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12 de Setembro

15 de Setembro

Evento de apresentação do PMIMF para a Comissão de Valores Imobiliários (CVM) no RJ.
Saiba mais.

Aconteceu, no auditório do térreo do edifício sede do
Ministério da Fazenda, o evento do PMIMF com a
divulgação das ações já implementadas e dos
próximos passos, com destaque para o Modelo de
Gestão Integrada com Foco em Resultados do
MF.
Saiba mais.

Foram indicados os representantes dos órgãos do MF para a formação do Grupo Técnico da
Frente de Gestão de Riscos, quais sejam:

04 de Setembro

·

SE – José Carlos Alves e Fábio Jacinto Barreto de Souza.

·

RBF - Leon Solon da Silva.

·

PGFN – João Batista Ribas de Moura.

·

SAIN – Flávio Daniel Baran e Cláudio Segala.

·

SPOA – Silvia Regina Torquato Jambo.

11 de Setembro

1ª Reunião de contextualização com recém formado Grupo Técnico da Frente de Gestão de Riscos.

05 de Setembro

Equipes do escritório de processos da SGE/SE e da RFB
reuniram-se para discutir a Gestão de Processos no MF.
Saiba mais.

11 de Setembro

O prazo para apresentação dos planos dos PEC's aprovados na última reunião do CEG foi prorrogado
para 26/09/2014. Saiba mais.
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Reunião referente ao PEC 2013/03 – Aprimoramento da Alocação Funcional, que abordou os
seguintes temas:
28 de Agosto

·

·

Leitura da minuta do Termo de Referência para licitação de consultoria que fará estudo de
perfis e composição da força de trabalho do MF;
Verificação de aspectos técnicos próprios do Termo de Referência que tem como fonte o
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Reunião do Grupo Técnico do PEC 2013/05 – Sistemática de produção, disseminação e análise
de informações estratégicas em gestão de pessoas, que tratou sobre:
02 de Setembro

·

·

09 de Setembro

Exibição de exemplos de uso de data discovery; e
Discussão sobre o Termo de Referência e Nota Técnica para contratação de consultoria
encarregada de identificar melhor solução em software para disponibilização de informações de
interesse estratégico para a gestão de pessoas.

Grupo técnico do PEC 2013/05 voltou a se reunir para levantamento das necessidades de
informações estratégicas.

A empresa Quantica - Empresa de Consultoria e Serviços LTDA venceu pregão referente ao PEC
2013/06. O objetivo do pregão era a contratação de empresa de consultoria para:
10 de Setembro

·

·

Serviços de sensibilização, aplicação de instrumento de pesquisa, diagnóstico, elaboração de
relatório, apresentação de orientações e/ou recomendações relacionados às ações de
qualidade de vida no trabalho (QVT);
Dar suporte para a formulação de política de saúde e bem-estar organizacional no âmbito
do MF.

02 de Setembro

Iniciados os trabalhos no desenvolvimento da metodologia e geração de relatórios prévios referentes aos
custos de pessoal. A previsão para conclusão deste trabalho é até o ﬁnal do mês de setembro.

08 de Setembro

Elaborada pela COGRL, a Portaria SPOA nº 463 versa sobre documentos e processos sob custódia do
Arquivo Geral do MF, ﬁrmando que estes só podem ser cedidos, por emprés$mo ou desarquivamento, para
as unidades organizacionais que os receberam ou produziram. A norma é um dos produtos previstos no
PEC 16, que trata da modernização da gestão documental e da informação no MF.
Saiba mais sobre a portaria!

10 de Setembro

Reunião com servidores das áreas de gestão de
documentos e de tecnologia dos órgãos do MF,
com vistas a iniciar um diagnós/co dos sistemas
u/lizados no âmbito do MF. Saiba mais.

11 de Setembro

Reunião da SGE e da SPOA para tratar dos projetos de ocupação dos prédios em Belém (PA) e Manaus (AM).

11 de Setembro

Publicada a nova versão da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 4 em 11/09/14. Esta IN trata do processo de
contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração
de Recursos de Tecnologia da Informação e Informá$ca (SISP) do Poder Execu$vo Federal. Estão sendo
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analisados os impactos da nova IN nas ações em curso na Frente de Tecnologia.

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

Críticas e Sugestões: pmimf@fazenda.gov.br
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