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12 de Setembro

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

Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Gestão do MF – CEG.
Realizada em 28 de julho de 2014 a reunião do CEG , aprovando o
resultado dos trabalhos realizados no contexto do 3º Ciclo de Planejamento
Estratégico Integrado do Ministério da Fazenda, gerando a Resolução CEG Nº
05, com as seguintes deliberações:
15 de Setembro

1-Aprovação do mapa estratégico, e seus anexos, com a consolidação
das diretrizes estratégicas e dos projetos estratégicos corporativos do
MF (PECs) à luz da Cadeia de Valor Integrada do MF.
2-Aprovação da criação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos
Corporativos – CGIRC, no âmbito da Frente de Trabalho “Gestão de
Riscos”, do Programa de Modernização Integrada do Ministério da
Fazenda – PMIMF.
Mais informações em www.pmimf.fazenda.gov.br

15 de Agosto

Divulgada na Internet a Ata assinada da Resolução CEG nº 05, de 28 de
Julho de 2014 e seus anexos:
o Mapa Estratégico do Ministério da Fazenda e a lista das propostas
aprovadas dos novos Projetos Estratégicos Corporativos.

1º de Agosto

Reunião de benchmarking no BACEN, com a
participação de Priscila Grecov, Fábio
Barbosa e José Alves.

7 de Agosto

Solicitado aos gestores das Unidades participantes do Comitê de Gestão
Integrada de Riscos Corporativos – CGIRC, os nomes dos indicados de
cada Unidade. O prazo foi até 15/08.

11 de Agosto

Disponibilizada para download, no site do PMIMF, a Apresentação da
Frente de Gestão de Riscos.

30 de Julho

Reunião de benchmarking no MEC. Participaram pela SE/SGE: Fernando
Barbosa, Fábio Barreto e José Alves e pela ELO o Rafael Freire.

4 a 8 de Agosto

Realizado pelo escritório de Processos, treinamento na SAIN com
participantes da SPOA, do Modelo Conceitual de Gerenciamento de
Processos, Internalização da Metodologia MGPROC e uso da ferramenta
de modelagem de processos - ARIS

8 de Agosto

Enviado aos participantes da Frente o primeiro informativo exclusivo da
Frente.

6 a 8 de Agosto

Realizados 02 treinamentos de 12 horas, na metodologia de
Gerenciamento de Projetos do PMIMF, para os líderes dos novos PECs
aprovados na última reunião do CEG. Está previsto novo treinamento 04
a 05/09. Vagos no e-mail: projetos@fazenda.gov.br.

11 de Agosto

Iniciado prazo para os Líderes de PECs redigirem os Planos de Projetos
das proposta de projetos aprovadas no CEG. O prazo vai até 04/09 e
foram aprovados 21 novos PECs na reunião do CEG. A equipe do
Escritório de Projetos da SGE está apoiando os Líderes de PECs nesta
ação.

1º de Agosto

Realizada reunião com os Líderes de Projetos Estratégicos Corporativos
da Frente Gestão de Pessoas.

27 de Agosto

14 de Agosto

Prazo final para os órgãos enviarem as informações de apropriação dos
principais custos (pessoal e sistemas) aos objetos definidos. Os objetos
de Custo do Ministério já foram definidos em etapa anterior.

Finalizado o diagnóstico da situação dos arquivos do MF,
especificamente quanto às condições de armazenamento dos volumes,
metragem dos espaços utilizados e do acervo, tipologias e datas-limite
dos documentos. Os diagnósticos estão previstos no PEC 16 e estão
disponíveis em:

http://intraspoa.fazenda/spoa/index.php?aid=7&coord=25&servico=12566&pa
gid=24952&pag=vinc

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

Críticas e Sugestões:
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