
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE

PORTARIA Nº 1011, DE 3 DE AGOSTO DE 2015.

Alterada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018
Alterada pela Portaria PRRJ nº 1077, de 14 de agosto de 2015

Institui  o  Programa  de  Gestão  do  Clima  Organizacional  e  o  Conselho
de  Servidores da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no art. 2º da Portaria PGR/MPF nº 472/2010, que apresenta

como propósito norteador da Modernização da Gestão Administrativa o foco em eficiência, eficácia

e efetividade, estimulando a adoção de boas práticas e de inovações, contribuindo, assim, para a

economia de recursos e aumento da produtividade dos servidores envolvidos;

Considerando que clima organizacional “é a qualidade ou propriedade do ambiente

organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e que influencia

seu comportamento, traduzindo os mais importantes aspectos do relacionamento entre a empresa e

seus empregados:  a  motivação,  a  integração  e  a  interação  de  todos  os  membros  de  uma

organização.  É  a  força  capaz  de  alterar  o  comportamento  dos  empregados dentro das

organizações” (Anexo III, Glossário da Portaria PGR/MPF 472/2010); 

Considerando que gestão de pessoas (ou administração de recursos humanos) “é uma

associação de habilidades e  métodos,  políticas,  técnicas  e práticas  definidas como objetivo  de

administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano” (Anexo III, Glossário da

Portaria PGR/MPF 472/2010);

Considerando que o Mapa Estratégico do Ministério Público Federal tem por modelo

de gestão uma “atuação institucional estratégica, efetiva,  célere,  transparente  e  sustentável”,  que

necessita,  para  seu  alcance,  de  servidores  motivados  para  o  correto  e  excelente  desempenho

de  suas  atividades;

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/143044/PT_PRRJ_2018_353.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/178771/PT_PRRJ_2015_1077.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20785/PORTARIA%20PGR-MPF%20N%C2%BA%20472%20DE%2024%20DE%20SETEMBRO%20DE%202010.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20785/PORTARIA%20PGR-MPF%20N%C2%BA%20472%20DE%2024%20DE%20SETEMBRO%20DE%202010.pdf
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/20785/PORTARIA%20PGR-MPF%20N%C2%BA%20472%20DE%2024%20DE%20SETEMBRO%20DE%202010.pdf


Considerando que, dentre os objetivos do Mapa Estratégico do Ministério Público

Federal,  está  o  de  “trabalhar  alinhado  à  estratégia  com   foco   em   resultados”,   o   que,

necessariamente,  perpassa,  pela  obrigação  do  órgão  em  proporcionar  aos  seus  servidores  um

ambiente  de  trabalho  agradável, no qual se sintam motivados a desempenhar, com esmero, suas

atribuições;

RESOLVE:

Art.  1º  Instituir  o  Programa de Melhoria  do  Clima Organizacional,  bem como o

Conselho de Servidores da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º A Gestão do Programa de Melhoria do Clima Organizacional da PR/RJ é

incumbência da Assessoria de Qualidade de Vida e Bem Estar, vinculada à Coordenadoria de Gestão

de Pessoas, e contará para o desempenho de suas funções especialmente com o apoio da Assessoria

de  Planejamento  e  Gestão  Estratégica,  da  Assessoria  de  Comunicação  Social  e  da  Secretaria

Estadual.

Art. 2º – O Programa de Gestão do Clima Organizacional da PR/RJ será gerido pela

Assessoria de Qualidade de Vida no Trabalho, com fulcro na Portaria PGR/ MPF nº 875, de 12 de

setembro  de  2017,  que  estabelece  o  Programa  Nacional  de  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho,

vinculada à Coordenadoria de Gestão de Pessoas e com a participação de todos os setores da PR/RJ.

(Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

§1º São finalidades inerentes ao Programa de Melhoria do Clima:

I – avaliar a percepção do público interno sobre políticas, práticas e procedimentos

desta  Procuradoria  da  República,  permitindo  uma  atuação  proativa  para  melhoria  do  clima

organizacional;

II – identificar e compreender os aspectos positivos e negativos que impactam no

clima organizacional;

III  –  subsidiar  gestores  e  profissionais  de  recursos  humanos  com  uma  visão

abrangente do clima organizacional;

IV – estabelecer planos de ações para a melhoria do clima organizacional;

Art.  3º  A  gestão  do  clima  organizacional  é  um  processo  amplo  e  sistemático

de  diagnóstico  e  implantação  de  melhorias  organizacionais, que envolve as seguintes etapas:

I – divulgação da pesquisa de clima organizacional a ser aplicada pela Secretaria de

Gestão de Pessoas – SGP/PGR;

II – formulação e implantação de planos de melhoria do clima organizacional;
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III – monitoramento das ações destinadas à melhoria do clima organizacional;

IV – avaliação da gestão do clima organizacional;

V –  divulgação dos  resultados  por  meio  da  página  na  intranet  da  Assessoria  de

Qualidade de Vida e Bem Estar.

V –  divulgação dos  resultados  por  meio  da  página  na  intranet  da  Assessoria  de

Qualidade de Vida no Trabalho. (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

Art. 4º Fica instituído o Conselho de Servidores que terá a seguinte composição:

I – servidor com mais tempo de serviço na Procuradoria;

I  -um servidor  lotado em um dos  setores  vinculados  ao  gabinete  do Procurador-

Chefe; (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

II – um servidor lotado nos setores vinculados ao gabinete do Procurador-Chefe;

II -um servidor lotado emum dos setores vinculados à Secretaria Estadual; (Redação

dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

III – um servidor lotado nos setores vinculados à Secretaria Estadual;

III – dois servidores lotados em Gabinete, sendo um Analista ou Assessor de Livre

Nomeação e um Técnico Administrativo;

III  -dois  servidores  lotados  em  Gabinete,  sendo  um  Analista  e  um  Técnico

Administrativo; (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

IV – um servidor lotado na Coordenadoria de Administração ou setores vinculados;

IV -um servidor lotado na Coordenadoria de Administração ou em um dos setores

vinculados; (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

V –  um  servidor  lotado  na  Coordenadoria  Jurídica  e  Documentação  ou  setores

vinculados;

V -um servidor lotado naCoordenadoria de Gestão de Pessoas ou ou em um dos

setores vinculados; (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

VI – um servidor lotado na Coordenadoria  de TI e  Telecomunicações  ou setores

vinculados;

VI -um servidor lotado na Coordenadoria Jurídica e de Documentação ou em um dos

setores vinculados; (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)
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VII  –  um  servidor  lotado  na  Coordenadoria  de  Gestão  de  Pessoas  ou  setores

vinculados;

VII  -  um  servidor  lotado  na  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  e

Comunicação ou em um dos setores vinculados; (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de

março de 2018)

VIII – um servidor lotado em PRM.

VIII - um servidor contratado, sem vínculo, exercendo cargo em comissão; (Redação

dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

§1º  O  servidor  com  mais  tempo  de  serviço  na  PR/RJ  que  estiver  impedido

por  já  ocupar  outra  cadeira  no  Conselho  ou  que  não  manifestar interesse em compô-lo, será

substituído pelo próximo mais antigo, em uma linha sucessória, até o preenchimento da vaga;  

§2º Os ocupantes das vagas de II a VIII do Conselho serão escolhidos por votação

interna,  entre  os  servidores  de  cada  grupo,  sendo  a  eleição  organizada  segundo  critérios

estabelecidos pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

§2º Os ocupantes das vagas de II a VIII do Conselho serão escolhidos por votação

interna,  entre  os  servidores  de  cada  grupo,  sendo eleito  como titular  o1º  mais  votado  e  como

suplente o 2º mais votado. Havendo somente um candidato por grupo, não haverá suplente para este

grupo. O suplente só participará das reuniões do Conselho de Servidores na ausência do titular;(

Redação dada pela Portaria PRRJ nº 1077, de 14 de agosto de 2015)

§3º Os ocupantes das vagas II a VIII terão mandato de um ano, prorrogável por igual

período e por apenas uma vez, após o qual serão realizadas novas eleições;

Art. 5º Caberá ao Conselho a escolha, dentre seus integrantes, de seu presidente e

vice-presidente.

Art. 5º Caberá ao Conselho escolher, dentre seus integrantes, um presidente, um vice-

presidente e um secretário. (Redação dada pela Portaria PRRJ nº 353, de 26 de março de 2018)

Parágrafo único. Participará das reuniões, sem direito a voto, o servidor responsável

pela  gestão do Programa de Melhoria  do Clima Organizacional,  que auxiliará  a  realização dos

trabalhos no que se fizer necessário.

Art. 6º O Conselho se reunirá uma vez a cada semestre ou conforme deliberado por

seus componentes.
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Parágrafo único. O Conselho poderá ser convocado a reunir-se por determinação do

Procurador-chefe,  pelo  Secretário  Estadual,  pelo  Coordenador  de  Gestão  de  Pessoas  ou  pelo

responsável pela Gestão do Plano de Melhoria do Clima Organizacional.

Art. 7º. Compete ao Conselho opinar sobre assuntos de interesse do público interno,

rotineiros  ou  não  à  Administração  da  PR/RJ,  encaminhando  propostas,  sugestões  ou  estudos

complementares no que se refere à execução do Programa de Melhoria do Clima Organizacional.

Art.  8º  Casos  omissos  ou  conflitosos  serão  dirimidos  pelo  Procurador-Chefe  da

PR/RJ.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

LAURO COELHO JUNIOR

Este  texto  não  substitui  o  Publicad  o   no  DMPF-e,  Brasília,  DF,    4     a  go  .  201  5  .  Caderno  
Administrativo, p.   43  .  
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