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07 de Outubro

Revista TEMA (publicação do SERPRO)
entrevista o secretário-execu vo, Paulo Rogério
Caﬀarelli, que destaca o PMIMF em sua gestão.
Saiba mais.

03 de Outubro

Aconteceu na ESAF, nos dias 29 e 30 de
Setembro, o Seminário de Consolidação dos
Cenários, Tendências e Desaﬁos da Gestão
Fiscal Subnacional Brasileira. Evento realizado
pela Secretaria Execu-va do MF e CONFAZ, com
o apoio do BID.
Saiba mais.

17 de Outubro

Em 17 de outubro, foi realizada a 1ª reunião de
Análise Crí ca referente à Cadeia de Valor
Finalís ca 8 - Prevenção e Solução de Li7gio
Fiscal.
Saiba mais.

24 de Outubro

Desde o dia 24/09 estão sendo realizadas reuniões com gestores e membros dos Grupos de Interface de
Planejamento Estratégico dos órgãos do MF alcançados pelo PMIMF. Saiba mais.

16 de Outubro

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, foram realizadas reuniões com o grupo preliminar da Frente de Gestão de
Riscos para preparação das oﬁcinas de trabalho com o Grupo Técnico (GT) da frente, que acontecerão
nos dias 6 e 7 de novembro. Saiba mais.

19 de Outubro

Está disponível para consulta a Resolução nº 01, de 22 de agosto de 2014, do Comitê de Gestão Integrada de
Riscos Corpora-vos - CGIRC, que aprova o Regimento do Colegiado.
Clique aqui para acessá-la.
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A equipe do Escritório de Processos da SGE/SE destaca a realização das seguintes a-vidades na 1ª quinzena de
outubro/14:
16 de Outubro

§ Oﬁcina de análise dos processos que estão sendo modelados pelo Escritório na PGFN;
Reunião de Kick oﬀ do projeto de modelagem dos processos do CARF, cujo obje-vo principal é a
documentação dos processos de trabalho, como meio para um diagnós-co ins-tucional voltado
para a reestruturação da gestão de pessoas daquele Colegiado.

§

02 de Outubro

Reunião do grupo técnico PEC2013/05 - Sistemá-ca de informações estratégicas em gestão de pessoas do
MF, que prosseguiu com levantamento das informações estratégicas, por meio do modelo em canvas.

08 de Outubro

Projeto piloto está em plena execução na SPOA e nas Superintendências de Administração dos estados.

07 de Outubro

SPOA promove rodada de reuniões com consultores da FGV, onde foram discu-dos: o Sistema EDIFICA e o
Macroprocesso de Gestão Predial. Saiba mais.

16 de Outubro

Portaria autoriza e prevê diversos beneIcios na implementação dos Complexos Fazendários - reunião, nos
Estados, de todos os órgãos do MF em um mesmo espaço Isico. Saiba mais.

15 de Outubro

Nos dias 08 e 14 de outubro aconteceram reuniões com o Comitê de Tecnologia da Informação e
Comunicação – CTIC, para discussão do regimento interno daquele Colegiado e início da discussão para
deﬁnição das diretrizes estratégicas de TI que comporão o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação.

17 de Outubro

Reunião sobre o Comitê Dire-vo de Tecnologia da Informação da SPOA. Saiba mais.

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

Crí cas e Sugestões: pmimf@fazenda.gov.br
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