Aconteceu no PMIMF - Nº 3

1 de 2

Ano 1 | N. º 3 | Setembro de 2014

19 de Setembro

Reunião conjunta do BID e MF para apresentar as ações já implementadas e próximos passos no âmbito do
Projeto de Desenho e Implantação do Modelo de Gestão Integrada com Foco em Resultados para o MF.
Saiba mais.

22 de Setembro

A SGE par#cipou, a convite do Tribunal de Contas da
União, de reunião para discu#r os próximos passos do
Projeto-Governança Pública.
Saiba mais.

23 de Setembro

Ocorreu, nos dias 23 e 24 de setembro, a visita técnica
da DIAN (Órgão de atuação similar a RFB na Colômbia)
na Receita Federal e ESAF.
Saiba mais.

Treinamento no so,ware STRATEC – Divulgado o calendário para realização de treinamento de usuários no
so6ware STARTEC e aberto o prazo para indicações de servidores a serem capacitados.
16 de Setembro

A capacitação dos usuários terá carga de 4 horas e será ministrada no dia 31 de outubro de 2014, com turmas
de manhã (8h-12h) e a tarde (14h-18h), na ESAF-DF, sala CT10.
Os Grupos de Interface de Planejamento Estratégico já estão orientados para realizar as indicações.

22 de Setembro

Divulgado o calendário de reuniões para o início da a#vação do processo de monitoramento dos resultados
previsto no Modelo de Gestão Integrada com Foco em Resultados do MF.
Já foram realizadas reuniões prévias com os grupos de interface na RFB e na PGFN.

22 de Setembro

Realizada reunião entre os representantes da Frente de Gestão de Riscos e a COGTI para organização dos
trabalhos de levantamento dos requisitos da solução piloto de gerenciamento de riscos. Esta solução
tecnológica será u#lizada como suporte ao processo de validação da metodologia de Gestão de Riscos
Corpora#vos a ser u#lizada pelo MF.

25 de Setembro

Novas demandas para o Escritório de Processos da SGE:

06/10/2014 15:44

Aconteceu no PMIMF - Nº 3

2 de 2

CRSNP - Realizada reunião para dar início às a#vidades de modelagem de todos os processos de trabalho do
CRSNSP - Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de
Capitalização, cumprindo uma etapa prevista no “PEC2014/11 - Efe#vidade CRSNSP”; e
CARF - Realizada reunião para dar início às a#vidades de modelagem de todos os processos da Cadeia de Valor
do CARF – Conselho Administra#vo de Recursos Fiscais (CARF), cumprindo uma etapa prevista no “Projeto
PMIMF/BID – 2014/07 – Gestão Operacional do CARF aperfeiçoada”.

26 de Setembro

26 de Setembro

Terminou em 26/09/14 o prazo para entrega dos planos de projetos dos novos PEC’s aprovados na reunião do
CEG de 28/07/14. Naquela reunião foram aprovados 21 novos PEC’s, sendo que um está suspenso e os demais
estão em andamento de acordo com a metodologia do Escritório de Projetos da SGE/SE.

Já é um sucesso, com aproximadamente 500 formulários
respondidos, a pesquisa para a coleta de dados demográﬁcos e
percepções dos servidores com relação às ações de gestão de
pessoas no MF, conduzida pela frente de Gestão de Pessoas. Grande
parte dos formulários respondidos são da PGFN.
Saiba mais e par#cipe!

18 de Setembro

Publicado o Manual de Mensuração de Custos elaborado pela equipe da Frente de Custos como resultado da
3ª etapa do projeto de elaboração do Modelo de Mensuração de Custos do MF. Saiba mais.

16 de Setembro

A Coordenação de Documentação e Sistemas de Logís#ca (CODOC) da COGRL ﬁnalizou a elaboração do
“Manual de Recebimento e Expedição” de documentos, processos e demais objetos. Saiba mais.

22 de Setembro

Desenvolvida, pela COGRL, a Orientação “Diretrizes para Seleção e Descarte” delimita critérios para que se
mantenha nas bibliotecas do Ministério da Fazenda o que de fato é per#nente. Saiba mais.

29 de Setembro

Planilha mostra “metamorfose” organizacional do Ministério da Fazenda. Documento reúne informações
históricas sobre a estruturação do MF ao longo dos anos. Saiba mais.

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

Críticas e Sugestões: pmimf@fazenda.gov.br
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