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LEI Nº 594/2007. 
 
 

ALTERA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 
546/2006 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2.006, E 
CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
 
                 O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 
 
                 Art. 1º - O disposto no Art. 5º da Lei Municipal nº 546/2006, passa a ter a seguinte 
redação: 
                 “Artigo 5º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir 
créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do 
Orçamento do Município para o exercício de 2.007, utilizando como recursos os 
constantes do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64” podendo para tanto: 
 
                 I – O Presidente da Câmara anular ou remanejar recursos de uma categoria de 
programação para outra, mediante emissão de ato próprio. 
                 II – O Prefeito Municipal lançar mão dos recursos definidos no art. 43 da Lei 
4.320/64 bem como utilizar os recursos consignados na Reserva de Contingência. 
                 § Único – Não oneram o limite previsto no caput deste artigo: 
                  I – As suplementações de dotações referentes ao remanejamento de despesas de 
pessoal e encargos sociais. 
                 II – As suplementações de dotações com recursos vinculados oriundos de 
convênios celebrados com a União, Estado e outras entidades. 
                III – As suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública e 
de precatórios judiciais. 
 
                 Art. 2º - Os créditos abertos no artigo anterior correrão por conta dos recursos 
provenientes de anulação parcial de outras dotações vigentes no orçamento. 
 
                 Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, para produzir efeitos a contar de 1º de outubro de 2.007. 
 
 

Prefeitura Municipal de Jaíba, em 
 

05 de Dezembro de 2.007. 
 
 
 

Wellington Pacífico Campos de Lima 
PREFEITO MUNICIPAL 


