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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
PORTARIA N° 315/2018
lnstitui o Programa de Qualidade de
Vida no Trabalho no Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso.
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PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO

GROSSO, usando das atribui<;oes legais que lhe confere art. 19, inciso XI
do Regimento lnterno do TRE/MT;
CONSIDERANDO que a qualidade de vida e considerada uma
pr6tica sustent6vel, devendo compreender a valoriza<;ao, satisfa<;ao e
a inclusao do capital humano das institui<;6es, em a<;oes que estimulem
o desenvolvimento pessoal e profissional, conforme dispoe o art. 6°, §7,
e art. 16 do Resolu<;ao do Conselho Nacional de Justi<;a n° 201 de 03 de
mar<;o de 20 15;
CONSIDERANDO que o objetivo estrategico de aperfei<;oamento
do gestao de pessoas possui como indicador o grau de satisfa<;ao com
programas de qualidade de vida dos servidores, conforme consta no
Planejamento Estrategico do Tribunal Superior Eleitoral par meio do
Resolu<;ao n° 23.439/20 15;
CONSIDERANDO

o

objetivo

estrategico

de

desenvolver e

valorizar pessoas e, ainda, os princfpios institucionais de qualidade de
vida no trabalho, integra<;ao e etica, conforme consta no Planejamento
Estrategico deste Tribunal;
CONSIDERANDO que o investimento nos pessoas e elemento
imprescindfvel para o atendimento aos princfpios do Administra<;ao
Publica e fundamental para o alcance dos objetivos institucionais deste
Tribunal;
CONSIDERANDO, ainda, que um Programa de Gestao em
Qualidade de Vida e o instrumento capaz de diagnosticar, executor e
avaliar as a<;oes que visem ao bem-estar organizacional;

CONSIDERANDO, ainda, a Resoluc;ao n° 1719/2016, que institui e
regulamenta

a

Rede

lnterna

de

Governanc;a

deste

Tribunal,

estabelecendo as atribuic;6es do Nucleo Estrategico de Qualidade de
Vida no Trabalho;
CONSIDERANDO o que consta

do Processo Administrativo

eletronico n° 2529/2016,

RESOLVE

Art. 1° 0 Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT
possui como objetivo geral promover a melhoria do qualidade de vida
dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Mota Grosso.
Art. 2° Constituem objetivos especfficos do Programa de QVT:
I.

No area organizacional: auxiliar o TRE/MT a consolidar sua

missao e atingir sua visao institucional, a partir do investimento no
melhoria do qualidade de vida de seus servidores, alinhando suas ac;6es
as perspectivas do planejamento estrategico para propiciar bem-estar
organizacional por meio do cuidado com as pessoas.
II.

No area do saude: investir no promoc;ao do saude por meio

de ac;6es que previnam contra o absentefsmo, estresse, riscos e
doenc;as ocupacionais, acidentes em servic;o, clima organizacional e
desempenho insatisfat6rios, proporcionando aos servidores meios para o
gerenciamento de sua

propria qualidade de vida voltados ao

desenvolvimento de habitos de vida saudaveis.
Art. 3° 0 publico-alva do Programa de QVT sao

OS

servidores do

TRE/MT e seus dependentes.
Art. 4° A implantac;ao do Programa dar-se-a por meio do
cumprimento de duos etapas:
I.

Designac;ao

dos

membros

do

Nucleo

Estrategico

de

Qualidade de Vida no Trabalho- NQVT;
II.

Diagn6stico Organizacional.
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Art. 5° 0 Diagn6stico Organizacional inicial e instrumento por
meio do qual ser<So identificadas as principais necessidades dos
servidores de acordo com as quatro dimens6es do natureza humana:
ffsica, mental, social e espiritual.
Paragrafo Unico. 0 diagn6stico sera realizado em consonancia
com os indicadores estrategicos e operacionais que constam do
Planejamento Estrategico lnstitucional e do Secretaria de Gestao de
Pessoas.
Art.

6°

0

NQVT

sera

composto

por 05(cinco)

membros

designados pelo (a) Presidente do Tribunal, sendo 03(tres) titulares e
02(dois) suplentes.
Art. 7° A composic;ao do NQVT tera vigencia de 02 anos,
prorrogavel.
Art.

8°

0

Programa

de

QVT

devera

ser

submetido

a

homologac;ao do CEGEPE- Comite Estrategico de Gestao de Pessoas.
Art. 9° Alem das competencies previstas nos arts. 27 e 31 do
Resoluc;ao n° 1719/2016, compete ao NQVT:
I.

Realizar o levantamento de dodos com vistas a elaborac;ao

do Diagn6stico Organizacional, que identificara as reais necessidades
dos servidores do Tribunal, em consonancia com os indicadores do
Planejamento Estrategico lnstitucional e do Secretaria de Gestao de
Pessoas;
II.

Consolidar

os

dodos

levantados

no

Diagn6stico

Organizacional;
Ill.

Elaborar o Planejamento Bienal e seu cronograma de

execuc;ao;
IV.

Acompanhar a implementac;ao dos projetos definidos no

Planejamento Bienal e zelar pelo cumprimento dos prazos;
V.

Avaliar os resultados por meio do aplicac;ao de instrumentos

qualitativos e quantitativos;
VI.

Propor parcerias internas e externas para que se possa

atender as atividades previstas no Planejamento Bienal;
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VII - Zelar pela correta disseminac;ao do conceito e das ac;oes
relatives

a qualidade de vida no trabalho.

Art. 10. Havera reunioes ordinaries e extra ordinaries do NQVT,
que serao presididas e secretariadas pelos servidores eleitos por seus
pr6prios membros.
Art.

11. A

gestao do

Programa

se

dora

por meio

de

cumprimento de tres etapas:

1.

Elaborac;ao do Planejamento Bienal pelo Nucleo;

II.

Homologac;ao do Programa de QVT pelo CEGEPE;

Ill.

Execuc;ao dos projetos e ac;oes previstos no Planejamento

Bienal pela Secretaria de Gestao de Pessoas,
IV.

Acompanhamento e avaliac;ao das ac;oes constantes do

Planejamento Bienal, sob a responsabilidade do Nucleo e do CEGEPE.
Art. 12. 0 Planejamento Bienal, que sera apresentado ate a
primeira quinzena do mes de marc;o, para a execuc;ao nos dois anos
subsequentes, devera canter:
I.

Projetos e atividades a serem desenvolvidas durante o

II.

Unidades responsaveis que serao necessaries

bienio;

a execuc;ao

de coda projeto e atividade;
Ill.

Recursos materiais e financeiros previstos para coda projeto

e atividade,
IV.

Cronograma de execuc;ao dos projetos e atividades.

Paragrafo unico.
mediante

demandas

No decorrer do bienio, o NQVT podera,
identificadas

ou

alterac;ao

nos

condic;oes

or<;amentarias, propor ajustes no Planejamento, que serao submetidas
para homologac;ao ao CEGEPE.
Art. 13. A execuc;ao dos projetos e ac;oes do Programa de QVT
podera ser realizada mediante convenios e parcerias com outras
entidades publicas e privadas, ou por meio de patrocfnios.
Art. 14. Os projetos e atividades voltados

a

promoc;ao do

qualidade de vida no trabalho, ja em curso no TRE/MT, permanecerao
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•

em

funcionamento,

ate

que

o

NQVT

defina

acerca

de

sua

continuidade e de seu enquadramento dentro das polfticas do
Programa de QVT.
Art. 15. Ap6s a designm;ao do NQVT, a capacitac;ao em
Qualidade de Vida no Trabalho dever6 ser prevista no Plano Anual de
Capacitac;ao.
Art. 16. Os casas omissos serao resolvidos pelo Diretor-Geral.
Art.

17. Esta Portaria entrar6 em vigor no data de sua

publicac;ao.
Cuiab6, 3 de setembro de 2018.
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argador MARCIO VIDAL
Presidente
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