
T R I U N F O P R E V 

RESOLUÇÃO 02/2017 

Dispõe sobre a criação de Programa de 
promoção da saúde e qualidade de vida dos 
servidores que atuam na Unidade Gestora da 
Previdência. 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
TRIUNFO - TRIUNFOPREV, no uso de suas atribuições legais, 

Art. 1° - Fica criado, no âmbito do TRiUNFOPREV o Programa de promoção da saúde 
e qualidade de vida dos servidores que atuam na Unidade Gestora do TRIUNFOPREV. 

Art. 2° - O Programa tem como objetivo instituir as diretrizes de promoção à saúde e 
qualidade de vida do servidor do TRIUNFOPREV. 

Ari. 3° - A concepção que fundamenta este Programa prioriza ações voltadas à 
educação em saúde, a prevenção dos riscos, agravos e danos à saúde do servidor, ao 
estímulo dos fatores de proteção da saúde e ao controle de determinadas doenças. 

Art. 4° - As ações de promoção à saúde tem como finalidade a melhoria dos 
ambientes, da organização e do processo de trabalho em consonância com a 
construção de uma cultura de vaiorização da saúde para redução da morbidade, por 
meio de hábitos saudáveis de vida e de trabalho. 

Parágrafo único: As ações abrangem as mudanças na organização e no ambiente de 
trabalho, com foco na prevenção dos acidentes e das doenças relacionadas ao 
trabalho e na educação em saúde para a adoção de práticas que melhorem as 
condições e a qualidade de vida no trabalho. 

Art. 5° - Constituem objetivos do Programa de promoção à saúde e qualidade de vida 
do servidor do TRIUNFOPREV: 

I - estimular a oferta de ações de educação e promoção em saúde junto dos servidores 
do TRIUNFOPREV, em diferentes níveis de prevenção, direcionadas ao bem-estar, a 
qualidade de vida e a redução de vulnerabilidade a riscos relacionados à saúde, aos 
seus determinantes e condicionantes. 
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II - Oferecer ambientes de traballio saudáveis, com envolvimento dos servidores e dos 
gestores para o estabelecimento de um processo de melhoria continua das condições 
no trabalho e saúde, propiciando bem-estar das pessoas inseridas no contexto laboral. 

III - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos servidores do TRIUNFOPREV. 

Art. 6° - As ações de promoção à saúde devem contemplar abordagens coletivas que 
possam influenciar ou modificar hábitos individuais e culturas organizacionais, de 
maneira a favorecer espaços de convivência e de produção de saúde, fortalecendo a 
autonomia dos servidores e contribuindo com suas competências e habilidades. 

Art. 7° - São responsáveis peia implementação do Programa as seguintes áreas: 
gestão de pessoas e os próprios servidores. 

Art. 8° - As atribuições de cada responsável pela implementação do Programa são as 
seguintes: 

I - Gestão de pessoas: 

a)-assegurar o cumprimento do Programa e promover a capacitação, em conformidade 
com as orientações das equipes técnicas de vigilância sanitária e de promoção a saúde. 

II - Servidores 
a) - Participar das ações de promoção à saúde; 

b) Serem corresponsáveis peio cumprimento deste Programa. 

Art. 9** - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Triunfo, 09 de outubro de 2017 
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DIRETOR PRESIDENTE 
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