Missão do MF
“Formular e implementar políticas econômicas para
o desenvolvimento sustentável, com justiça
fiscal e equilíbrio das contas públicas.”
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Reunião com Grupo de Interface de Planejamento
Estratégico - No dia 26/08 ocorreu uma reunião com
26 de agosto

membros do Grupo de Interface de Planejamento Estratégico
composto pelos órgãos do MF alcançados pelo PMIMF. Saiba
mais

Workshop de Planejamento Estratégico do CARF 27 de agosto

CARF realiza em parceria com a FGV workshop de planejamento
estratégico. Participaram o Presidente do Conselho, os
Presidentes de Câmara, os Presidentes de Sessão, os Chefes de
Serviço, ASTEJ, a Câmara Superior e a Secretária Executiva. Saiba
mais

26 de agosto

Escritório de Processos promove capacitação na
notação BPMN e em práticas de modelagem de
processos - Escritório de Processos da SGE/SE ministrou curso
para a equipe da Secretaria do Tesouro Nacional. Saiba mais

20 de agosto

Você sabia? - Conheça o que é o PMO e as suas principais
funções. Saiba mais

Conclusão de Mapeamento de Riscos em
Macroprocesso da SEAE - Em julho/2015, foi concluído o
4 de agosto

trabalho de mapeamento de riscos no macroprocesso Regular e
Fiscalizar a Exploração de Produtos Lotéricos da COGAP/SEAEMF. Saiba mais

Representante da Frente de Risco Participa de Evento
do BID – Representante da Frente de Risco participou de
7 de agosto

evento sobre Auditorias de Projetos e Programas Financiados
pelo BID, que aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto de 2015, em
Brasília. Saiba mais

27 de agosto

Reunião Grupo Técnico de Gestão de Risco. Saiba mais

26 de agosto

O projeto de mensuração dos custos com base na
Cadeia de Valor está implantado em todo o Ministério
da Fazenda. Saiba mais

12 de agosto

Aprovado Regulamento das Bibliotecas do Ministério
da Fazenda - Situadas nos estados de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro. Saiba mais

COGRL/SPOA apresenta Edifica Gerencial à AGU e STN
27 de agosto

-Equipe do Edifica Gerencial esteve reunida com servidores da
Advocacia Geral da União (AGU) e da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN). Saiba mais.

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