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§ 2º. A Lei específica que autorizar a operação de crédito poderá 
reestimar a receita prevista no orçamento para operações de crédito. 
  
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
Seção Única 
Das Disposições Gerais 
  
Art.17. A utilização de dotações com recursos vinculados às 
transferências voluntárias, por meio de convênios e contratos de 
repasse, ou custeadas por operações de crédito fica condicionada à 
celebração dos instrumentos respectivos. 
  
Art. 18. Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 
101/2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas 
de Educação, Saúde e Assistência Social. 
  
Art. 19. Na fixação dos valores das dotações para pessoal estão 
consideradas margens de expansão referentes às projeções para 
acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1˚ do 
art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
inclusive a expansão das despesas com o aumento do salário mínimo 
que vigorar a partir de janeiro de 2019 e do piso salarial dos 
profissionais de magistério. 
  
Art. 20. O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá 
designar como unidades gestoras de créditos orçamentários unidades 
administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de 
movimentar dotações consignadas às unidades orçamentárias, 
atendendo às disposições do parágrafo único do art. 14 e as do art. 66 
da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
  
Art. 21. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, adotará 
parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar a 
realização de despesas à efetiva arrecadação das receitas e para 
garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, consoante legislação específica. 
  
Art. 22. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, 
onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios 
compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro. 
  
Parágrafo único. Decreto Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de desembolso, consoante art. 8º da Lei 
Complementar nº 101/2000. 
  
Art. 23. A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 
2019. 
  
Casa Bernardo Vieira de Melo, em 04 de dezembro de 2018. 
  
JORGE SALUSTIANO DE SOUSA MOURA 
Presidente 
  
MÁRCIO CORDEIRO DA SILVA 
1º Vice-Presidente 
  
JESUÍNO GOMES DE ARAÚJO 
2º Vice-Presidente 
  
ALGÉRIO ANTÔNIO DA SILVA 
1º Secretário 
  
SAULO HOLANDA 
2º Secretário 
  
EMENDA MODIFICADA N° 001 AO PROJETO DE LEI N° 35/18 - 
VETADA (MENSAGEM DE VETO N° 020/2018) 

Publicado por: 
Myrna Machado Borges 

Código Identificador:8CD7518C 
 

GABINETE DO PREFEITO 
ATO Nº 034/2019 

 
O Prefeito do Município de Olinda, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo Art. 66, inciso IX da Lei Orgânica 
do Município, resolve nomear para o cargo de CONTROLADOR 
GERAL DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, 
Símbolo CC-1 – JOY DAWEY RIBEIRO DA SILVA, Inscrito no 
CPF/MF sob nº 000.826.684-00 a partir de 10 de janeiro de 2019. 
  
Palácio dos Governadores, Gabinete do Prefeito, Olinda, em 22 de 
janeiro de 2019. 
  
LUPÉRCIO CARLOS DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal de Olinda 

Publicado por: 
Enéas Ponce de Oliveira Júnior 

Código Identificador:130EBFA6 
 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A 1ª 

SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ACADÊMICOS DE DIREITO 
PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIO VOLUNTÁRIO DA 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA 

 
A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE OLINDA, 
através do seu CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS – CEJU, no uso 
das suas atribuições legais, previstas no artigo 20, inciso V, da Lei 
Complementar nº 48/2016, torna pública por meio deste, a abertura da 
SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTAGIÁRIOS VOLUNTÁRIOS 
DO CURSO DE DIREITO, nos termos deste Edital e da Lei Federal 
nº 11.788/2008. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital visa ao 
preenchimento de estagiários voluntários do curso de direito, 
residentes preferencialmente no Município de Olinda, para exercerem 
suas atividades no âmbito da Procuradoria-Geral do Município de 
Olinda, sediada na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 314, 
Varadouro, Olinda, PE. 
  
1.2. A presente seleção e o programa de estágio da Procuradoria-Geral 
do Município de Olinda serão coordenados pelo Centro de Estudos 
Jurídicos. 
  
1.3. O estágio será voluntário e, como tal, o estagiário não perceberá 
qualquer remuneração pela atividade prestada. 
  
1.4. Ao final de cada doze (12) meses de estágio, o estagiário receberá 
certificado pela conclusão no programa de estágio da Procuradoria-
Geral do Município de Olinda, que servirá de documento 
comprobatório de experiência profissional acadêmica. 
  
1.5. O regime de estágio implica a observância de uma carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais, competindo à Procuradoria-Geral do 
Município respeitar o horário das aulas acadêmicas do estagiário. 
  
1.6. O candidato selecionado exercerá suas atribuições nos órgãos da 
Procuradoria-Geral do Município, especialmente em suas três 
Procuradorias Especializadas: Contencioso, Consultivo e Fazenda 
Municipal. 
  
1.7. A seleção simplificada de que trata este edital será realizada em 
DUAS ETAPAS, sendo a primeira de caráter classificatório, 
denominada de AVALIAÇÃO CURRICULAR ACADÊMICA, e a 
segunda de ENTREVISTA PESSOAL, de caráter eliminatório, 
conforme disposições a seguir. 
  
1.8. O presente Edital destina-se à seleção simplificada de 10 (dez) 
estagiários do curso de graduação em Direito entre alunos 
matriculados do 2º (segundo) ao 6º (sexto) período, ou do 2º 
(segundo) ao 3º (terceiro) ano, se for seriado o regime acadêmico, do 
curso de graduação em Direito, além da formação de cadastro de 
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reserva de acadêmicos nessas condições que, se convocados, serão 
integrados ao programa de estágio da Procuradoria-Geral do 
Município de Olinda por um período inicial de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por iguais períodos, a juízo da 
Procuradoria-Geral do Município de Olinda. 
  
1.9. Das vagas oferecidas neste edital, 5% (cinco por cento) serão 
destinadas aos portadores de necessidades especiais. Caso esse 
número resulte em uma fração, será considerado o primeiro número 
inteiro subsequente. 
  
1.10. Os atos advindos da execução deste processo seletivo, para os 
quais é exigida ampla publicidade, serão divulgados no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Olinda 
(www.diariomunicipal.com.br/amupe). 
  
2. DAS INSCRIÇÕES 
  
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por correio 
eletrônico (ceju@olinda.pe.gov.br), durante o período de 14 a 25 de 
fevereiro de 2019. 
  
2.2. Para se inscrever, o candidato deverá preencher completamente os 
campos obrigatórios contidos no formulário anexo (que poderá 
também solicitado pelo e-mail: ceju@olinda.pe.gov.br) e o enviar, por 
e-mail (ceju@olinda.pe.gov.br), juntamente com um dos documentos 
descritos no item 3.11, letras “e” ou “f”. 
  
2.3. São da responsabilidade exclusiva do candidato os dados 
cadastrais informados para a inscrição, dispondo o Centro de Estudos 
Jurídicos do direito de excluir da seleção o candidato que fornecer 
dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 
  
2.4. A inscrição do candidato expressará sua integral adesão a todas as 
regras que disciplinam a presente seleção. 
  
2.5. Não será aceita a inscrição que não atender, rigorosamente, ao 
estabelecido neste edital. 
  
2.6. Não haverá cobrança de taxa ou qualquer outro valor para que o 
candidato se inscreva na seleção. 
  
3. DA SELEÇÃO 
  
3.1. A seleção simplificada será realizada em DUAS ETAPAS, sendo 
a primeira de caráter classificatório, denominada de AVALIAÇÃO 
CURRICULAR ACADÊMICA, e a segunda de ENTREVISTA 
PESSOAL, de caráter eliminatório. 
  
3.2. A primeira etapa da seleção é denominada Avaliação Curricular 
Acadêmica, de caráter meramente classificatório, quando os 
candidatos serão classificados em ordem decrescente de acordo com 
seu coeficiente de rendimento acadêmico (CR) informado no ato da 
inscrição. 
  
3.3. Entende-se por coeficiente de rendimento acadêmico (CR) a 
média de todas as notas obtidas em cada umas das disciplinas da 
graduação em direito que candidato cursou e concluiu até o momento 
na respectiva instituição de ensino. 
  
3.4. Participarão da etapa denominada “Avaliação Curricular 
Acadêmica” todos os candidatos devidamente inscritos na seleção, 
que serão avaliados através das informações prestadas no ato de 
inscrição, no formulário eletrônico. 
  
3.5. Caso a informação curricular prestada no formulário eletrônico de 
inscrição não seja devidamente comprovada no momento da 
formalização do estágio, o candidato será excluído do certame. 
  
3.6. Os cinquenta (50) primeiros melhores classificados na Avaliação 
Curricular Acadêmica (primeira etapa) figurarão de lista de 
classificação que será divulgada no sítio da Prefeitura Municipal de 

Olinda e noDiário Oficial Eletrônico do Município de Olinda 
(www.diariomunicipal.com.br/amupe). 
  
3.7. Em caso de empate, terá preferência aquele candidato com idade 
mais avançada. 
  
3.8. Os candidatos que concorrerem na condição de portadores de 
deficiência formarão uma lista de classificados apartada. 
  
3.9. Após a divulgação da lista de classificação na primeira etapa, 
oscandidatos melhores classificados deverão aguardar a convocação 
para a segunda etapa, que será eliminatória e consistirá de entrevista 
pessoal a ser realizada na sede da Procuradoria-Geral do Município. 
  
3.10. Os candidatos não eliminados na segunda etapa formarão a lista 
de classificação definitiva, que será divulgada no Diário Oficial do 
Município. 
  
3.11. Os candidatos que figurarem na lista de classificação definitiva 
serão paulatinamente convocados, por e-mail ou por telefone, 
fornecidos no ato da inscrição, devendo comparecer, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, à Procuradoria-Geral do Município de Olinda, 
sediada na Avenida Sigismundo Gonçalves, nº 314, Varadouro, 
Olinda, PE, ocasião em que deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
  
a) identidade e CPF (ou CNH); 
  
b) comprovante de residência em nome do candidato (dos últimos 06 
meses); 
  
c) uma foto 3x4 recente; 
  
d) certificado de matrícula atualizado no curso de graduação em 
Direito; 
  
e) histórico acadêmico atualizado, onde conste o coeficiente de 
rendimento acadêmico (CR); 
  
f) caso no histórico acadêmico do candidato não conste o seu 
coeficiente de rendimento acadêmico, será necessária ainda uma 
declaração firmada pelo Coordenador do curso da respectiva 
instituição de ensino superior, na qual conste a mencionada 
informação e o reconhecimento da firma de seu subscritor. 
  
3.12. Deverão ser apresentados todos os originais dos documentos, 
cujas cópias serão autenticadas pelo servidor que os receber ou, se 
assim preferir o candidato, poderá autenticá-las previamente em 
cartório. 
  
3.13. O candidato que não comparecer no prazo assinalado, após a sua 
convocação, ou que não comprovar as condições declaradas na 
inscrição será excluído do certame. 
  
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
4.1. As informações prestadas pelos candidatos são de sua inteira 
responsabilidade, reservando-se ao Centro de Estudos Jurídicos da 
Procuradoria-Geral do Município de Olinda poderes para afastar do 
processo o candidato que apresentar documentos e comprovantes 
inverídicos, falsos, ilegíveis ou incompletos. 
  
4.2. Será afastado do processo o candidato que incorrer ou infringir as 
normas de conduta social vigentes para com os profissionais 
responsáveis pela aplicação das provas ou para com outros candidatos. 
  
4.3. Os casos omissos serão deliberados pelo Centro de Estudos 
Jurídicos. 
  
4.4. Das decisões proferidas pelo Centro de Estudos Jurídicos, caberá 
recurso administrativo ao Procurador-Geral do Município, no prazo de 
cinco (05) dias corridos. 
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4.5. Esta seleção simplificada tem validade de um (01) ano, contado 
da publicação da lista de classificação definitiva no Diário Oficial do 
Município (item 3.10). 
  
Olinda/PE, 24 de janeiro de 2019. 
  
RAFAEL CARNEIRO LEÃO 
Procurador-Geral do Município 
  
LEONARDO SALES DE AGUIAR 
Coordenador do Centro de Estudos Jurídicos  

Publicado por: 
Gabriel Severo Ramos 

Código Identificador:1A8ED108 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
APR 026/2018 

 
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 
  
Unidade Gestora do RPPS: 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
OLINDA 
  
Nº / ANO: 026/2018 
VALOR (R$): 84.408,36 
Data: 20/02/2018 
Dispositivo da Resolução do CMN: Resgate 
  
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO 
Descrição da operação: 
Transferir da conta movimento 46-3 para a conta aplicação no fundo 
FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO de CNPJ Nº 
03.737.260/0001-97 com índice de referência DI no valor de R$ 
84.408,36 (oitenta e quatro mil quatrocentos e oito reais e trinta e seis 
centavos). A referida operação é para capitalização de recursos para 
futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e 
pensionistas do FUNDPREV. 
Características dos ativos: 
Tipo de Ativo: TÍTULOS PÚBLICOS 
Segmento: Renda Fixa 
Instituição Financeira: Caixa Econômica 
CNPJ do Fundo: 03.737.260/0001-97 
Índice de Referência: DI 
  
Gestor/proponente da operação: 
Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Ambid Validade 24/02/2020 
Gestor de Investimentos - Fundprev Olinda 
  
Responsável Pela Autorização da Operação: 
JANAÍNA CARDOSO ACIOLI 
Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda 
  

Publicado por: 
Gustavo Tenorio Gonçalves Holanda 

Código Identificador:00812DF1 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
APR 027/2018 

 
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 
  
Unidade Gestora do RPPS: 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
OLINDA 
  
Nº / ANO: 027/2018 
VALOR (R$): 509.531,67 
Data: 25/01/2018 
Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução 3922/2010, Art 7º, 
inciso I, Alínea B 
  
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO 
Descrição da operação: 

Aplicar o valor da conta movimento 49-8 para a conta aplicação no 
fundo FI CAIXA BRASIL IDKA2 de CNPJ Nº 14.386.926/0001-71 
com índice de referência IDKA. A referida operação é para 
capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de 
pagamento de aposentados e pensionistas do FUNDPREV. 
Características dos ativos: 
Tipo de Ativo: FI 100% 
Segmento: Renda Fixa 
Instituição Financeira: Caixa Econômica 
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 
Índice de Referência: IDKA 
  
Gestor/proponente da operação: 
Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Ambid Validade 24/02/2020 
Gestor de Investimentos - Fundprev Olinda 
  
Responsável Pela Autorização da Operação: 
JANAÍNA CARDOSO ACIOLI 
Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda 
 

Publicado por: 
Gustavo Tenorio Gonçalves Holanda 

Código Identificador:E8818DDE 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
APR 028/2018 

 
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 
  
Unidade Gestora do RPPS: 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
OLINDA 
  
Nº / ANO: 028/2018 
VALOR (R$): 228.797,58 
Data: 21/02/2018 
Dispositivo da Resolução do CMN: Resolução 3922/2010, art. 7º, I b 
  
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO 
Descrição da operação: 
Aplicar no fundo BB Previd IDKA2 da conta 119.162-4 de CNPJ Nº 
13.322.205/0001-35 com índice de referência IDKA. A referida 
operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a 
folha de pagamento de aposentados e pensionistas do FUNDPREV. 
  
Características dos ativos: 
Tipo de Ativo: FI 100% 
Segmento: Renda Fixa 
Instituição Financeira:Banco do Brasil 
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 
Índice de Referência: IDKA. 
  
Gestor/proponente da operação: 
Gustavo Tenório Gonçalves Holanda Ambid Validade 24/02/2020 
Gestor de Investimentos - Fundprev Olinda 
  
Responsável Pela Autorização da Operação: 
JANAÍNA CARDOSO ACIOLI 
Gestora do Fundo de Previdência Social do Município de Olinda 
 

Publicado por: 
Gustavo Tenorio Gonçalves Holanda 

Código Identificador:0DB0887A 
 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
APR 028A/2018 

 
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 
  
Unidade Gestora do RPPS: 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
OLINDA 
  
Nº / ANO: 028A/2018 


