de 
março (quinta-feira), no auditório da 
Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a 
partir das 16h30, assembleia da Carreira 
de Planejamento e Orçamento. Na pauta 
de debate estão a abertura de duas novas 
ações judiciais, a primeira é para pleitear 
a equiparação do auxílio alimentação 
da carreira com o do Legislativo e a 
segunda visa  garantir que na progressão 
do servidor seja considerada a data de 
entrada na carreira. No encontro ainda 
serão prestados esclarecimentos sobre o 
processo de criação do ASSECOR Sindical.

O presidente da ASSECOR, Eduardo 
Rodrigues, informará os servidores sobre 
a retomada da campanha salarial em 
2013 e os últimos projetos e ações das 
Carreiras do Ciclo de Gestão e Núcleo 
Financeiro. A participação dos servidores 
é determinante, pois há reivindicações da 
categoria que ainda devem ser debatidas 
e em breve serão negociadas com o 
Ministério do Planejamento.  

Ações judiciais 
De acordo com o Estatuto da ASSECOR, uma nova ação judicial só pode 
ser aberta com a autorização dos associados em assembleia. No dia 21 
de março, serão identificados os interessados em ingressar em alguma 
das duas novas ações, em ambos os casos é necessário que o associado 
preencha uma autorização específica. 

Atualmente, a Associação conta com dois processos, ainda não julgados, 
que buscam a equiparação do valor do auxílio alimentação pago aos 
Analistas e aos Técnicos da Carreira de Planejamento e Orçamento ao 
pago aos servidores do Legislativo. Recentemente, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão, isso significa 
que há o entendimento que a matéria é relevante.  

Outra demanda verificada pela Associação é quanto à progressão dos 
servidores. Será iniciada ação judicial para que seja considerada a data 
de ingresso na carreira para efeito de progressão. 

Assembleia da Carreira de Planejamento e Orçamento 
Data: 21 de março, quinta-feira; 
Horário: 16h30 primeira chamada, 17h segunda chamada; 
Local: auditório da SOF; 

Pauta:  
• Abertura de nova ação para pleitear a equiparação do auxílio 
alimentação da carreira com o do Legislativo; 
• Abertura de ação para que a progressão do servidor considere 
a data de entrada na carreira;  
• Esclarecimentos sobre a criação do ASSECOR Sindical. 



Caros colegas, neste 
primeiro bimestre de 
2013, retomamos a 
nossa agenda de trabalho 
com o Ciclo de Gestão 
e Núcleo Financeiro e 
também nos reaproxima-
mos de algumas outras 
entidades representativas 
de carreiras de Estado, 
trocando informações 
e atualizando compro-
missos. Temos discutido 
a atualização da nossa 
pauta de reivindicações e 
como vamos defendê-la, 
de forma que tenhamos 
o maior retorno sem des-
gastes desnecessários. 
Por outro lado, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servi-
dores Públicos Federais, que estamos acompanhando, lançou 
a campanha salarial 2013, recuperando todas as demandas 
“gerais” que não foram atendidas em 2012, e promoverá um 
ato público na Esplanada dos Ministérios em 24 de abril, do 
qual participaremos. Já as Centrais sindicais realizaram sua 
marcha no dia 6 de março. A Presidente da República, Dilma 
Rousseff, em reunião com as Centrais nessa data sinalizou 
que está disposta a negociar vários pontos da agenda sindi-
cal, sendo que o mais relevante para os servidores públicos 
é a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que trata do 
direito de greve e de organização dos servidores e do estabe-
lecimento de processo regular de negociações.

Temos que nos manter atentos diante das oportunidades. 
Mesmo tendo aceitado o reajuste oferecido pelo governo na 
dura negociação em 2012, podemos avançar em outras áreas. 
A modernização da carreira, que envolve a redefinição das 
atribuições e alteração na denominação dos cargos, é uma 
etapa importante para conseguirmos mais reconhecimento e 
valorização de nosso trabalho e áreas de atuação. 

Continuamos atentos às questões que estão em debate no 
âmbito do Judiciário e que são de interesse dos servidores 
públicos em geral e da nossa carreira em particular. Conta-
mos, para isso, com apoio técnico do escritório de advocacia 
Torreão Braz. Por exemplo, entraremos com nova ação judicial 
pedindo a equiparação do auxílio alimentação com o que é 
pago pelo Legislativo, tema que deve ter uma posição final 
do STF em breve. Questionaremos também a discricionarie-
dade de o governo estabelecer apenas duas datas por ano 
nas quais os servidores podem ter efetivada a progressão na 
carreira. Caso entenda que há a viabilidade de novas ações 
de interesse da carreira, sugestões e ajuda sempre são bem-
vindas!
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Assembleia da Carreira 
de Planejamento e Orça-
mento 
 
Data: 21 de março, quinta-feira;
Horário: 16h30 primeira chamada, 17h 
segunda chamada;
Local: auditório da SOF; 

Encontro Nacional dos 
Servidores Públicos 
Ativos, Aposentados e 
Pensionistas
 
Data: 20 de março;
Horário: 9h as 17h;
Local: auditório Nereu Ramos da Câmara 
dos Deputados.

Eventos
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da LDO 2014
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Processo de criação do ASSECOR Sindical

Em 2009, a ASSECOR deu iniciou à criação do 
Sindicato Nacional da Carreira de Planejamento e 
Orçamento (ASSECOR Sindical). Contudo, o processo 
administrativo para obtenção da “certidão sindical”, 
com trâmite no Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), foi arquivado em 2010 com base na alegação 
de que o atendimento do pleito configuraria um 
fracionamento de base sindical. 

A ASSECOR ingressou judicialmente solicitando o 
desarquivamento do processo administrativo, mas 
o pedido foi indeferido, em segunda instância. 
Diante disso, a Diretoria da Associação decidiu, 

depois de consultar a assessoria jurídica, iniciar um 
novo processo com base nas diretrizes atuais do 
MTE, que publicou recentemente uma nova portaria 
para regulamentar o registro sindical. Em paralelo, a 
ASSECOR continuará tentando o desarquivamento do 
primeiro processo pela via judicial.

A ASSECOR foi convidada para integrar os debates so-
bre a promoção da participação social na elaboração 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2014. Essa 
é uma iniciativa da Secretaria-Geral da Presidência da 
República e do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão que visa democratizar o processo de 
planejamento e orçamento federal.

Neste mês, serão organizados debates via internet, 
mediados pela Secretaria-Geral, e dessas discussões 
serão extraídas propostas de aperfeiçoamento para o 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. As suges-
tões serão submetidas posteriormente à apreciação 
dos órgãos técnicos responsáveis.

A ASSECOR integra essa importante iniciativa que 
promove espaço para o debate sobre as leis orçamen-
tárias contribuindo para a democratização da gestão 
pública brasileira 

O Instituto Movimento dos Servidores Públicos 
Aposentados e Pensionistas (MOSAP) promove-
rá, no dia 20 de março, o Encontro Nacional dos 
Servidores Públicos Ativos, Aposentados e Pensio-
nistas. 

O evento, que será realizado das 9h às 17h, no 
auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, 
debaterá a PEC 555/2006, que trata da extinção 
da contribuição previdenciária dos aposentados e 
pensionistas. Todos os servidores estão convida-
dos para o encontro, a participação é gratuita. 

Encontro Nacional dos Servidores Públicos Ati-
vos, Aposentados e Pensionistas

Data: 20 de março; 
Horário: 9h as 17h; 
Local: auditório Nereu Ramos da Câmara dos 
Deputados.

MOSAP promove 
evento sobre extinção 
da contribuição 
previdenciária 
dos aposentados e 
pensionistas



ASSECOR firma convênio com a  
Tam Viagens
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Nas eleições de 2014, cerca de 23,7 milhões de eleito-
res de todos os 26 Estados do país e do Distrito Federal 
poderão ser identificados pelas impressões digitais. A 
Justiça Eleitoral, por meio do Programa de Identificação 
Biométrica do Eleitor, realizará o chamado recadastra-
mento biométrico com mais 16 milhões de eleitores.

O recadastramento é obrigatório a todos os eleitores, 
inclusive para aqueles cujo voto é facultativo, sob pena 
de terem o título cancelado. Os analfabetos, maiores de 
70 anos e os menores entre 16 e 18 anos, caso tenham 
o título eleitoral, mesmo que não sejam obrigados a 
comparecer às urnas, devem se recadastrar, pois, se não 
o fizerem, ficarão impedidos de votar.

Além do cancelamento do título de eleitor e de não 
poderem exercer o direito de voto, aqueles que não se 
recadastrarem até 31 de março de 2014 terão de pagar 
multa e, dentre outras medidas restritivas, não poderão 
tirar passaporte nem assumir cargo público enquanto 
estiverem em dívida com a Justiça Eleitoral.

Associados e dependentes têm desconto de 10% nos pacotes turísticos ofe-
recidos pela Tam Viagens. O benefício é válido para compras efetuadas por 
meio da Central de Vendas e Relacionamentos - 0800-7728472 ou do site 
www.tamviagens.com.br, nesse caso o associado deverá entrar em contato com 
a ASSECOR para solicitar o código promocional do convênio.

Há opções de roteiros especiais para as férias, feriado prolongado ou para um 
final de semana oportuno, com viagens pelo país ou internacionais. Para usar o 
benefício o associado deverá comprovar o vínculo com a ASSECOR por meio de carta 
de apresentação fornecida pela Associação.

Dúvidas ou informações pelo e-mail viagens.lazer@tam.com.br.  

Recadastramento 
biométrico dos 
eleitores 

Agendamento para eleitores do DF

O eleitor que for se recadastrar deverá reali-
zar o agendamento pelo endereço eletrônico 
www.tre-df.jus.br  ou pelo telefone 3048-4000, 
de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas. O 
recadastramento é gratuito e o eleitor deve apre-
sentar os seguintes documentos: título de eleitor, 
documento de identificação oficial e comprovante 
de domicílio. Não serão aceitos como documento 
de identificação crachás, CPF (Cadastro de Pessoa 
Física), carteiras funcionais e de estudante. Já o 
comprovante de domicílio deverá ter sido emitido 
entre os 12 e três meses anteriores ao compareci-
mento do eleitor para a revisão.

Fonte: Superior Tribunal Eleitoral (TSE) e Tribunal Regional 

Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Foto: Carlos Humberto/ASICS/TSE


