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fUNPGE
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) PGE

 0340 1.870.192,29 0,00 0,00 0,00 1.870.192,29
iTErPa

 0661 105.830,50 0,00 0,00 0,00 105.830,50
SEdoP

 0301 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Manutenção da 

Gestão 11.394.652,00 0,00 0,00 0,00 11.394.652,00

SETraN
 0301 11.394.652,00 0,00 0,00 0,00 11.394.652,00

Saúde 84.812.331,36 121.267,71 0,00 0,00 84.933.599,07
fund. Santa casa

 0661 402.417,66 0,00 0,00 0,00 402.417,66
 0669 4.870.024,11 0,00 0,00 0,00 4.870.024,11

Hol
 0661 0,00 121.267,71 0,00 0,00 121.267,71
 0669 997.295,60 0,00 0,00 0,00 997.295,60

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0330 1.524.900,00 0,00 0,00 0,00 1.524.900,00
SEdoP

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 24.289.809,99 0,00 0,00 0,00 24.289.809,99
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 727.884,00 0,00 0,00 0,00 727.884,00
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0301 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0103 - fES - recursos 
ordinários 727.884,00 0,00 0,00 0,00 727.884,00

0301 - recursos ordinários 92.320.005,03 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 95.320.005,03

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
581.769,93 0,00 0,00 0,00 581.769,93

0330 - operações de crédito 
internas 1.524.900,00 0,00 0,00 0,00 1.524.900,00

0340 - recursos Próprios do 
fundo Especial da Procurado-

ria Geral do Estado
1.870.192,29 0,00 0,00 0,00 1.870.192,29

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
508.248,16 121.267,71 0,00 0,00 629.515,87

0669 - SUS / Servicos 
Produzidos 5.867.319,71 0,00 0,00 0,00 5.867.319,71

6301 - recursos de contra-
partida de convênios 23.020,00 30.000,00 0,00 0,00 53.020,00

ToTal 103.423.339,12 1.151.267,71 1.000.000,00 1.000.000,00 106.574.606,83

Portaria Nº 13, de 26/01/2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 721.200,00 (Setecentos e Vinte e Um Mil, duzentos reais), 
na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) 
orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 de 
julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 339039 150.000,00
901011030215078289 - fES 0103 444042 571.200,00

ToTal 721.200,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

151011339215038421 - SEcUlT 0101 335041 150.000,00
901011030215078289 - fES 0103 449052 571.200,00

ToTal 721.200,00

iii - 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

Protocolo: 754353

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 da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL - dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL Nº 40/2021-sePLad/PcPa, 26 de JaNeiro de 2022
6 ª  r e t i F i c a Ç Ã o

e d i t a L  d e  a B e r t U r a  d o  c o N c U r s o  P Ú B L i c o 
c - 2 0 6

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, e em conformidade com a lei complementar n º 141 de 16 de 
dezembro de 2021, tornam pública a 6ª Retificação do Edital de Abertura 
c-206, para provimento de vagas em cargos de nível superior da carreira 
de delegado de Polícia civil – dPc, conforme segue:
art. 1º ficam rETificadoS os subitens 17.1, 18.10.1, 18.11.1, alínea 
“a” e 18.10.4 do edital de abertura c-206, que passam a ter a seguinte 
redação:
17.1 Será classificado na primeira fase do concurso público o candidato que 
obtiver os parâmetros, pontuação e classificação mínimas exigidas para a 
aprovação nas respectivas subfases, nos termos deste edital, elencadas 
nos subitens 1.3.1.1 a 1.3.1.5 deste Edital.
18.10.1 os candidatos aprovados na primeira fase do concurso público 
serão convocados para a apresentação dos documentos necessários para a 
matrícula no Curso de Formação, segundo a ordem de classificação.
18.10.4 Se, ao término do período de apresentação dos documentos ne-
cessários para a matrícula no curso de formação, algum candidato clas-
sificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresen-
tar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a academia 
de Polícia civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a 
apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula, respeitado o 
prazo de até dois dias antes do início do curso de formação.
18.11.1 
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público;
art. 2º ficam iNclUÍdoS os subitens 18.1.1.1, 18.8.1 e 18.8.2 no Edital 
de abertura c-206, conforme segue:
18.1.1.1 os candidatos aprovados e não convocados na forma do subitem 
18.1.1, poderão ser convocados para matrícula no curso de formação, 
em outra turma, durante o prazo de validade do concurso e observada a 
ordem de classificação na primeira etapa do certame, conforme critérios 
de conveniência e oportunidade da administração Pública e disponibilidade 
orçamentária e financeira.
18.8.1 A classificação final do candidato de que trata o subitem 18.8 se 
dará por turmas.
18.8.2 a nota obtida no curso de formação será obedecida para efeito de 
lotação dos candidatos aprovados na mesma turma.
art. 3º ficam EXclUÍdoS do edital de abertura c-206 os subitens 18.1.3 
e 18.10.5.
art. 4º Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 26 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 754346
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Portaria N.º 012 de 26 de JaNeiro de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 24 de janeiro 
de 2019, publicado no Diário Oficial n.º 33.790 de 25 de janeiro de 2019.


