
diário oficial Nº 34.852  13Quarta-feira, 02 DE FEVEREIRO DE 2022

Segurança Pública 0,00 4.713.260,00 0,00 0,00 4.713.260,00
SEGUP

 0301 0,00 4.713.260,00 0,00 0,00 4.713.260,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0176 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 7.508.293,50 3.438.821,50 3.438.821,50 14.385.936,50

0301 - recursos ordinários 0,00 11.015.501,83 2.199.980,00 3.643.168,00 16.858.649,83
0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 1.361.517,91 489.900,99 489.900,99 2.341.319,89

0331 - operações de crédito 
Externas 0,00 24.710.099,89 3.736.755,39 2.432.550,33 30.879.405,61

0339 - recursos Próprios do 
fundo Estadual de assistência 

Social
0,00 523.103,75 0,00 0,00 523.103,75

0397 - fundo Petrobras/
STf/adPf 0,00 1.749.915,84 1.548.611,98 1.090.000,00 4.388.527,82

0623 - recursos Provenientes 
de alienação de Bens 0,00 2.255.508,50 0,00 0,00 2.255.508,50

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 489.612,81 0,00 0,00 489.612,81

0669 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 2.436.193,00 0,00 0,00 2.436.193,00

7339 - fEaS - repasse funda 
a fundo 0,00 1.235.638,11 0,00 0,00 1.235.638,11

ToTal 0,00 53.285.385,14 11.414.069,86 11.094.440,82 75.793.895,82

Protocolo: 756214

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 da PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 45/2022-sePLad/PcPa, 01 de FeVereiro de 2022
resULtado deFiNitiVo do eXaMe PsicoLÓGico

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNa PÚBlico o EdiTal dE rESUlTado 
dEfiNiTiVo do EXaME PSicolÓGico para o coNcUrSo PÚBlico aberto 
pelo Edital nº c-206, conforme as seguintes disposições:
art. 1º após análise dos recursos impetrados contra o resultado do Exame 
Psicológico dos candidatos ao cargo de Delegado de Polícia Civil (DPC), fica 
MaNTido o resultado divulgado em 06 de janeiro de 2022, no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br
i - o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso 
contra o resultado do Exame Psicológico no endereço eletrônico www.ins-
titutoaocp.org.br, através do link consultar resposta do recurso contra o 
resultado do Exame Psicológico.
ii - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão dispo-
níveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, 
a contar da data de publicação deste edital.
art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 01 de fevereiro de 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

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 da PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c – 206

editaL N° 46/2022-sePLad/PcPa, 01 de FeVereiro de 2022
croNoGraMa da sUBFase iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNa PÚBlico o EdiTal dE croNoGraMa 
da SUBfaSE dE iNVESTiGaÇÃo criMiNal E Social para o coNcUrSo 
PÚBlico aberto pelo Edital nº c-206, conforme as seguintes disposições:
art. 1º fica diVUlGado o cronograma da subfase investigação criminal 
e Social, do concurso Público regido pelo Edital de abertura nº c-206, 

conforme segue:

iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL data
divulgação dos candidatos habilitados para a investigação Social 03/12/2021

PErÍodo dE rEaliZaÇÃo da iNVESTiGaÇÃo Social aTÉ 17/02/2022
divulgação do resultado provisório da investigação social 18/02/2022

Período para recurso contra o resultado da investigação social 21/02 E 22/02/2022
divulgação do resultado da investigação social pós-recurso 28/02/2022

art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 01 de fevereiro de 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

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 N° 39/2022-sePLad/PcPa, 01 de FeVereiro de 2022
resULtado deFiNitiVo do eXaMe PsicoLÓGico

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNa PÚBlico o EdiTal dE rESUlTado 
dEfiNiTiVo do EXaME PSicolÓGico para o coNcUrSo PÚBlico aberto 
pelo Edital nº c-207, conforme as seguintes disposições:
art. 1º após análise dos recursos impetrados contra o resultado do Exa-
me Psicológico dos candidatos aos cargos de investigador de Polícia civil 
(IPC), Escrivão de Polícia Civil (EPC) e Papiloscopista (PAP), fica MANTIDO 
o resultado divulgado em 06 de janeiro de 2022, no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br
i - o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso 
contra o resultado do Exame Psicológico no endereço eletrônico www.ins-
titutoaocp.org.br, através do link consultar resposta do recurso contra o 
resultado do Exame Psicológico.
ii - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão dispo-
níveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, 
a contar da data de publicação deste edital.
art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 01 de fevereiro de 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

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 N° 40/2022-sePLad/PcPa, 01 de FeVereiro de 2022
croNoGraMa da sUBFase iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNa PÚBlico o EdiTal dE croNoGraMa 
da SUBfaSE dE iNVESTiGaÇÃo criMiNal E Social para o coNcUrSo 
PÚBlico aberto pelo Edital nº c-207, conforme as seguintes disposições:
art. 1º fica diVUlGado o cronograma da subfase investigação criminal 
e Social, do concurso Público regido pelo Edital de abertura nº c-207, 
conforme segue:

iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL data
divulgação dos candidatos habilitados para a investigação Social 03/12/2021

PErÍodo dE rEaliZaÇÃo da iNVESTiGaÇÃo Social aTÉ 17/02/2022
divulgação do resultado provisório da investigação social 18/02/2022

Período para recurso contra o resultado da investigação social 21/02 E 22/02/2022
divulgação do resultado da investigação social pós-recurso 28/02/2022

art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 01 de fevereiro de 2022
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 756210


