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4 de Agosto

Iniciados os trabalhos para implementar o Plano de Comunicações do PMIMF.
Este informativo é um dos instrumentos deste Plano.

j

Realizada em 28 de julho de 2014 a reunião do CEG, que aprovou o resultado dos trabalhos
realizados no contexto do 3º Ciclo de Planejamento Estratégico Integrado do Ministério da Fazenda,
gerando a Resolução CEG Nº 05 com as seguintes deliberações:

28 de Julho

1. Aprovação do Mapa Estratégico do MF e seus anexos, com a consolidação das diretrizes
estratégicas e dos projetos estratégicos corporativos do MF (PECs) à luz da Cadeia de Valor
Integrada do MF;
2. Aprovação da criação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos Corporativos – CGIRC, no
âmbito da Frente de Trabalho “Gestão de Riscos”, do Programa de Modernização Integrada do
Ministério da Fazenda – PMIMF.
Mais informações em: http://bit.ly/reuniao_ceg

Divulgada na Internet a Resolução CEG nº 05, de 28 de Julho de 2014, e seus anexos:
·

Mapa Estratégico do Ministério da Fazenda; e

·

Lista das propostas aprovadas dos novos Projetos Estratégicos Corporativos.

15 de Agosto

Baixe aqui: bit.ly/1pzebtk

11 de Agosto

Disponibilizada para download, no site do PMIMF, a Apresentação da Frente de Gestão de Riscos,
que esclarece o escopo do trabalho a ser realizado.
Baixe aqui: bit.ly/1oUo7Zv

22 de Agosto

Realizada a 1ª reunião do Comitê de Gestão Integrada de Riscos Coorporativos - CGIRC, com
aprovação do seu Regimento Interno e da criação de um grupo técnico. Já foi solicitado aos
representantes dos órgãos a indicação de servidores para comporem o grupo técnico.
Para mais informações e baixar os arquivos resultantes acesse: http://bit.ly/1pdsCVn

4 a 8 de Agosto

O escritório de processos da SE realizou treinamento na SAIN, com participantes da SPOA,
quanto ao Modelo Conceitual de Gerenciamento de Processos, Internalização da
Metodologia MGPROC e uso da ferramenta de modelagem de processos – ARIS.

6 a 8 de Agosto

O escritório de projetos da SE realizou 02 treinamentos, de 12 horas, na metodologia de
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Gerenciamento de Projetos do PMIMF. Este treinamento foi ministrado para os líderes dos novos
PECs aprovados na última reunião do CEG. Está previsto novo treinamento 04 a 05/09.
Solicitação de vagas pelo e-mail: projetos@fazenda.gov.br.

11 de Agosto

Iniciado o prazo de 30 dias para que os Líderes de PECs redijam os Planos dos PEC’s aprovados no
CEG. Esse prazo encerra-se no dia 04/09. Foram aprovados 21 novos PECs na reunião do CEG no
dia 28 de julho. A equipe do Escritório de Projetos da SE está apoiando os Líderes de PECs nesta ação.

1º de Agosto

Realizada reunião com os Líderes de Projetos Estratégicos Corporativos da Frente Gestão de Pessoas.

Realizada reunião do grupo de trabalho PEC 201305 que tratou dos seguintes tópicos:

26 de Agosto

27 de Agosto

21 de Agosto

·

Contratação de consultoria especializada em gestão da informação e arquitetura de dados;

·

Acordo de fornecimento e manutenção de informações;

·

Inventário de informações extra-SIAPE de interesse na gestão de pessoas; e

·

Categorização das informações do SIAPE de interesse estratégico.

Prazo final para os órgãos enviarem as informações de apropriação dos principais custos
(pessoal e sistemas) aos objetos definidos. Os objetos de Custo do Ministério já foram definidos em
etapa anterior.

Recebidas informações referentes ao critério de rateio de custos com pessoal do CARF, COAF,
CONFAZ, GMF, RFB, SAIN, SPOA e SEAE.

14 de Agosto

Finalizado o diagnóstico da situação dos arquivos do MF, especificamente quanto às condições de
armazenamento dos volumes, metragem dos espaços utilizados e do acervo, tipologias e datas-limite
dos documentos. Os diagnósticos estão previstos no PEC 16 e estão disponíveis em: bit.ly/1v8lDfR

21 de Agosto

Publicada a portaria nº 347 que autoriza a formação de Complexos Fazendários com vistas a
abrigar os órgãos integrantes do Ministério da Fazenda.

21 de Agosto

A Portaria SPOA n. 326, de 28 de junho de 2013, é um dos produtos finalizados do PEC 16, que
comporá a Política de Gestão Documental do MF. A Portaria, elaborada pela COGRL, trata da
transferência de documentos e processos aos Arquivos Gerais das SAMFs, mediante cronograma
anual estabelecido por essas unidades.
Os procedimentos para transferência estão disponíveis em: IntraSPOA/Recursos Logísticos

26 de Agosto

Definido a agenda de visitas dos representantes da frente de infraestrutura para o mês de setembro.
As cidades a serem visitadas são Curitiba (PR), Fortaleza(CE) e Belém (PA). O motivo das visitas
é mapear a situação predial e as condições de ocupação das instalações da ESAF, RFB, PFN e SAMF
nestas cidades, com finalidade de elaborar o diagnóstico que integrará a proposta do Plano Diretor
de Ocupação do Espaço Físico do Ministério da Fazenda.

Mais informações: www.pmimf.fazenda.gov.br

Críticas e Sugestões: pmimf@fazenda.gov.br
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