
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PORTARIA PR/AC Nº 14, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015.

Institui o Subcomitê de Gestão do Clima no âmbito do
Ministério Público Federal no Acre.

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NO
ACRE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 106, incisos XVI e XIX, do
Regimento Interno do MPF;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  promover  um  ambiente  de  trabalho
agradável e profissional;

CONSIDERANDO  o  Planejamento  Estratégico  Institucional  que  tem  por
objetivos  “Assegurar  a  atratividade  das  carreiras  do  MPF”  e  “Desenvolver  conhecimentos,
habilidades e atitudes de membros e servidores”;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir, no âmbito do Ministério Público Federal no Acre, Subcomitê de
Gestão do Clima para elaborar e acompanhar as ações que objetivarão a melhoria do Clima
Organizacional no MPF/AC e que terá como atribuições:

I – Analisar os dados da Pesquisa de Clima Organizacional realizada no MPF a
cada dois anos;

II – Priorizar os itens do resultado da pesquisa que devem ser trabalhados a cada
período;

III – Definir  Plano de Melhoria do Clima Organizacional do MPF para cada dois
anos;

IV – Definir os responsáveis, parceiros e colaboradores pelas ações do Plano de
Melhoria do Clima do MPF;

V – Propor ações que deverão ser assumidas pela Procuradoria da República no
Acre e Procuradoria da República no Município de Cruzeiro do Sul;

VI – Definir as ações que deverão ser implementadas na PR/AC.

Art. 2º Designar os seguintes gestores para integrarem o Subcomitê de Gestão do
Clima:

I – Secretário Estadual do MPF/AC;
II –  Chefe do Núcleo de Gestão de Pessoas;
III – Assessoria Especial do Procurador-Chefe;
IV – Coordenador de Administração;
V – Chefe do Plan-Assiste;
VI – Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação;
VII – Chefe do Setor de Segurança Orgânica e Transporte;
VIII – Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação;
IX – Coordenador Jurídico e de Documentação;
X – Chefe da Seção de Planejamento e Gestão Estratégica.
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§  1º  Os  integrantes  acima  listados  serão  substituídos  para  representá-los  no
Subcomitê de Gestão do Clima pelos seus respectivos substitutos, quando for o caso.

§ 2º O suporte às ações do Comitê será exercido pelo Chefe do Núcleo de Gestão
de Pessoas da Secretaria Estadual, e será substituído, em seus afastamentos e impedimentos, pelo
Chefe Substituto do Núcleo.

§ 3º  O Comitê  de  Gestão  do  Clima realizará  reuniões  ordinárias  semestrais  e
reuniões extraordinárias, mediante prévia convocação de um dos integrantes da Comissão.

§ 4º O Comitê de Gestão do Clima poderá convidar para participar das reuniões,
sem ônus  para  a  Administração,  representantes  de outras  áreas  do MPF ou outros  órgãos  e
entidades, públicas ou privadas.

Art. 3º Compete ao Núcleo de Gestão de Pessoas:
I –  Fornecer informações necessárias para a elaboração do Plano de Melhoria do

Clima;
II – Comunicar o Comitê sobre os assuntos relacionados ao Clima do MPF/AC;
III  –  Agendar  previamente  com  o  Comitê  as  reuniões  a  serem  realizadas

semestralmente;
IV –  Elaborar  relatórios  semestrais  sobre  a  realização  das  ações  do  Plano  de

Melhoria no MPF/AC;
V – Assessorar os membros do Subcomitê quanto a elaboração dos respectivos

Planos de Melhoria.

Art. 4º O prazo para conclusão do Plano de Melhoria do Clima no MPF/AC é de
90 (noventa) dias da data de assinatura desta portaria.

Art.  5º O resultado final deste trabalho será comunicado a todos os membros,
servidores e entidades de classe interessadas.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO
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