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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ

PORTARIA/GA B Nº 76, DE 22 DE JANEIRO DE 2015

Institui  o  Programa de Gestão do Clima Organizacional da
Procuradoria da República no Estado do Ceará bem como o
Comitê Gestor do Clima Organizacional.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO
ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando  os  propósitos  da  Modernização  da  Gestão  Administrativa  no
Ministério Público Federal que, dentre seus objetivos específicos, almeja “desenvolver cultura
organizacional voltada para o modelo de gestão estratégica, com foco em eficiência, eficácia e
efetividade”,  “estimular  a  adoção  de  boas  práticas  e  de  inovações”  e  “contribuir  para  a
economia  de  recursos  e  aumento  da  produtividade  dos  servidores  envolvidos”  (artigo  2º,
inciso III, IX e X, da Portaria PGR/MPF 472/2010);

Considerando que o aprimoramento do “clima organizacional” e da “gestão de
pessoas  (ou  administração  de  recursos  humanos)”  constitui  fator  primordial  para  que  a
Procuradoria da República no Estado do Ceará – PR/CE preste serviços cada vez melhores à
sociedade em geral;

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. Traduz 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;
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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  Gestão  do  Clima  Organizacional  da
Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Ceará  bem  como  o  Comitê  Gestor  do  Clima
Organizacional.

Parágrafo  único.  Para  os  fins  desta  Portaria,  entende-se  por  clima
organizacional  o  conjunto  de  percepções  compartilhadas  que  procuradores,  servidores  e
estagiários  desenvolvem  por  meio  de  suas  relações  com  as  políticas,  as  práticas  e  os
procedimentos desta Procuradoria da República, tanto formais quanto informais. 

Art. 2º O Programa de Gestão do Clima Organizacional da PR/CE possui as
seguintes finalidades:

I  –  avaliar  a  percepção  dos  procuradores,  servidores  e  estagiários  sobre
políticas, práticas e procedimentos desta Procuradoria da República, permitindo uma atuação
proativa para melhoria do clima organizacional, baseada em fatos e dados;

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 – definir planos de ações para a melhoria do clima organizacional;

V – melhorar o comprometimento e, consequentemente, a produtividade dos
procuradores, servidores e estagiários que integram a PR/CE.

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 – divulgação dos resultados;

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

V – avaliação da gestão do clima organizacional.

Art.  4º A pesquisa  de  clima  organizacional  será  realizada  com  frequência
anual, consoante as diretrizes traçadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP/PGR

Parágrafo  único.  Os  resultados  da  pesquisa  de  clima  organizacional  serão
tratados de forma a assegurar a confidencialidade e a privacidade dos respondentes, com o
objetivo de incentivar a participação e a veracidade das informações prestadas. 

Art.  5º Fica instituído o Comitê Gestor  do Clima Organizacional,  que será
responsável,  com  o  apoio  da  Divisão  de  Gestão  de  Pessoas  –  DIGEP,  pelas  atividades
atinentes ao Programa.

§ 1º O Comitê será vinculado ao Procurador-Chefe,  que será o responsável
pelas diretrizes e decisões do Programa de Gestão do Clima Organizacional.

§ 2º O Comitê terá a seguinte composição:

I – 1 (um) Representante do Colégio de Procuradores da República;
II – Secretário(a) Estadual;
III – Assessor de Planejamento e Gestão Estratégica;
IV – Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas;
V -  Coordenador(a) de Administração;
VI – Coordenador(a) Jurídico e de Documentação;
VII – Coordenador(a) de Informática;
VIII – Chefe da Seção do Planassiste;
IX – Chefe da Seção de Segurança Orgânica e Transporte.

§ 3º São atribuições do Comitê:

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 – definir critérios de qualificação para a concessão do Selo de Qualidade em
Gestão do Clima Organizacional;

VI - apreciar e resolver os casos não previstos nesta Portaria referentes à gestão
do clima organizacional.
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Art. 6º Caberá ao comitê a escolha, dentre seus integrantes, de seu presidente e
vice-presidente, além das demais funções necessárias ao seu funcionamento.

Art. 7º 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. 8º A guarda de documentos, registros e materiais relacionados à pesquisa
de clima ficará sob a responsabilidade da DIGEP.

Art.  9º A  Comissão  Permanente  de  Gestão  e  Melhoria  do  Clima
Organizacional 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. 10. Os casos não previstos nesta Portaria serão dirimidos pelo Comitê
Gestor do Clima Organizacional.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogar a Portaria/GAB nº 544, de 17 de novembro de 2014.

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES
Procurador-Chefe

PR/CE

Publicado no DMPF-e – Administrativo de 26/01/2015, p. 16
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