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PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (A.C.T.) 2019 

 

1º) Formalizar o pedido através de Ofício ou por e-mail ao Gabinete (gabinete.egpa2018@gmail.com) , do Prefeito(a) 

à Diretora Geral Sra. Evanilza da Cruz Marinho Maciel; 

 

2º) Procedemos ao uso de documento padrão para entes de outras esferas. Para tanto, já no ofício de solicitação, 

deverão ser informados os dados da instituição e de seu representante legal, para que possamos enviar a minuta do 

acordo supracitado, devidamente preenchido para assinatura. 

 

Os dados abaixo deverão constar no ofício de solicitação.  

 

Dados do Representante Legal (Prefeito) 

Nome completo; 

Nome do Cargo Ocupado; 

Estado Civil; 

Formação profissional/Acadêmica; 

Número de RG/ Órgão emissor; 

Número de CPF. 

  

Dados da Instituição: 

Endereço completo com CEP; 

Inscrição no CNPJ/MF; 

Telefones; 

E-mail.           

  

OBSERVAÇÃO:  

1) Para a formalização do acordo, existe ainda a necessidade de indicação de um servidor que atuará como 

representante do acordo junto à EGPA. Deverão ser informamos os seguintes dados: Nome completo do 

servidor indicado; Cargo ocupado; Lotação; Telefones; E-mail institucional. 

 

APÓS A ASSINATURA DO ACORDO 

2) A prefeitura deverá enviar à Diretoria de Desenvolvimento de Programas Estratégicos em Governança 

Pública (DDPEG), por meio físico e digital (planilha de dados), listagem contendo nome, matrícula, CPF, 

data de nascimento, secretaria/instituição municipal de seus servidores efetivos, temporários, empregados 

públicos e DAS que compõem seu quadro funcional para produção do cadastro desses servidores no sistema 

de Capacitação da EGPA; 

3) Quando for para pleitear vagas em cursos na Capital do Estado e se não houver ainda o cadastro do(s) 

servidor(es), o representante da prefeitura deverá cadastrar todos servidores que participarão dos cursos 

para que os mesmos possam efetuar suas inscrições. 

4) Quando for para realização de cursos no município, a prefeitura deverá assinar o Termo de Acordo de 

Cooperação Técnica para cada uma das ações desenvolvidas no município no período de vigência do 

ACORDO que é de 2 anos. 

   

Informamos ainda que o referido acordo tem característica de TROCA MÚTUA e não há repasses orçamentários. 
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