Nº 207, segunda-feira, 27 de outubro de 2014

Ministério dos Transportes
.

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA No- 252, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014
Dispõe sobre a execução do Planejamento Estratégico no âmbito do Ministério
dos Transportes.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO
DOS TRANSPORTES, no uso das atribuições previstas no art. 1º, inciso II do
Regimento Interno da Secretaria-Executiva deste Ministério.
Considerando a Portaria nº 159, de 26 de setembro de 2013 que dispõe
sobre o Planejamento Estratégico no âmbito do Ministério dos Transportes e suas
Entidades Vinculadas;
Considerando o Acordo de Cooperação Técnica nº 016/2013, firmado
entre o Ministério dos Transportes e o Movimento Brasil Competitivo - MBC,
que teve por objeto apoiar o Ministério dos Transportes na modernização de sua
gestão pelo desenvolvimento e implantação de processo de administração
estratégica;
Considerando a necessidade de estabelecer os responsáveis, as rotinas e
os instrumentos de acompanhamento e gestão dos resultados definidos, resolve:
Art. 1º Designar o Secretário de Política Nacional de Transportes SPNT para supervisionar o Programa Modernizando a Gestão Pública no
Ministério dos Transportes - PMGP/MT, dando continuidade à agenda de gestão
desenvolvida.
Art. 2º Determinar que o Diretor do Departamento de Informações de
Transportes - DEINT da Secretaria de Política Nacional de Transportes, sem
prejuízo de suas atribuições, coordenará o desenvolvimento e implantação do
processo de administração estratégica no Ministério dos Transportes.
Art. 3º Instituir, no âmbito da Secretaria de Política Nacional de
Transportes, o Escritório de Gestão Estratégica - EGE, o Escritório de Projetos
Estratégicos - EPE e o Escritório de Processos - EP, para implantar e executar a
administração estratégica e a gestão por processos no Ministério dos Transportes
§ 1º Caberá ao Coordenador-Geral de Integração da Secretaria de
Política Nacional de Transportes - CGINT/SPNT, sem prejuízo de suas
atribuições, coordenar o processo de elaboração, implementação e
monitoramento do planejamento estratégico do Sistema Transportes, por meio do
Escritório de Gestão Estratégica – EGE e o do Escritório de Projetos Estratégicos
– EPE, mediante as seguintes ações:
I - assessorar os dirigentes nas ações de gestão e planejamento
estratégico do Ministério dos Transportes;
II - coordenar o processo de formulação, revisão e tradução da
estratégia;
III - buscar o permanente alinhamento entre as unidades do Ministério
dos Transportes e órgãos vinculados em relação ao planejamento estratégico do
Sistema Transportes;
IV
- coordenar e organizar as Reuniões de Análise
da Estratégia - RAE e do Plano de Metas;
V - acompanhar e analisar os indicadores institucionais,
visando o atingimento das metas e o alcance dos objetivos estratégicos;
VI
- prestar consultoria às unidades do Ministério
dos Transportes, nas atividades de implementação e de acompanhamento do
planejamento estratégico e de gestão de projetos estratégicos;
VII
- subsidiar as unidades competentes com
insumos para a divulgação de ações e resultados referentes ao planejamento
estratégico;
VIII
- gerenciar a carteira de projetos estratégicos,
mantendo-a alinhada com os objetivos estratégicos;
IX
- definir e manter metodologias, padrões e
técnicas de gestão de projetos estratégicos, no âmbito do Ministério dos
Transportes, e estabelecer, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia
da Informação, as ferramentas de apoio necessárias; e
X - alinhar a gestão estratégica com a gestão por processos.
§ 2º Caberá ao Coordenador-Geral de Informação, Estatística e Pesquisa
da Secretaria de Política Nacional de Transportes - CGINF/DEINT/SPNT, sem
prejuízo de suas atribuições, promover a gestão por processos no âmbito do
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Ministério dos Transportes, por meio do Escritório de Processos - EP, mediante as
seguintes ações:
I
- promover a gestão por processos no âmbito do Ministério dos
Transportes;
II - propor ações que visem à disseminação do conhecimento das
melhores práticas de gestão por processos;
III - definir e manter metodologias, padrões e técnicas de gestão por
processos, e estabelecer, em conjunto com a Coordenação-Geral de Tecnologia da
Informação - CGTI/SAAD, as ferramentas de apoio necessárias;
IV - consolidar e manter a guarda de registros e documentos relativos à
gestão por processos;
V - gerir o portfólio de processos do Ministério dos Transportes;
VI - contribuir para a disseminação da cultura da gestão por processos;
VII - assessorar as unidades do Ministério dos Transportes, quando por
estas solicitado, no mapeamento, redesenho e implementação de processos de
negócio; e
VIII - alinhar a gestão por processos com a estratégia do Ministério dos
Transportes.
Art. 4º Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Política Nacional de
Transportes.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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