
PORTARIA PRESI/SECRE 55 DE 30/04/2013

Altera a Portaria/Presi/Cenag 256 de 03.09.2012, que institui o Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho no 
âmbito do TRF-1ª Região e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições previstas no art. 21, X, do Regimento 
Interno e de acordo com o Processo Administrativo nº 5.951/2012,

RESOLVE:
Art. 1º Instituir o Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região com a seguinte 

composição:

UNIDADES

Secretaria de Recursos Humanos – SECRE:
•	 Divisão de Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos – DIREH
Secretaria de Bem-Estar Social – SECBE:
•	 Divisão de Saúde Ocupacional – DISAO
•	 Divisão de Assistência à Saúde – DIASA
•	 Divisão de Assistência e Negócios – DIANE
Secretaria de Administração – SECAD:
•	 Divisão de Engenharia e Manutenção – DIENG
•	 Divisão de Material e Patrimônio – DIMAP
•	 Divisão de Segurança e Serviços Gerais – DISEG  
Secretaria-Geral da Presidência – SEGEP:
•	 Assessoria de Representação e Programação Social – ASREP
•	 Assessoria de Comunicação Social – ASCOM
Secretaria de Tecnologia da Informação – SECIN:
•	 Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica e Apoio aos Usuários – COINT
Centro de Estudos e Apoio à Gestão Organizacional – CENAG
•	 Divisão de Projetos Organizacionais e Apoio à Gestão – DIGET

Comitê Justiça Sustentável

Representante dos Aposentados

§ 1º O Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho será presidido pelo Diretor da SECRE.
§ 2º A coordenação executiva será exercida pelo Diretor da DIREH, com apoio técnico da Seção de Qualidade de Vida no Trabalho.
§ 3º A coordenação financeira será exercida pelo titular da SECBE, no caso de recurso oriundo do Pro-Social, e pelos titulares da SECRE 

e SECBE, quando for recurso da União destinado ao Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, de acordo com planejamento orçamentário.
Art. 2º Compete ao Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho analisar e aprovar o Plano Anual de Ação.
Art. 3º Compete à coordenação executiva do PROGRAMA VIDA LEGAL, com apoio da Seção de Qualidade de Vida no Trabalho:
I – assessorar os gerentes/gestores da equipe multidisciplinar do Comitê Gestor de Qualidade de Vida no Trabalho na elaboração de 

propostas, relativas a projetos e ações, e acompanhamento dos programas existentes;
II – coordenar a implementação de projetos e ações relacionados à qualidade de vida no trabalho;
III – efetivar parcerias visando à consecução dos objetivos do Programa; 
IV – apreciar e aprovar o relatório anual de projetos e ações elaborado pela Seção de Qualidade de Vida no Trabalho;
V – estimular e captar as boas práticas de gestão e promoção de qualidade de vida no trabalho;
VI – desenvolver projetos para a integração e mútua cooperação entre o Comitê Gestor e os Comitês Setoriais, e outros comitês técnicos-

multiprofissionais;
VII – promover o intercâmbio de experiências, ações e programas de qualidade de vida no trabalho entre o Tribunal e Seções Judiciárias;
VIII – buscar a melhoria da organização e das condições de trabalho, assim como do reconhecimento e crescimento profissional, e das 

relações socioprofissionais, a partir da identificação de necessidades e interesses baseados em estudos e pesquisas;
IX – receber os planos de ação dos gerentes e gestores do Tribunal e Seccionais e condensar em um documento único – Plano Anual de 

Ações do Programa Vida Legal/Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal e Seccionais;
X - submeter o Plano de Ação Anual e o respectivo cronograma financeiro ao Comitê Gestor para aprovação.
Art. 4º Compete aos gerentes de ação, projeto e programas do Tribunal e das Seccionais:
I – elaborar, executar e acompanhar as ações/projetos/programas sob sua responsabilidade;
II – apresentar/encaminhar os planos de ação no início de cada exercício para aprovação do Comitê Gestor, de acordo com as diretrizes 

e objetivos do Programa;
III – encaminhar os documentos legais exigidos - contratação e pagamento de profissionais previstos nos planos de ação - para a Comissão 

Financeira ou área responsável; 
IV – prestar contas junto à Comissão Financeira ou área responsável de cada ação, projeto e programa realizado.
Art. 5º À Comissão Financeira compete:
I – analisar a regularidade dos documentos encaminhados e exigidos para as contratações previstas no Plano Anual de Ação do Programa 

de Qualidade de Vida no Trabalho do Tribunal, emitir parecer para os integrantes da comissão e gerentes de ação/projetos/programas, encaminhar 
documentos à área responsável para pagamento e enviar comprovante de pagamento aos respectivos gerentes;

 II – analisar e emitir parecer condicional sobre os procedimentos operacionais para implementação dos projetos e ações de Qualidade 
de Vida no Trabalho, a ser previamente elaborado pelo gerente do projeto/ação/programa do Tribunal;

III – receber a prestação de contas anual das atividades realizadas pelos gerentes de projetos/ações/programas do Tribunal e Seccionais, 
e apresentá-la ao Comitê Gestor ao final de cada exercício;



IV – receber o cronograma financeiro das Seções Judiciárias para análise e aprovação da regularidade das propostas, observando o 
alinhamento aos objetivos do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.

§ 1º Quando às atividades do Programa forem custeadas pela União Federal, caberá à Presidência do Comitê, assessorada pelas áreas 
técnicas, emitir parecer conclusivo.

 § 2º Os pagamentos a fornecedores e contratados serão realizados pela área financeira da Secretaria de Bem-Estar Social – SECBE, 
quando se tratar de recursos do Pro-Social destinados à Qualidade de Vida no Trabalho, por meio de movimentação bancária disponível e 
adequada à época.

§ 3º A Comissão Financeira será constituída por no mínimo cinco integrantes das áreas representadas no Comitê Gestor de Qualidade 
de Vida no Trabalho. 

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

•	 Portaria assinada pelo Presidente, Desembargador Federal Mário César Ribeiro.

•	 Publicada no Boletim de Serviço n. 82 de 07/05/2013.


