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Portaria n° 370/20 1 8-DGCR
,

’

Ementa. Estabelecernormas para a participacao de

-

'

» servidores do Campus Recife em atividade

esportivas
‘

e culturais Vinculadas a0

Programa de Qualidade de Vida no

Trabalho.

.

A DIRETORA GERAL DO Campus RECIFE em exercicio, DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuicoes
conferidas pela Portaria 11° 252/2018— DGCR, de 18 de maio de 2018, do Diretor Geral do Instituto

Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Pernambuco — Campus Recife, de acordo com

memorando n°13/2018—DPI e considerando:
1. A antonomia concedida a0 IFPE para elaborar o regulamento de seu pessoa1,prevista no

inciso II, § 1°, art. 54 da Lei n° 9.394/1996; -

'2.
'

0 art. 230 da Lei n° 8.112/90, que trata da competencia dos orgaos para implementar acoes

preventivas voltadas para a promocao da saude do servidor;

3. A Politica de Atencao a Safide e Seguranca do Trabalho do Servidor Pfiblico Federal,
instituida pelo Decreto 6833/2009;

4. As diretrizes gerais de promocao da Safide do servidor pt'lblico. federal, instituidas pela
Portaria Normativa SEGEP/MP n° 3/2013;

'

5. O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do IFPE;

6. A delegacao de competéncia de que trata a Portaria n° 1.102/2014-GR.

RESOLVE;

1. Estabelecer n0r111as para a participacao de servidores do Campus Recife em atividades
'

esportivas e culturais Vinculadas ao Programa de Qualidade de Vida 110 Trabalho, nos termos do

Anexo I. 1

.2_ Revogar todas as

disposicoes
em contrario.

Publique-se. Registre-se. Cumpra—se.

GABINETE DA ADIRECAO GERAL Do Campus RECIPE DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO, 30 de julho de 2018.

JULIANA S UZA DE ANDRADE

Diretora Geral ampus Recife e111 exercicio
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ANEXO I

(PORTARIA N° 370/2018—DGCR, DE 30 DE JULHO DE 2018)

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
p

NORMAS' PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO Campus RECIFE EM

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS

Das dispOSicfies preliminares

Art. 1°. Esta norma estabelece os critérios e procedimentos a serern observados pelos servidores do

IFPE — Campus Recife para a pratica de atividades esportivas e/ou culturais vinculadas ao Programa
de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) do IFPE.

Art. 2°. Para fins desta norma, a pratica de atividades esportivas vinculadas ao PQVT tem por

objetivo propiciar aos servidores aumento da autoestima e do bem—estar no contexto laboral,

incentivando a reducao do sedentarismo e da vulnerabilidade a riscos relacionados a safide.

Art. 3°. Para fins desta norma, a pratica de atividades culturais, vinculadas a0 PQVT, tern por

objetivo, propiciar a0s servidores ambientes de trabalho saudaveis atraVés de melhoria continua das

condicoes e das relacoes no trabalho, e da safide mental, a partir do desenvolvimento de habilidades

sociais e do trabalho.

Art. 4°. Atendida as disposicoes desta norma, e’ assegurada ao servidor a adesao ao PQVT, sendo

sua participacao facultativa.

Da participacao d0 servidor em atividades esportivas

Art. 5°. 0 IFPE- Campus Recife disponibilizara seus espacos e equipamentos desportivos, para a

pratica de atividades esportivas por seus servidores, observadas a priorizacao para a pratica de

atividades educativas com os estudantes e a disponibilidade de horarios.

§ 1°. Os servidores sao responsaveis por zelar pelos espacos e equipamentos desportivos
no

usufruto para a pratica esportiva.

§ 2°. Considerando a limitacao atual dos espacos e equipamentos desportivos do IFPE — Campus

Recife e a priorizacao desses para as acoes educativas com os estudantes, é facultado ao servidor

praticar atividades esportivas vinculadas a0 PQVT em espacos pfiblicos, ou em outros

equipamentos urbanos apropriados para atividades no campo das atividades fisicas, desportivas ou

similares.

§ 3°. 0 IFPE — Campus Recife I15.0f‘Se responsabilizara pelo transporte do servidor até 0 local da

pratica de atividades esportivas, bem como pela disponibilidade desses locais, n50 cabendo ao

servidor requerer qualquer tipo de custeio, beneficio ou indenizacao.
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§ 4°. ,0 disposto no § 2° 56 aplica até que o IFPE — Campus Recife reestruture seus espacos e

equipamentos desportivos e possa disponibiliza-los aos servidores.

'

Art. 6°. 0 servidor podera destinar ate' uma hora por dia, limitado a até dois dias por semana, da sua

carga horaria semanal de trabalho para a pratica de atividades esportivas de que trata 0 art. 5°.

§ 1°. 0 disposto no caput deste artigo nao deve ser aplicado como carga horaria maxima semanal a

ser adotada pelo servidor para a pratica de atividade esportiva, sendo urn estimulo do IFPE Campus
Recife para a pratica de atividade fisica de forrna regular;

§ 2° 0 disposto no caput deste artigo nao se aplica aos servidores submetidos a0 regime de turnos

ou escalas de que trata 0 art. 3° do DeCreto 1.590/1 995 cu a jornada de trabalho definida em leis

especiais inferiores a 40 horas semanais.
.

§ 3° No caso do docente, o disposto no caput deste artigo se aplica sobre o regime de trabalho

contratual definido no ato de nomeacao ou, caso tenha havido a1teracao,na portaria que promoveu a

modificacao.
»

§ 4° Nao sera permitida a acumulacao da carga horaria de que trata o caput deste artigo para
usufruto posterior.

-

Da participacio do servidor em atividades culturais

Art. 7°. 0 IFPE —Campus Recife incentivara a participacao do servidor em projetos e cursos de

extensao voltados as artes cénicas, plasticas e-visuais, bem como os desenvolvidos a partir da

mfisica, danca e das tradicoes regionais, como pratica de atiVidades culturais Vinculadas a0 PQVT.

Art. 8°. 0’ servidor podera destinar ate’ uma hora por dia, limitado a até dois dias por semana, da sua

carga horaria semanaldetraba1ho para a pratica de atividades culturais de que trata 0 art. 7°.

§ 1°. 0 dispostono caput deste artigo nao deve ser aplicado como carga horaria maxima semanal a.

ser adotada pelo servidor para a pratica de atividades culturais, sendo um estimulo do IFPE Campus
Recife para a participacao nas mais diversas manifestacoes culturais.

§ 2°. 0 serVidor participante de grupos artisticos ou culturais ou de cursos de teatro, artes, danca ou

mfisica, podera destinar a carga horaria de que trata o caput deste artigo para realizar essas

atividades, nao cabendo, nesta situacao, requerer qualquer tipo de custeio, beneficio ou indenizacao.

§ 3° 0 disposto no caput deste artigo nao se aplica aos servidores submetidos a0 regime de turnos

ou escalas de que trata 0 art. 3° do Decreto 1.590/1995 ou a jornada de
trabalho

definida em leis

especiais inferiores a 40 horas semanais.

§ 4° No caso do docente, o disposto no caput deste artigo se aplica sobre o regime de trabalho

contratual definido no ato de nomeacao ou, caso tenha havido alteracao, na portaria que promoveu a

modificacao.
' '
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§ 5° Nao sera permitida a acumulacao da carga horari'a ds que trata o caput deste artigo para

.usufruto posteriorments.
-

.

,

§ 6° A destinacao de carga horéria ds que trata 0 art. 6° nao se acumula com a do disposto no caput

deste artigo, sendo limitado para ambos os casos, a uma hora diaria e a dois dias semanais.

Dos procedimentos para ad'esfio a0 PQVT

Art. 9°. 0 ssrvidor que optar pela adesao ao programa devera aprssentar a DGP Termo de Adesao e

Compromisso, conforms modelo constants no Anexo A, assinado pelo, servidor s pela chefia

imediata.
‘

§ 1°. A definicao dos horarios para a pratica ds atividades esportivas e/ou culturais de que trata 05

arts. 6° e 8° devera ser previamente acordada com a chefia imsdiata de modo a preservar a

continuidade da prestacao do servico pfiblicos o horario de funcionamento do setor.

§ 2°. A qualquer tempo 0 Servidor podera efetivar a alteracao dos dias em que realizara a atividads,

mediante prssnchimento ds alteracao do Termo de Adssao, conforms Anexo A, sstando

previamsnts
acordado com a chefia imediata.

§ 3°. 0 servidor qus optar em exercer as atividades esportivas s/ou culturais nos terrnos do § 2° do
’

1

art. 5° e do § 2° do art. 8°, devsra apresentar a DGP:

I — no caso da realizacao de , atiVidades fisicas/esportivas elou culturais, em estabelecimentos

pfiblicos ou privados, apresentar comprovacao de Vinculo, Como contrato de adesao, comprovante

de pagamento, entre outros, desde que conste idsntificacfio do estabelecimento com CNPJ;

II — no caso de realizacao de atividades fisicas/esportivas e/ou culturais com o acompanhamento de

profissional da area, apresentar declaragao do profissional, constando nome legivsl e nfimero de

rsgistro em orgao de classe ou CPF.

§ 4°. Para efeito ds acompanhamsnto, o servidor que optar pela adssao ao programa devera

apresentar a DGP, mensalments, até o quinto dia 1'1ti1 do més subsequente:

I —'No caso da realizacao de atividades esportiVas em espaco pfiblicos ou em outros equipamentos
urbanos apropriados, autodsclaracao, conforms constants no Anexo B;

II - ‘No caso da realizacao de atividades fisicas/esportivas e/ou culturais, em estabelecimentos

publicos ou privados, declaracao de frequéncia emitida pslo estabelscimento, desde que conste
idsntificacao do estabelecimento com CNPJ;

III — No caso de realizacao ds atiVidades fisicas/esportivas e/ou culturais com o acompanhamento
de profissional da area, apresentar declaracao do profissional, constando

nome 1eg1vs1 e nfimero ds

rsgistro em orgao de classe ou CPF;

IV — No caso do ssrvidor nao utilizar do beneficio do programa por um determinado periodo, ests

devera encaminhar copia da folha de ponto correspondents.
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Art. 10. O servidor que optar por exercer‘atividades esportivas devera apresentar no ato da adesao e

anualmente-a no mes deseu aniversario, atestado de safide recente, assinado por médico especialista

(cardiologista), declarando estar apto a pratica de atividade fisica regular.
'

Art. 11. O serVidor que aderir ao PQVT e n50 atender ao disposto no art. 9° e no Terrno de Adesao

e Compromisso devera exercer sua carga horéria de trabalho em sua integralidade, devendo

compensar as horas nos termOs do art. 44'da Lei n° 8.112/90.

Parégrafo Unico. Ao servidor que prestar declaraoao falsa, seré aplicada a responsabilizagao
,

administrativa nos termos da Lei n° 8.112/90.

Da competéncia

Art. 12.90mpete a DGP:

I— Incentivar, realizar e registrar a adeséo do servidor ao PQVT;

II —Ap1icar o disposto nesta norma; e

*

,

III — Orientar quanto aoregistro de frequéncia.
Das disposigfies finais

4

‘

Art. 13. O disposto nesta norma n50 se aplica aos servidores afastados ou em licengas, bem como

aos convocados por necessidade do servigo. .

‘

Art. 14. A participagao de servidores na organizagao e realizagao de eventos ou‘ projetos
institucionais,’ n50 esta Vinculada a0 PQVT.

'

-

Art. 15. Os casos omissos serao dirimidos em acordo e‘ntre a DGP e a Dire‘oao — Geral do Campus
Recife.

'
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ANEXO A
TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO

PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E/OU CULTURAIS

( )ADEsAo . ( )ALTERAcAo

Eu,
‘

'

,

servidor(a) pertencente ao quadro de ’pessoal do Instituto Federal 'de Educacao, Ciéncia e

Tecnologia de Pernambuco —

Campus Recife, matricula SIAPE 11°
,

lotado(a) no(a) -

‘

,cumpri'ndo meu horério de

trabalho em regime de 8 (oito) horas diarias e 40 (quarenta) horas semanais, solicito minha adesao

a0 Programa de Qualidade de Vida no'Trabalho (PQVT) do IFPE —

Campus Recife, e declaro que
- realizarei atividades esportivas e/ou culturais abaixo descritas em horario a Ser previamente
acordado com a chefia imediata.

_

,

Comprometo-me a cumprir com o disposto na Portaria n°. 370/2018—DGCR, sob pena de c0mpensar
as horas utilizadas indevidamente nos termos do art. 44 da Lei n° 8.112/90, além de arcar com as

responsabilidades legais e adrninistrativas advindas do meu ato.

. DESCRIcAo DAs ATIVIDADES:

LOCAL DE

REALIZACAO:
DIAS DA SEMANA 1.

‘

2.

HORARIOS:
_A

1.
.

-

2.

Recife, de
I

I

.

de

Assinatura do Servidor(a)

A chefia imediata abaixo identificada se compromete a incentivar e Viabilizar a participacao do
servidor no PQVT, observado o disposto na Portaria n°. 370/2018-DGCR.

Nome do Chefezi
Matricula SIAPE:

Funcio:

Assinatura da Chefia imediata
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ANEXO B

AUTODECLARAQAO DE EXERCiCIO DE ATIVIDADES
‘

ESPORTIVAS E/OU CULTURAIS

'Eu,
,

servidor(a) pertencente ao quadro de pessoal do Instituto Federal de Educaefio, Ciéncia e

Tecnologia de Pernambuco —

Campus Recife, matricula SIAPE n°
’

, lotado(a)

no(a)
‘

‘

', declare, em cumprimento £1

Portaria n°. 370/2018-DGCR, que exerci no més/ano de as atividades

fisicas e/ou culturais nos horérios descritos abaixo Vinculadas ao PQVT.

Dia
_

Horério
_ Descrieéo do local e das atividades realizadas

Estou ciente de que a omissio de informagoes ou a apresentaefio de dados ou docuinentos falsos i

e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, na compensaefio das horas utilizadas in‘devidamente

nos termos do art. 44 da Lei n° 8.112/90, além das medidas administrativas e legais cabiveis.
\../‘

_ Recife, de de
'”

Assinatura do Servidor Declarante


