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rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 241.159,10 (duzentos e Quarenta e Um 
Mil, cento e cinquenta e Nove reais e dez centavos), a quota do terceiro 
quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), 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.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 286, de 21 de seteMBro de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

PolÍTica Social

SESPa

investimentos 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

reforma

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

ProGraMa/
orGÃo foNTE

3º QUadriMESTrE - 2021
SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

Saúde 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0103 - fES - recursos 
ordinários 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

ToTal 241.159,10 0,00 0,00 0,00 241.159,10

Protocolo: 707566

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 

sUPerior das carreiras PoLiciais de
iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 

ciViL e PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c - 207

editaL Nº 18/2021-sePLad/PcPa. 21 de seteMBro de 2021
5ª retiFicaÇÃo -croNocraMa do coNcUrso PÚBLico c-207

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SE-
PLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no uso das atribui-
ções legais, tornam público a 5ª Retificação do Edital de Abertura C-207 
– Cronograma de execução, para provimento de vagas em cargos de nível 
superior das Carreiras Policiais de Investigador de Polícia Civil – IPC, Escri-
vão de Polícia Civil – EPC e Papiloscopista – PAP conforme segue:
art. 1º fica rETificado o anexo iii - cronograma, referente as datas 
previstas para realização da Prova de capacitação física, com a inclusão do 
dia 01/10/2021 para realização dos testes, conforme segue:

aNeXo iii
croNoGraMa 

do ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica data
aPlicaÇÃo da ProVa dE caPaciTaÇÃo fÍSica 01/10, 02/10 e 03/10/2021

art. 2º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 21 de setembro de 2021
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 707560
Portaria Nº 144, de 21 de seteMBro de 2021.
a Secretária de Estado de Planejamento e administração, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 05 de de-
zembro de 2019, publicado no doE nº 34.051 de 05 de dezembro de 2019,
considerando a solicitação de realização de concurso público para o quadro 
de pessoal da Secretaria de Estado da fazenda;
considerando os termos do Processo no. 2021/1011487;

rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados a constituírem a comissão de 
concurso Público c-213, para preenchimento de cargos de auditor e fiscal 
de receitas Estaduais da Secretaria de Estado da fazenda.
Presidente:
GABRIELA COUTEIRO DUARTE – SEPLAD 
Membros:
ANNA LAURA FERREIRA DE ARAÚJO MOURÃO – SEPLAD 
ELI SOSINHO RIBEIRO– SEFA
ROSELI DE ASSUNÇÃO NAVES – SEFA
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 21 de 
setembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 707561

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

coNtrato
.

Pregão eletrônico: 014/2021
contrato: 043/2021/ioE.
PaE: 2021/862484 
Exercício: 2021.
Objeto: Fornecimento de material gráfico para reposição e abastecimento 
do estoque da Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA.
fundamentação legal: lei 8.666/93;
Valor: r$ 28.869,28 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 
vinte e oito centavos)
data de assinatura: 16/09/2021
data da Vigência: 16/09/2021 a 17/09/2022.
fonte do recurso: 0261.00.000
Natureza da Despesa: 33.90.30.00 – Material de Consumo.
Programa de Trabalho: 22.131.1508.8233
Plano interno: 412.000.8233c
contratado: Gráfica E EdiTora SaNTa crUZ lTda (cNPJ n.º 
02.373.761/0001-14).
Endereço: rod. Transcoqueiro n.º 70a, Bairro: Una, cEP: 66.652-300
E-mail: santacruz.jr12@gmail.com
Telefone: (91) 3010-3286
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaZEra.

Protocolo: 707390

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação de protocolo n° 698017, veiculada no d.o.E. 
Nos 34685 de 30/09/2021
assunto: contrato administrativo n° 043/2021/ioE..
ordenador: Jorge luiz Guimarães Panzera.

Protocolo: 707388

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 147 de 15 de setembro de 2021.
coNcEdEr, à servidora roSEMarY JaSSÉ raMoS, matrícula Nº 
5007194/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças 
30(trinta) dias de licença Prêmio, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810 
de 24/01/1994, referente ao 9º triênio, entre 01/08/2016 a 31/07/2019, 
para usufruto no período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 1º de setembro de 2021.
aNÍZio BESTENE JÚNior
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 707374

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 146 de 16 de setembro de 2021.
dESiGNar, a servidora daNiElE loPES BriTo, matrícula nº 5945703/1, 
ocupante do cargo de Gerente, para responder cumulativamente pela co-
ordenadoria de assistência Social, código GEP-daS-011.4, no período de 
02/08 a 31/08/2021.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 02 de agosto de 2021
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 707319


