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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA Nº 68, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

Revogada pela Portaria PRCE n° 132, de 11 de fevereiro de 2020

Institui a Subcomissão Gestora da Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito
da Procuradoria da República no Estado do Ceará.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando os ditames da Portaria PGR/MPF 875/2017, a qual instituiu, no âmbito

do Ministério Público Federal, a Política de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) e o Programa

Nacional de Qualidade de Vida no Trabalho (PNQVT);

Considerando  que a Política (PQVT) e o Programa (PNQVT) estão alinhados ao

Planejamento Estratégico do MPF, à Política de Gestão de Pessoas do MPF e ao Plano Diretor de

Saúde e de Gestão de Pessoas;

Considerando a instituição, em todas as unidades do Ministério Público Federal, das

Subcomissões  Gestoras  da  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho,  denominadas  “Elos  de  QVT”,

vinculadas  à  CNQVT,  incumbidas  da  execução  da  PQVT e  do  PNQVT  e  da  elaboração,  da

avaliação e do planejamento dos projetos e das ações de Qualidade de Vida no Trabalho, em nível

local.

RESOLVE:

Art. 1º  A Subcomissão Gestora da Qualidade de Vida no Trabalho, no âmbito da

PR/CE, terá a seguinte composição:

I – Secretário(a) Estadual;

II – Assessor(a) de Planejamento e Gestão Estratégica;

III – Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas;

IV – Coordenador(a) de Administração;

V – Coordenador(a) Jurídico e de Documentação;

VI – Coordenador(a) de Informática;
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VII – Chefe da Seção do Planassiste;

VIII – Chefe da Seção de Segurança Orgânica e Transporte.

IX – Assessor(a) de Comunicação Social

§ 1º A Subcomissão será vinculada ao Procurador-Chefe, o qual será o responsável

pelas diretrizes e decisões atinentes à Política de Qualidade de Vida no Trabalho no âmbito desta

unidade administrativa.

§ 2º São atribuições da Subcomissão:

I – coordenar e monitorar a execução dos planos de melhoria;

II –  enviar,  ao Procurador-Chefe,  relatórios  com resultados  da pesquisa de clima

organizacional;

III – solicitar informações e documentos às diversas unidades da PR/CE referentes à

implantação dos planos de melhoria propostos;

IV – divulgar relatórios de implantação dos planos de melhoria;

V – apreciar  e  resolver  os  casos  não previstos  nesta  Portaria  referentes  à  gestão

Qualidade de Vida no Trabalho.

Art. 2º Caberá ao comitê a escolha, dentre seus integrantes, de seu presidente e vice-

presidente, além das demais funções necessárias ao seu funcionamento.

Art. 3º O Programa poderá sofrer, a critério da Administração, aperfeiçoamento e

revisão, a qualquer tempo, no que se refere a instrumento de pesquisa de clima organizacional,

público-alvo e metodologia de monitoramento dos planos de melhoria. 

Art. 4º A Subcomissão Gestora da Qualidade de Vida no Trabalho da PR/CE terá um

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar ao Procurador-

Chefe relatório circunstanciado sobre o atual clima organizacional que permeia esta PR/CE, bem

como projeto de otimização desse clima organizacional.

Art. 5º Os casos não previstos nesta Portaria serão dirimidos pelo Comitê Gestor do

Clima Organizacional.

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

RÔMULO MOREIRA CONRADO
Procurador-Chefe da PR/CE

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 25 jan. 2018. Caderno 
administrativo, p. 35.
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