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“Formular políticas econômicas para o desenvolvimento
sustentável, com justiça fiscal e equilíbrio das contas
públicas.”

Lançamento da nova marca do PMIMF - Conheça a modernização da
marca do PMIMF, e as novas logos das nossas frentes de trabalho.
Saiba mais.

20 de março

Fim da 2ª rodada das RAC's - Dia 22 de maio ocorreu a última de 9 reuniões que
11 de maio

compuseram a 2ª rodada das Reuniões de Análise Crítica da Cadeia de Valor do MF.
Saiba mais.

12 de março

MF firma cooperação técnica com BC - Saiba mais.

Reunião da equipe da Frente de Riscos com SecexFazenda do TCU - Equipe da
frente de Riscos apresenta PMIMF e proposta do Modelo de Gestão de Riscos
Corporativos do MF aos representantes da SecexFazenda do TCU. Saiba mais.

1º Fórum de Auditoria e Controles Internos do Ministério da Fazenda - Dia 28
28 de abril

de abril, pela manhã, ocorreu o evento que deve acontecer semestralmente e
destina-se a disseminação de boas práticas e fortalecer os controles internos no
âmbito do Ministério. Saiba mais.

Semana de Discussões Técnicas (SDT) da CGU - Frente de Riscos do MF participou
deste evento, que visa a melhoria dos processos da CGU. Saiba mais.

Benchmarking sobre Projetos - SE/MF e CODEVASF - Aconteceu na quarta-feira (18
6 a 8 de Agosto

de Março), na Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, reunião de
benchmarking entre as equipes do Escritório de Projetos Central do MF e a equipe do
escritório de projetos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
do Parnaíba - CODEVASF. Saiba mais.

Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho - A equipe da Frente de Pessoas do
05 de maio

PMIMF está realizando pesquisa com todos os servidores do MF para conhecer a
opinião do servidor sobre o ambiente organizacional do Ministério. Saiba mais.

23 de março

COGRL/SPOA e RFB se unem na produção de vídeo aulas sobre gestão
documental - COGRL/SPOA e a COPOL/RFB trabalharam em conjunto na produção
de material didático e vídeo aulas sobre gestão documental. Saiba mais.

Edifica Gerencial alinha-se aos objetivos estratégicos da SPOA - Essa iniciativa
08 de abril

faz parte da Frente de Infraestrutura do PMIMF e do Programa de Fortalecimento
Institucional da SPOA. Saiba mais.

29 de abril

Concluída Fase de Planejamento do Edifica Gerencial – Saiba mais.

06 de maio

Metodologia Ágil de Gestão de Projetos -COGRL utiliza método inovador no
planejamento e desenvolvimento do EDIFICA Gerencial. Saiba mais.

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

Críticas e Sugestões:
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