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rESolVE:
forMaliZar, a contar de 15/06/2021, por necessidade de serviço, a 
interrupção do gozo de férias, concedido por intermédio da PorTaria Nº 
400/2021 – DAF/SEPLAD de 17/05/2021, publicada no DOE nº. 34.589 
de 20/05/2021, ao servidor rafaEl daVid MoNTEiro PErEira, id. 
funcional nº. 57205147/1, ocupante do cargo de Economista, lotado na 
Coordenadoria de Recursos Voluntários – DCR/SEPLAD.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 609/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria  nº 9/2021 – CCG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
considerando o Processo nº. 2021/696105,
rESolVE:
EXclUir da Portaria nº.530/2021-daf/SEPlad de 14/06/2021, publicada 
no doE nº. 34.614 de 18/06/2021, referente à concessão de férias da 
servidora lUciaNa SaNToS dE oliVEira id. funcional nº. 54189100/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública / coordenador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 611/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/696105,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora lUciaNa 
SaNToS dE oliVEira id. funcional 54189100/3, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão Pública / coordenador, lo tada na coordenadoria de Mo-
nitoramento de Projetos Estratégicos – DPE/SEPLAD, no período de 23 de 
setembro de 2021 a 07 de outubro de 2021, referente ao período aquisitivo 
de 24 de janeiro de 2017 a 23 de janeiro de 2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 613/2021-daF/sePLad, de 01 de JULHo de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 9/2021 – CCG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/698384,
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora JESSica 
VEloSo SaNToS SilVa id. funcional 57215161/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lo tada na coordenadoria de apoio a Estação ci-
dadania – Marabá/DDG/SEPLAD, no período de 02 de agosto de 2021 a 31 
de agosto de 2021, referente ao período aquisitivo de 12 de fevereiro de 
2018 a 11 de fevereiro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 676000

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad)
ceNtro de PerÍcias cieNtÍFicas “reNato cHaVes” – cPcrc-Pa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM carGos 

de NÍVeis MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-176

editaL N° 81/sePLad-cPcrc/Pa, de 05 de JULHo de 2021
eXcLUsÃo caNdidato sUB JUdice

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD e o 
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES” - cPcrc/Pa, 
no uso das atribuições legais, visando dar cumprimento à decisão judi-
cial proferida nos autos do agravo de instrumento nº 0809904-
49.2020.8.14.0000, tornam público a eXcLUsÃo da candidata sub 
judice ao cargo de Perito Médico Legista – Belém sUeLLeN sirLeide 
Pereira YaMaNo, inscrição nº 021455, do concurso Público c-176.

Belém/Pa, 05 de julho de 2021. 
JosYNÉLia taVares raioL
Secretária de Estado de Planejamento e administração, respondendo. 
ceLso da siLVa MascareNHas 
Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”

Protocolo: 676402 
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePLad 

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria 
– seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)

coNcUrso PÚBLico c-208
editaL No 02 /seaP/sePLad, de 05 de JULHo de 2021.

retiFicaÇÃo do editaL de aBertUra
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNi-
teNciÁria (seaP), no uso das suas atribuições legais, torNaM PÚ-
BLica a retiFicaÇÃo ao Edital n.o 01/SEaP/SEPlad, de 29 de junho 
de 2021, que regulamenta a realização do concurso público destinado ao 
provimento de vagas no cargo de Policial Penal (agente Penitenciário), con-
forme a seguir:
1) No item 04:
iNcLUir: 4.2.1 Nos termos do §3º do art. 23 da lei complementar n. 
8.937, de 02 de dezembro de 2019, é vedado o ingresso no cargo de pro-
vimento efetivo de agente Penitenciário de candidato portador de neces-
sidades especiais, em virtude das atribuições e especificidades do cargo, 
de acordo com o art. 39 inciso ii, do decreto federal nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, que regulamenta a lei federal nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989.
2) No item 06:
oNde se LÊ:
6.3.2 o daE poderá ser reimpresso até a data do término das inscrições, 
sendo que a cada reimpressão do daE constará uma nova data de venci-
mento, devendo a sua quitação ser realizada obrigatoriamente em um dos 
bancos listados no subitem 6.2.2 do presente edital.
6.4.5.2 o candidato deverá obrigatoriamente, no ato da inscrição, escolher 
o cargo e a respectiva região de lotação da vaga a que irá concorrer, sendo 
vedado alterá-la.
Leia-se:
6.3.2 o daE gerado pelo Sistema Eletrônico de inscrições do cETaP terá 
vencimento datado para os dois dias subsequentes à data em que foi gera-
do, exceto os boletos que forem gerados no último dia de inscrição.
6.4.5.2 o candidato deverá obrigatoriamente, no ato da inscrição, escolher 
o cargo, a respectiva região de lotação da vaga a que irá concorrer e a 
cidade de prova, sendo vedado alterá-los.
iNcLUir:
6.3.3 o daE gerado no último dia de inscrição, mesmo que reimpresso, 
terá como data de vencimento o primeiro dia útil posterior ao último dia 
de inscrição.
6.3.4 após o vencimento do daE, o título não poderá ser utilizado para pa-
gamento da inscrição podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema 
Eletrônico de inscrições do cETaP que irá gerar
novo daE com nova data de vencimento, observando as mesmas condições 
do subitem 6.3.3 deste Edital.
6.3.5 o pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no presente 
edital, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja 
pela quitação do daE e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.
6.3.6 Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscri-
ção, comprovante de agendamento bancário.
6.3.7 Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em 
caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), 
transferência ou depósito em conta corrente, doc/TEd, ordem de paga-
mento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
6.3.8 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar 
o pagamento do daE ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser res-
peitado o prazo-limite determinado neste Edital.
6.3.9 o candidato deverá conferir os dados do daE referente à taxa de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a não conferência dos 
respectivos dados, bem como o pagamento de daE falso. a não observa-
ção destas orientações por parte do candidato poderá́ ocasionar a sua não 
participação no certame.
6.3.10 após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter 
em segurança o daE devidamente autenticado, que deverá ser conservado 
até a data de realização da Prova objetiva e Prova discursiva.
6.4.5.2.1 o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um 
cargo/lotação.
6.4.5.2.2 caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada 
como oficial apenas a mais recente, considerando a data, hora, minuto e 
segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de inscri-
ções do cETaP.
3) No item 07:
oNde se LÊ: 
7.2 os candidatos inscritos no cadÚnico deverão apresentar requerimen-
to específico (ver modelo disponível na página de acompanhamento do 
concurso público) devidamente preenchido, com indicação do Número de 
Identificação Social (NIS), cópia do documento de identidade (ver subitem 
9.4) e o comprovante de inscrição no cadÚnico em plena validade.



10  diário oficial Nº 34.629 Terça-feira, 06 DE JULHO DE 2021

7.3 Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção da 
taxa de inscrição, o
candidato poderá utilizar-se de um dos meios a seguir descritos:
7.4 os requerimentos de isenção da taxa de inscrição deverão ser pro-
tocolados/enviados, impreterivelmente, entre os dias 06 e 07 de julho de 
2021. os requerimentos protocolados/enviados após esse período não se-
rão conhecidos. 
7.4.1 Para requerimentos feitos de forma presencial, o candidato deve pro-
tocolar nos dias 06 e 07 de julho de 2021, entre os horários de 8h e 18h. 
7.4.2 Para requerimentos feitos veia postal, valerá a data do protocolo.
7.4.3 requerimentos feitos via internet, deverão ser enviados entre as 8h 
do dia 06 até às 23he59min do dia 07 de julho de 2021
7.6 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, po-
dendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas 
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso público, aplicando-
se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal no 
. 83.936/1979.
Leia-se: 
7.2 os candidatos inscritos no cadÚnico deverão:
a) Solicitar a isenção da Taxa de inscrição, selecionando o “Tipo de Soli-
citação” “Candidato Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, in-
dicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.cetapnet.com.br; 
b) Preencher e Enviar a “declaração de que atende à condição de ser 
membro de família de baixa renda” (ver modelo disponível na página 
de acompanhamento do concurso público), nos termos do decreto federal 
n.º 6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme 
modelo disponibilizado no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.
br , a qual deverá ser entregue presencialmente no cac-cETaP (ver item 
21); oU enviada via postal para a sede do cETaP; oU via upload, por 
meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.
cetapnet.com.br , oU;
c) Enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 9.4).
7.3 Para o protocolo de entrega e/ou envio da “declaração de que aten-
de à condição de ser membro de família de baixa renda”, o candidato 
poderá utilizar-se de um dos meios a seguir descritos:
7.4 a “declaração de que atende à condição de ser membro de fa-
mília de baixa renda” e a cópia do documento de identidade deverão 
ser protocolados/enviados, impreterivelmente, entre os dias 06 e 08 de 
julho de 2021. os documentos protocolados/enviados após esse período 
não serão conhecidos.
7.4.1 Para documentos entregues de forma presencial, o candidato deve pro-
tocolar nos dias 06 e 08 de julho de 2021, entre os horários de 8h e 18h.
7.4.2 Para documentos enviados via postal, valerá a data da postagem.
7.4.3 a Solicitação de isenção da Taxa de inscrição prevista na alínea “a” 
do subitem 7.2 do presente edital deveráo ser realizada entre às 8h do dia 
06 até às 23h59min do dia 07 de julho de 2021 no endereço eletrônico 
https://www.cetapnet.com.br .
7.6 a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição e na declaração de que atende à condição de ser 
membro de família de baixa renda será de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de 
serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, 
por crime contra a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso 
público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do 
decreto federal n.o 83.936/1979.
iNcLUir no subitem 7.11:
k) apenas entregar/enviar a documentação, mas não solicitar a isenção 
no sistema. 
4) No item 15:
oNde se LÊ:
15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de In-
formações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo IV do presente Edital, 
que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital 
específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos 
seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos: 
Leia-se:
15.6 Os candidatos preencherão, para fins de registro, uma Ficha de In-
formações Confidenciais – FIC, disponível no Anexo V do presente Edital, 
que deverá ser entregue em datas e locais a serem definidos em edital 
específico de convocação para esta etapa, juntamente com os originais dos 
seguintes documentos das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos: 
No anexo 01 - conteúdo Programático: 
eXcLUir a “lei n.o 4.898, de 09 de dezembro de 1965 (abuso de autori-
dade) e suas alterações” dos Conhecimentos Específicos; e, 
iNcLUir a lei n.o 13.869, de 05 de setembro de 2019 nos conhecimentos 
Específicos.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 05 de julho de 2021.
JosYNÉLia taVares raioL
Secretária de Estado de Planejamento e administração, respondendo.
JarBas VascoNceLos do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 676403

retiFicaÇÃo Nº 15/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1663 de 18/06/2021, publicado no d.o.e nº 34.616 de 
21/06/2021.
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

362011412212978338– Fundação ParáPaz 0301 334041 800.000,00

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

362011442215008815 – Fundação ParáPaz 0301 335041 800.000,00

retiFicaÇÃo Nº 16/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
decreto nº 1664 de 18/06/2021, Publicado no d.o.e nº 34.616 de 
21/06/2021.
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
362011412212978338– Fundação ParáPaz 0101 334041 499.985,00

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social....

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor
362011442215008815 – Fundação ParáPaz 0101 335041 499.985,00

Portaria Nº 184, de 5 de JULHo de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29 de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
JoSYNÉlia TaVarES raiol
Secretária de Estado de Planejamento e administração, em exercício

aNeXo a Portaria Nº 184, de 5 de JULHo de 2021

árEa/UNidadE 
orÇaMENTá-
ria/GrUPo 

dE dESPESa/
SUBGrUPo dE 

dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

iNfra-ES-
TrUTUra E 

TraNSPorTE
NGTM

investimentos 0,00 0,00 7.995.152,94 0,00 7.995.152,94
desapropriação

 0101 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
obras e insta-

lações
 0131 0,00 0,00 7.495.152,94 0,00 7.495.152,94

SETraN
investimentos 0,00 0,00 2.234.655,63 0,00 2.234.655,63
Equipamentos 

e Material 
Permanente

 6101 0,00 0,00 4.155,63 0,00 4.155,63
obras e insta-

lações
 0124 0,00 0,00 2.230.500,00 0,00 2.230.500,00

SUBordi-
NadoS ao 

GoVErNo do 
ESTado
Enc. PGE

Pessoal e Encar-
gos Sociais 0,00 0,00 2.481.148,68 0,00 2.481.148,68


