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Apresenta minuta de Portaria que constitui
Grupo de Trabalho para aprimorar 0 Estudo de
Lotagao, utilizado como ferramenta para
distribuigao de Procuradores da Fazenda
Nacional nas unidades da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.

o

Planejamento Estrategico da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

(PGFN), aprovado pela Portaria PGFN nO1.151, de 19 de dezembro de 2016, trouxe como
objetivo estrategico "prover recursos e solugoes tecnol6gicas adequadas e integradas que
otimizem os processos de trabalho", aliado ao tema de tecnologia da informagao, pelo qual
"buscaremos recursos que possibilitem 0 desenvolvimento de sOlugoes de tecnologia
eficientes, intuitivas e integradas para toda a organizagao, de forma a abreviar e
automatizar processos de trabalho
2.

Nesse contexto, propoe-se a instituigao de Comite de Gestao de Tecnologia

da Informagao e Comunicagao da PGFN - CGTIC/PGFN. Tal colegiado tera como diretrizes
a gestao participativa da TI e

0

alinhamento das prioridades do setor com a estrategia da

organizagao.

3.

A composigao do comite conta com a participagao de representantes das

unidades do 6rgao central, bem como das Procuradorias Regionais. Dessa forma, todas as
areas finalrsticas da PGFN poderao opinar sobre os rumos que

0

gerenciamento da TI

devera tomar. Ao final, as deliberagoes do comite serao encaminhadas ao Comite de
Gestao Estrategica da PGFN, 6rgao regimentalmente incumbido de assessorar

0

Procurador-Geral na tomada de decisoes.

4.

A atuagao do comite devera ainda estar em consonancia com os demais

normativos do Poder Executivo sobre a materia, tais como

0

Decreto nO8.638 de 15 de

janeiro de 2016 - que institui a polrtica de Governanga Digital no ambi10dos 6rg8.ose das

,//7
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entidades da administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e a Estrategia
de Governanga Digital (EGD) do Sistema de Administragao dos Recursos de Tecnologia da
Informagao (SISP) da Administragao Publica Federal Direta, Autarquica e Fundacional.

5.

Nao se estipulou objetivamente a frequencia de reuni6es do comite, pOis

entende-se que elas ocorrerao de acordo com a demanda. Nos primeiros meses, serao
necessarias reuni6es mais frequentes. Uma vez estabelecidas as linhas gerais e as
prioridades, as reuni6es ocorrerao de forma mais espagada, ou ainda, na modalidade
virtual.
5.

Diante do exposto, opina-se pela remessa da minuta em anexo ao

Procurador-Geral da Fazenda Nacional para analise e, a seu jufzo, assinatura.

A consideragao superior.
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Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista

Procurador-Chefe da Divisao de Assuntos Estrategicos
DESPACHO

De acordo. Encaminhe-se ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional para
analise e, a seu jufzo, assinatura.
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