
 

PG: RELATÓRIO COMPLETO DE ACOMPANHAMENTO

  

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

  

Relatório Completo de Acompanhamento da Portaria 368/2020

 

1. Conforme a Consultoria Execu�va do Programa de Gestão (0955669) e os Relatórios de Acompanhamento abaixo
Mês 1 a 3 (0893177) Mês 4 a 6 (0952851) Mês 7 (0963090)

 

2. Informamos à Gestão da Suframa
a) Conforme a Consultoria Execu�va do Programa de Gestão (0955669), o GT Permanente P&D está realizando a transição
da Portaria 368/2020 para a Portaria 45/2021, por isso, o presente Relatório Completo de Acompanhamento, engloba todo o
período que o Programa de Gestão da Suframa, que foi regido pelas diretrizes da Portaria 368/2020: de 10 de agosto de 2020 a 10
de março de 2021. Após esse período, o Programa de Gestão da Suframa se valerá dos modelos/templates de documentos
da Portaria 45/2021, até a implantação do sistema da Susep do PDG.
 
b) O período completo da experiência-piloto do Programa de Gestão da Suframa, conforme a Portaria 368/2020, foi posi�vo, já
que os servidores do GT Permanente de P&D em teletrabalho, em conjunto, �veram uma produ�vidade de 112% da meta
estabelecida (0962822), observando que esse número não inclui as a�vidades com dispêndio em horas (apenas as por entregas).
 
 
c) Considerando que o indicador de desempenho do GT Permanente de P&D é cons�tuído até o momento de apenas um indicador
(quan�dade de projetos em recurso analisados), não houve necessidade de adaptações significa�vas para o atendimento das
a�vidades, as quais, além do plano de trabalho definido (0732044), estavam atrelados ao desempenho do Grupo os prazos
estabelecidos pela Direção desta Autarquia para eliminação do estoque de processos acumulados para análise, conforme os termos
da Portaria nº 79/2020 (0682419), a qual foi plenamente atendida, conforme registrado na Nota Informa�va nº 1/2021 (0914550),
dando con�nuidade ao trabalho, atualmente em regime normal.
 
d) Como se trata de uma experiência-piloto, a carga-horária  de cada servidor em teletrabalho exposta na Tabela (0962822) tem
caráter meramente didá�co, uma vez que o Programa de Gestão da Suframa, alicerçado (até então) na IN 01, é baseado em metas, e
não em carga-horária. Tal mensuração, no entanto, faz-se fundamental, para balizar a adaptação do Programa de Gestão de Suframa
para a IN 65.

 
 

PONTOS ESSENCIAIS PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA SUFRAMA

 
1. Todos os atores envolvidos no Programa de Gestão (PDGG) da Suframa devem basear suas ações nos princípios explícitos na
Cons�tuição Federal:

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:  

2. Todos os atores envolvidos no PDG da Suframa devem respeitar os princípios expostos na Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999: 
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Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, mo�vação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.

3. Ademais, também conforme a Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, os atos administra�vos do PDG da Suframa devem ser 
mo�vados : 

CAPÍTULO XII 
DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administra�vos deverão ser mo�vados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administra�vos de concurso ou seleção pública;

IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V - decidam recursos administra�vos;

VI - decorram de reexame de o�cio;

VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administra�vo.

§ 1o A mo�vação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consis�r em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser u�lizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões,
desde que não prejudique direito ou garan�a dos interessados.

§ 3o A mo�vação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respec�va ata ou de termo escrito.

 
4. Em respeito pelos atores envolvidos no PDG da Suframa aos excertos acima do arcabouço norma�vo brasileiro é fundamental,
para que não ocorra, dentre outros, os seguintes problemas:
 
I. falta ou dificuldade de comunicação entre os atores envolvidos, o que pode levar a gestão e os servidores da Suframa a tomarem
decisões baseadas em informações equivocadas;
 
II. falta de formalização das demandas no processo, ou seja, se algum ator �ver alguma dúvida, sugestão, crí�ca, apontamento,
dentre outros pontos, ele deve escrever explicitamente no processo. A administração só pode melhorar aquilo que ela tem ciência;
 
III. falta de conhecimento da legislação per�nente ao PDG (IN 01, Portaria 368, IN 65 e Portaria 45) e/ou das orientações da
Consultoria Execu�va do Programa de Gestão do Ministério da Economia, o que pode levar a gestão e os servidores da Suframa a
tomarem decisões baseadas em informações equivocadas.

Documento assinado eletronicamente por Rui César Pontes Braga, Supervisor, em 22/03/2021, às 17:00, 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 16:47,
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 0963099 e o código CRC
3F2270CE.

Referência: Processo nº 52710.002353/2020-93 SEI nº 0963099

Criado por 58681752200, versão 2 por 58681752200 em 22/03/2021 16:42:05.
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