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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.

22 de Agosto

Para mais informações e baixar os arquivos resultantes acesse: http://bit.ly/1pdsCVn

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

26 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.

21 de Agosto

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

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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