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Caríssimos servidores,
 

A EGPA objetiva otimizar o uso dos recursos públicos
(humanos e materiais) assegurar a entrega eficiente ao usuário
do serviço público, no cumprimento de sua missão institucional

qual seja: a qualificação de servidores do nosso estado e
produção de conhecimento.  Este manual foi preparado, tornar

mais célere o procedimento de execução de capacitações entre
a EGPA e os entes govermamentais, com:

 
a) uniformidade de procedimentos;

b)  redução de custos operacionais;
c) maior controle e transparência dos processos.

A melhoria contínua dos serviços depende da observância da
padronização de atividades, processos, metas e conhecimento,
elementos essenciais para garantir um crescimento sustentável.

E você faz parte deste processo que está em constante
aprimoramento.

 
A Direção Geral



CF                         Constituição Federal

COF                      Coordenação de Orçamento e Finanças

DG                         Direção Geral

EGPA                    Escola de Governança Pública do Estado do Pará

PAE                       Processo Administrativo Eletrônico

PDF                       A sigla inglesa PDF significa Portable Document Format      
                              (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela
                              empresa Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado,
                              independente de qual tenha sido o programa que o originou.

TCE                       Tribunal de Contas do Estado

TED                       Termo de Execução Descentralizada
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BEM-VINDO À EGPA
Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA

Natureza Jurídica: Autarquia Estadual 
CNPJ/MF sob o nº. 05.914.737/0001-33
Dirigente máximo: Diretora Geral.

Avenida Governador José Malcher, 900,
Bairro Nazaré (entre Trav.
Quintino Bocaiuva e Rua Joaquim
Nabuco), Belém – PA, CEP 66.055-260.
Fone(91) 3214-6802

Estamos aqui para formular e executar a políticas de formação, capacitação e treinamento dos servidores,
empregados e gestores públicos do Estado do Pará, desenvolvendo competências e habilidades
necessárias à melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos e ampliação da capacidade de
governança, em observância ao princípio constitucional da eficiência no serviço público.

Nossas atividades
Palestras;
Cursos de curta duração presencial e EaD
Aperfeiçoamento;
Graduação;
Especialização;
Mestrado (por meio de parceria com
instituições de ensino).
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Preencha os dados do ofício
SOLICITAÇÃO DE CURSO e
encaminhe via PAE à EGPA. Seu
ofício será recebido no Gabinete.

CELEBRANDO A PARCERIA

PASSO A PASSO

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
ONDE CONSULTAR
Você sabia que há recursos orçamentários previstos na LOA
destinados à capacitação do servidor? (Capacitação de
Agentes Públicos, PROJETO ATIVIDADE 8887).
      
Consulte a previsão para o seu Órgão na legislação
Orçamentária disponível em:
 
http://seplad.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/OGE-
2021-Completo-apos-Emenda-Parlamentares.pdf
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Será agendada uma REUNIÃO
remota ou visita técnica, como
preferir.

O solicitante informará os
dados sobre o curso
pretendido através do
documento INSTRUMENTAL.

Deverá haver a APROVAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO,
AUTORIZAÇÃO da despesa e a
indicação de DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA pelo solicitante;

Proposta técnica será enviada
ao solicitante.

Em seguida, serão ajustadas
questões financeiras e
orçamentárias e elaborado um
PLANO DE TRABALHO pelas
partes.

Se houver repasse de recursos pelo
órgão solicitante, será celebrado um
TERMO  DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA (TED),
assinado pelo dirigente do órgão e
pela Diretora Geral da EGPA.

Haverá a contratação de instrutores
conforme critérios de capacidade
técnica e formação específica,
respeitadas as normativas internas
da EGPA.

A seleção e contratação dos
profissionais do curso é
responsabilidade da EGPA,
bem como o processo de
inscrição dos cursistas,
acompanhamento técnico
pedagógico do curso,
relatórios e métricas de
evolução do curso, até a
conclusão, com a certificação
dos servidores.

O curso será executado e os servidores certificados.
Com a prestação de contas,por meio do RELATÓRIO
DE CUMPRIMENTO DO OBJETO, a parceria é
concluída

http://seplad.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/OGE-2021-Completo-apos-Emenda-Parlamentares.pdf


Art. 37. Os órgãos da Administração Pública, integrantes
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, que
optarem pela execução orçamentária na forma de Destaque
Orçamentário, deverão firmar Termo de Execução
Descentralizada estabelecendo as condições de execução
e as obrigações entre as partes, informando seu número no
documento do Sistema de Execução Orçamentária
(SEOWeb), para efeito de liberação da quota orçamentária
pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Administração (SEPLAD). 

Disponível em: 
https://seplad.pa.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Lei-
LDO-2022-com-LEI.pdf

INSTRUMENTO LEGAL

Termo de Execução
Descentralizada - TED

Se você chegou até aqui, necessitando elaborar um TED, é porque
está diante de uma provável parceria entre a EGPA e um determinado
órgão ou entidade da Administração Pública. Ambos com interesses
comuns: a capacitação de servidores pela Escola de Governança
Pública, porém com uma contrapartida financeira, com recursos do
Tesouro Estadual.

CONCEITO
Termo de Execução Descentralizada é o instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito
entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado, para
execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no
programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Aplica-se subsidiariamente o Decreto Federal 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020.
A  Lei 9.292/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, determina:
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O TED
Todos os documentos abaixo listados, constarão no PAE do procedimento:

PLANO DE TRABALHO
É o instrumento programático e integrante do TED a ser celebrado. Evidencia o detalhamento das
responsabilidades assumidas pelos partícipes. Não podem ser elaborados de forma genérica, deve trazer, de
forma clara e sucinta, as informações suficientes para a identificação do projeto, atividade ou evento de duração
certa. É uma determinação da Lei 8.666/93. Veja as informações que ele deverá conter:

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§10 A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública depende
de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá
conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas;
III- etapas ou fases de execução;
IV- plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim
da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas;

Ofício da Instituição participante, manifestando interesse na celebração da
cooperação (Motivação);
      
Plano de Trabalho;
      
Aprovação do Plano de Trabalho pelas Unidades Descentralizadora e
Descentralizada (Cópia da ata da reunião de aprovação);
      
Atos constitutivos das entidades participantes (Lei de Criação); 
      
Cópia do ato de delegação dos representantes dos partícipes, ou seja, cópias dos
documentos que demonstrem quem é o representante legal da parte (Decreto,
Portaria, etc);  

Parecer Jurídico - Necessária a análise jurídica da
minuta do TED antes da celebração.

OBSERVAÇÃO
Os dados acima são obrigatórios, mas os planos de trabalho também devem trazer a descrição das metas a
serem atingidas, qualitativa e quantitativamente, e todas as informações suficientes para a identificação do
projeto, atividade ou ação prevista e seus custos.
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Tudo será formalizado via PAE;

Após a celebração da parceria por TED entre a EGPA e o ÓRGÃO solicitante, haverá a publicação do termo. O
processo será tramitado para o órgão que repassará o recurso com o processo instruído para que ocorra a
descentralização dos recursos orçamentários e financeiros necessários à execução das ações objeto do Termo
de Execução Descentralizada, obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho.
 
O órgão repassador – entrará no SEOWEB para realizar a movimentações crédito e quota. Preencher a ficha de
quota (destaque orçamentário);

O orgão repassador deverá encaminhar à SEPLAD via PAE o processo informando e requerendo a solicitação do
repasse para atendimento do objeto do termo de execução descentralizada. Após o retornoda da SEPLAD,
tramitar para a EGPA os autos, com a resposta. 
 
Agora, é só executar o projeto conforme plano de trabalho e cronograma de repasses.
 
Ao final deverá ocorrer a realização da prestação de contas pela EGPA, por meio de relatório de cumprimento do
Objeto.

TRAMITAÇÃO NO ÓRGÃO
SOLICITANTE

Sistema de Execução Orçamentária (SEO)
Sistema que foi desenvolvido para sistematizar as alterações orçamentárias ocorridas dentro do orçamento
anual do Estado.  
O sistema funciona com base na estrutura de comunicação da Internet.   
É acessado por meio do endereço www.seo.pa.gov.br. Cada usuário tem um perfil de acesso ao sistema.

Dúvidas?
SEPLAD 
LUIS HENRIQUE FERREIRA: 
COORDENADOR DE NORMAS
TÉCNICAS E PADRONIZAÇÃO DA  SEPLAD
CONTATO  3204-7445
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RELATÓRIO DE 
CUMPRIMENTO DO OBJETO

É o mecanismo utilizado para a prestação de contas.Trata-se de documento apresentado pela unidade
descentralizada (EGPA) para comprovar a execução do objeto pactuado e a aplicação dos créditos
orçamentários descentralizados e dos recursos financeiros repassados. 
Vale informar que relatórios parciais de andamento do projeto podem ser solicitados a qualquer tempo pela
unidade descentralizadora (órgão ou entidade).
                                                                                           
A seguir são disponibilizados os modelos de documentos.
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ANEXOS
Escaneie o QR code para acessar os modelos em anexo: Ofício de Solicitação; TED; Plano de Trabalho;
Relatório de Cumprimento do Objeto e Instrumental para projeto do curso (http://www.egpa.pa.gov.br/anexos-
para-parceria)

LEGISLAÇÃO E PARECER
DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.426-de-16-
de-julho-de-2020-267273875)

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. No 000767/2020 PGE.
(https://drive.google.com/file/d/1HyAgCFZ-E4ucEtZXydkAdCwnjQd3zd8C/view?usp=drivesdk)

http://www.egpa.pa.gov.br/anexos-para-parceria
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.426-de-16-de-julho-de-2020-267273875
https://drive.google.com/file/d/1HyAgCFZ-E4ucEtZXydkAdCwnjQd3zd8C/view?usp=drivesdk

