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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

 

PORTARIA Nº  73, DE 25 DE ABRIL DE 2022.

 

  

Ins�tui os Pontos Focais do Núcleo de Saúde
e Qualidade de Vida do Servidor (NSQV) no
âmbito do Departamento Penitenciário
Nacional. 

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL - SUBSTITUTO , no uso
das atribuições delegadas pelo art. 7º, inciso II, da Portaria SE/MJSP Nº 1.411, de 25 de novembro de
2021, com fundamento nos autos 08016.013752/2019-91, 

 

RESOLVE:

 

Art.1º Ins�tuir os pontos focais do Serviço de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor
(SSQV) no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional.

Art.2º Os pontos focais do Serviço de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor
(SSQV) serão indicados pelos Diretores das Penitenciárias Federais para apoio nas a�vidades a serem
desenvolvidas pelo SSQV.

§1 As indicações deverão considerar o interesse e a afinidade dos servidores com
as prá�cas de atenção à saúde e qualidade de vida no trabalho, sendo recomendado ao menos um
servidor com formação na área da saúde, e ainda, caso haja disponibilidade de efe�vo, que os demais
tenham formação ou experiência em processos de atenção á saúde mental e saúde e/ou Educação Física.

§2 Deverão ser indicados no mínimo 3 (três) servidores das carreiras da área
penitenciária federal para as ações de que tratam essa Portaria.

Art.3º Compete aos pontos focais indicados:

a) Par�cipar na construção das ações estratégicas des�nadas à implementação e
manutenção do Programa de saúde e qualidade de vida no trabalho;

b) Apoiar o Serviço de Gestão de Pessoas da Penitenciária Federal e o Serviço de Saúde e
Qualidade de Vida do Servidor no desenvolvimento das ações de saúde e qualidade de vida no trabalho;

c) Apoiar a sensibilização, a promoção e o desenvolvimento dos exames periódicos de
saúde para os servidores nas unidades, nos termos do que trata o Decreto nº 6.856, de 25 de maio de
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2009 e da  Portaria GAB DEPEN nº 590, de 27 de dezembro de 2017;

d) Auxiliar nas ações de promoção, prevenção, tratamento e acompanhamento da saúde do
servidor, considerando seus aspectos biopsicossociais e as especificidades do ambiente prisional;

e) Auxiliar o Serviço de Gestão de Pessoas da Penitenciária Federal na realização da Semana
de Saúde do Servidor no âmbito das Penitenciárias Federais, conforme Portaria nº 398, de 18 de julho de
2016;

f)Promover ações locais para es�mular a colaboração dos servidores em estudos e ações
voltadas ao controle do absenteísmo;

g) Auxiliar e acompanhar as ações rela�vas à A�vidade Física Ins�tucional - AFI, conforme
diretrizes recomendadas pela Coordenação de Desenvolvimento Humano-Organizacional (CDHO);

h) Promover, localmente, campanhas educa�vas des�nadas à prevenção do suicídio, com
ênfase na atenção e cuidado com a saúde mental; 

i) Desenvolver, em conjunto com o SSQV, a construção de protocolos para atuação em
situações de eventos crí�cos;

j) Apoiar as demais a�vidades da temá�ca que lhe forem atribuídas pelo Serviço de Saúde e
Qualidade de Vida.

Art.4º Aos Diretores das Penitenciárias Federais caberá a gestão administra�va para
garan�r a organização da carga horária dos servidores indicados para a realização de suas respec�vas
a�vidades ordinárias e as constantes no art. 3º desta Portaria, visando garan�r condições adequadas para
a realização do trabalho.

Art.5º Caberá a Diretoria designar os servidores para compor os pontos focais, por
meio de ato específico,  após a indicação de que trata o art. 2º desta Portaria. 

Art.6º A Coordenação de Desenvolvimento Humano-Organizacional (CDHO), por
meio do SSQV, acompanhará as a�vidades realizadas, bem como orientará as diretrizes de trabalho a
serem adotadas em saúde e qualidade de vida no trabalho.

Art.7º Os pontos focais apresentarão relatório quadrimestral das a�vidades
realizadas.

Art.8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

JOSÉLIO AZEVEDO DE SOUSA 
Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional - Subs�tuto

Documento assinado eletronicamente por Joselio Azevedo de Sousa, Diretor(a)-Geral do
Departamento Penitenciário Nacional – Subs�tuto(a), em 25/04/2022, às 17:39, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 17847944 e o código CRC F7C31BC1  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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