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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA GERAL
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n
Fone/Fax: (63) 32184375. Palmas – TO.
A3P
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO
1. JUSTIFICATIVA
É perceptível que os países desenvolvidos e os em desenvolvimento estão se preocupando cada vez mais com o meio
ambiente, a partir da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em Estocolmo na
Suécia, em 1972. Há pouco mais que trinta anos que a preocupação sobre o assunto ambiental entrou na agenda
desses países e de diversos segmentos da sociedade civil organizada. E no Brasil aos poucos gestores públicos vêm
incitando estas preocupações em seus locais de trabalho e incentivando que outros gestores façam o mesmo.
A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que prima por cinco critérios: Uso racional dos Recursos
que busca a maximização do uso dos recursos evitando os desperdícios; Gestão adequada dos resíduos gerados
que enfatiza a preocupações com a coleta, o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos que possui a filosofia de
Reduzir, Repensar, Reaproveitar, Reciclar e que Recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais
significativo; Sensibilização e capacitação dos servidores que busca criar a consciência cidadã da responsabilidade
socioambiental nos gestores e servidores públicos; Qualidade de vida no ambiente de trabalho busca a qualidade
de Vida no Trabalho (QVT) promovendo ações para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores
como uso e desenvolvimento de capacidades, integração social e interna, respeito à legislação, condições de
segurança e saúde no trabalho; Licitações sustentáveis e Inclusão de critérios Socioambientais que levam em
consideração a sustentabilidade ambiental dos produtos e processos a ela relativos.
Alem de no dia 2 de agosto de 2010 foi sancionada a Lei nº 11.445 (Lei do Saneamento Básico) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que institui
”os princípios e as responsabilidades de todos em relação ao tema, desde o gerador até o consumidor comum, induzindo uma nova “cultura” capaz de levar a
população, o Poder Público e as empresas deste país a modificar atitudes em relação aos resíduos gerados”.

2. OBJETIVO
Instituir na Organização procedimentos,ações e processos sustentáveis quanto a aquisição, utilização e descarte de
insumos .
(incluir produtos)
3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO
Busca a construção de uma nova cultura institucional no Tribunal, estimulando os princípios e critérios de gestão
socioambiental em suas atividades rotineiras. A A3P é uma iniciativa que demanda engajamento individual e
coletivo, a partir do comprometimento pessoal e da disposição em incorporar conceitos preconizados.
Desta forma, objetivamos incorporar os princípios da responsabilidade socioambiental em todas as atividades desta
instituição, revisando comportamentos e práticas internas, com a finalidade de consolidar a Agenda Ambiental em
sua estrutura organizacional.
4. NÃO ESCOPO
5. TEMPO ESTIMADO
6. CUSTOS ESTIMADO E FONTE DE RECURSO
7. PREMISSAS
8. RESTRIÇÕES
9. RISCOS PREVIAMENTE IDENTIFICADOS
RISCO 01
SE (CAUSA)

Comissão verificar inviabilidade de implementação do A3P no Tribunal
de Justiça

ENTÃO (CONSEQÜÊNCIA) Arquivamento do Projeto
Muito
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Alto
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CATEGORIA: OUTROS
RESPOSTA/ATITUDE
SER TOMADA
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PROBABILIDADE

Média IMPACTO

Alto

SEVERIDADE

Risco

A
Implementar partes do critérios do A3P

RISCO 02
SE (CAUSA)

Comissão escolhida não “tiver tempo” para executar as atividades

ENTÃO (CONSEQÜÊNCIA) Projeto não irá progredir, até mesmo parar.
CATEGORIA: tempo
RESPOSTA/ATITUDE
SER TOMADA

PROBABILIDADE

Média IMPACTO

Muito
SEVERIDADE
Alto

Alto
Risco

A
Instituir tempo mínimo para dedicação ao projeto

RISCO 03
SE (CAUSA)

Não acompanhamento dos Gestores

ENTÃO (CONSEQÜÊNCIA) Perda da importância do projeto
CATEGORIA: tempo
RESPOSTA/ATITUDE
SER TOMADA

PROBABILIDADE

Média IMPACTO

Muito
SEVERIDADE
Alto

Alto
Risco

A
Reuniões bimestrais para informar o andamento dos trabalhos

10. PATROCINADOR DO PROJETO
11. GERENTE DO PROJETO
Nome
Telefone(s) Email
Administrador
12. EQUIPE DO PROJETO
13. PARTES INTERESSADAS
14. INFRAESTRUTURA
15. APROVAÇÃO
______________________________________________________
Nome:Administrador
Cargo/Função: admin
Data: 30/07/2013
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