
TAREFA

O Termo  de  Abertura  de  Projeto-TAP  (F.APMP.11),  a  Solicitação  de  Mudanças  de  Projeto
(F.APMP.15),  bem  como  o  Termo  de  Encerramento  de  Projeto  (F.APMP.16)  devem  ser
analisados, pelo Comitê de Gestão Estratégica - CGE, nas seguintes condições:

a) Todo documento a ser analisado deve ser enviado pela Divisão de Gerenciamento de
Projetos-DIGEP  a  cada  membro  do  Comitê  de  Gestão  Estratégica,  com antecedência
mínima de 03 dias úteis, via INTRAJUS;

b) Para  aprovação  de  Termos  de  Abertura  de  Projeto  -  TAP  devem  ser  levados  em
consideração os mesmos critérios utilizados pela Divisão de Gerenciamento de Projetos -
DIGEP no, D.APMP.07,  e a relevância de cada proposta que é prerrogativa dos membros
do comitê;

c) Os membros do Comitê poderão sugerir novos critérios de aprovação ou modificações
que, uma vez votadas e aprovadas, passarão a compor os formulários de avaliação;

d) Na avaliação de documentos de projetos, serão distribuídos formulários conforme a fase
de avaliação. (F.APMP.12 ou F.APMP.15);

e) Para  ser  aprovado  o  documento,  deve  haver  a  maioria  dos  votos  dos  membros  do
Comitê, com poder de desempate para o Presidente do Comitê de Gestão Estratégica -
CGE;

f) Todos  os  formulários  de  avaliação  preenchidos  serão  arquivados  na  Divisão  de
Gerenciamento de Projetos - DIGEP, em pasta suspensa tipo A-Z;

g) O resultado final da votação será registrado na ata da reunião que fica arquivada na
Divisão  de  Gerenciamento  de  Projetos  -  DIGEP,  em  pasta  suspensa  tipo  A-Z,  e
disponibilizada no site do Tribunal de Justiça,  link Gestão Estratégica/Comitê de Gestão
Estratégica /Atas por ano.
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