
 

PG: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA UNIDADE

  

Processo nº 52710.002353/2020-93

Interessado: Grupo de Trabalho permanente para análises de recursos administra�vos dos inves�mentos
em P&D - Portaria nº 579/2019

  

 
1. Com base nos seguintes Relatórios de Acompanhamento Mensal Individual

Servidor Mês
Bruno Hage Uchôa (Matrícula SIAPE 1067328) 0956128
Mauricio I�kawa (Matrícula SIAPE 2131267) 0956118
 

2. Informamos 
a) Observando a orientação da da Consultoria Execu�va do Programa de Gestão (0955669), o GT Permanente de P&D encontra-se
na transição da Experiência Piloto do Programa de Gestão da Suframa (GT Permanente de P&D) sob a luz da Portaria nº 368/2020
(0776300) para as diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 45/2021 (0944731), assim, o presente relatório contempla tão somente
um mês (o sé�mo da experiência piloto) e não três (ciclo trimestral). Na sequência deste, será elaborado Relatório Completo de
Acompanhamento do período iniciado em 10 de agosto de 2020 e encerrado em 10 de março de 2021, a par�r de quando o
Programa de Gestão da Suframa se valerá dos modelos/templates de documentos definidos pela Portaria nº 45/2021 até que seja
implementado o Sistema da Susep do PDG/Suframa.
 
b) O sé�mo mês de execução do programa de gestão demonstra con�nuidade dos resultados até então ob�dos, observando que o
GT Permanente de P&D eliminou o estoque de processos, entrando em regime de análises, passando a acompanhar as entregas de
recursos administra�vos oriundos de defesas quanto a pontos de indeferimento na esfera das análises das contestações.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rui César Pontes Braga, Supervisor, em 22/03/2021, às 17:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Algacir Antônio Polsin, Superintendente, em 23/03/2021, às 16:46,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida na
h�p://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0963090 e o código CRC
EFB155AB.

Referência: Processo nº 52710.002353/2020-93 SEI nº 0963090

Criado por 58681752200, versão 1 por 58681752200 em 22/03/2021 16:37:21.
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