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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 08 DE MAIO DE 2019
Estabelecer o cronograma de melhoria de processos
de trabalho da Advocacia-Geral da União.
O COORDENADOR DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 11, VI, da Portaria AGU nº 414, de 19 de dezembro de 2017, e
tendo em vista as deliberações decorrentes da 7ª Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) do
Comitê de Governança da Advocacia-Geral da União, realizada em 22 de abril de 2019, na forma da
Ata n. 03/2019/CGPE/DGE/AGU, Seq. 10, do processo administrativo NUP 00400.000512/2019-81,
resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o cronograma de melhoria de processos de trabalho da Advocacia-Geral da
União na forma do Anexo.
Art. 2º O alcance da melhoria dos processos de trabalho será considerado:
I - Nível 1 - Diagramado: com a publicação no Portfólio de Processos de Trabalho da AGU do diagrama
BPMN que representa o processo de trabalho ponta-a-ponta, incluindo a descrição de um indicador
de desempenho; e
II - Nível 2 - Documentado: com a publicação no Portfólio de Processos de Trabalho da AGU, além do
diagrama BPMN, da documentação descritiva do processo, artefatos e pelo menos dois indicadores
de desempenho definidos nas dimensões de prazo e qualidade.
Parágrafo único. O processo de trabalho diagramado e/ou documentado será de aplicação
obrigatória somente após a publicação do correspondente ato normativo do titular do órgão central
competente.
Art. 3º Após o processo de trabalho atingir o Nível 2, competirá ao Departamento de Gestão
Estratégica:
I - elaborar proposta de atualização do SAPIENS em seus gêneros e espécies de processos, tarefas,
atividades, modelos de documentos e assuntos para que se ajustem ao processo de trabalho
remodelado;
II - elaborar proposta de ato normativo à autoridade competente para a adoção obrigatória do
processo de trabalho remodelado.
Parágrafo único. A proposta de ato normativo mencionada no inciso II do caput deve estabelecer
um prazo para entrada em vigor das novas regras, o que deverá ser destinado à capacitação dos
responsáveis pela execução do processo de trabalho remodelado.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RENATO DE LIMA FRANÇA
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