A3P
O Programa é gerenciado pela Secretaria da Administração e Secretaria do Meio
Ambiente, pois entendemos que esse Programa além de ser um novo modelo de
Gestão Publica, é também um Programa de Educação Ambiental, porque nos
leva a: reconhecer os efeitos que as ações do trabalho publico exercem no MA; o
nosso papel e responsabilidade com a sociedade; a necessidade de aprofundar
um agir consciente, transformar e adaptar a Administração Publica aos desafios
presentes na conjuntura atual; incorporar técnicas gerenciais que introduzam na
cultura do trabalho público as ações indispensáveis de qualidade e produtividade e
refletir sobre as praticas e impactos no MA.
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A Administração Pública em razão de sua dimensão:
 É grande consumidora e usuária de recursos naturais;
 Tem papel estratégico na promoção e indicação de novos padrões de
produção e de consumo;
 Deve ser exemplo na redução de impactos socioambientais negativos
gerados por suas atividades.
Há na nossa esfera, muitos problemas ambientais, cuja solução exige a
participação de todos. Cabe a cada órgão que compõem essa esfera, reduzir o
consumo de recursos naturais, diminuindo impactos ambientais em suas
atividades, incentivando combate ao desperdício e uso racional destes recursos.
O momento em que vivemos é de correção de hábitos, de desperdício e
desatenção.
Há a necessidade de sensibilizar os servidores públicos para estarem abertos a
mudanças nos procedimentos administrativos, aprofundar um agir consciente,
eficaz.
O que fazer com o crescente volume de resíduos que se acumula na
Administração Pública? Como usar de forma adequada os recursos naturais —
água e energia, dentro da instalação predial ocupada pela administração pública?
Como capacitar gestores públicos em relação às questões ambientais? Como a
Administração Pública pode incorporar, nas suas atividades de rotina, os
princípios do desenvolvimento sustentável?
Quem, o que e como fazer?
A Secretaria da Administração e a Secretaria do Meio Ambiente ( tem papel
estratégico como indutor e promotor de mudanças, no serviço público municipal)
na busca de soluções para a promoção dessas mudanças, reconhecendo os
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efeitos que as ações do trabalho publico exercem no Meio Ambiente e sentindo a
necessidade de transformar e adaptar a Administração Publica aos desafios
presentes, propõe a implementação do Sistema de Gestão Ambiental, na
Administração Publica denominado “ATUAÇÃO RESPONSÁVEL” de caráter
intersecretarial, contínuo e adaptável .
O programa “A-tu-ação Responsável”, é uma ação que pretende induzir a
adoção de um modelo de gestão pública que corrija e diminua impactos negativos
gerados durante a jornada de trabalho e atenda as demais questões. O meio de
conseguir isso é o uso eficiente dos recursos naturais, materiais, financeiros e
humanos.
O programa proposto é uma iniciativa de adesão voluntária e um convite ao
engajamento individual e coletivo, a partir do comprometimento pessoal e da
disposição para a incorporação dos conceitos preconizados, para a mudança de
hábito.
Mudança é um processo que exige tempo, disciplina e querer.
Objetivo:
Coordenar ações que busquem alternativas para:
• Gerenciar o crescente volume de resíduos que se acumulam nas
Instituições Públicas.
• Estimular o uso adequada dos recursos naturais, dentro das
instalações ocupadas pela Administração Publica Municipal
• Capacitar gestores públicos em relação às questões ambientais.
• Inserir os princípios do desenvolvimento sustentável nas atividades
de rotina da Administração Publica Municipal.
Política de Gestão Ambiental, com os seguintes princípios diretivos:
 Assumir o Sistema de Gestão Ambiental como expressão de alta
prioridade.
 Promover em todos os níveis hierárquicos o senso de
responsabilidade individual com relação ao Meio Ambiente.
 Avaliar o impacto ambiental gerado pelas atividades desenvolvidas.
 Buscar continuamente a redução reutilização e reciclagem dos
resíduos oriundos de suas operações (trabalho).
 Promover os princípios e práticas de Gestão Ambiental,
compartilhando experiência com parceiros e oferecer assistência aos
outros organismos da Administração.
 Estimular a realização e difusão de pesquisas, destancando os
colaboradores, na elaboração de políticas públicas ambientais.
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