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LEI Nº 595/2007. 
 
 
 
 Estima a receita e fiza a despesa do municipio de Jaíba para o exercício 
financeiro de 2008. 
 
 Wellington Pacifico Campos Lima, Prefeito Municipal de Jaíba, Estado de 
Minas Gerais, em pleno exercicio do cargo e na forma da lei, faz saber que a câmara 
municipal aprovou e em seu nome, sanciona a seguinte lei: 
 
 CAPITULO I 
 DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 
 Art.1º. – Esta lei estima a receita e fixa a despesa do municipio de Jaíba – 
MG, para o exercicio de 2008, compreende-o: 
I – Orçamento fiscal, referente aos poderes o municipio, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituidos a mantidos pelo poder público. 
 
 CAPÍTULO II 
 DO ORÇAMENTO FISCAL 
 
 Art.2º. – O orçamento fiscal estima receita em R$ 30.000.000,00(trinta 
milhoes de reais) e fixa a despesa em R$ 30.000.000,00 (trinta milhoes), com 
destaque de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) para a reserva de 
contigência. 
 
 Art.3º. – As receitas estimadas por categoria econômica e segundo a origem 
dos recursos, estao desbobrados nos seguintes companentes apresentados na 
pagina nº13 deste projeto. 
 
 Art.4º. – As despesas, fixas por categoria econômica, estão desdobradas da 
forma apresentada na página nº13 deste projeto. 
 
 CAPITULO III 
 DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
 
 Art.5º. – Ficam os poderes executivo e legislativo autorizados a abrir creditos 
adicionais suplementares ate o limite de 40%(quarenta por cento) do presente 
orçamento, utilizando com recursos os constantes do parágrafo 1º do art.43 da lei 
federal 4.320/64, podendo para tanto: 
I – O presidente da camara anular ou remanejar recursos de uma categoria de 
progamação para outra, mediante emissão de ato próprio. 
II – O prefeito municipal lancar mao dos recursos definidos no art.43 da lei 4.320/64 
bem como utilizar os recursos consignados na reserva de contigência. 
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§ único – Não oneram o limite previsto no caput deste artigo: 
I – As suplementações de dotação referente ao remanejamento de despesas de 
pessoal e encargos sociais. 
II – As suplementações de dotações com recursos vinculados de convênios 
celebrados com a união, estado e suas entidades. 
III – As suplementações de dotações referentes ao pagamento da divida pública e 
de precatórios judiciários. 
 
 CAPÍTULO IV 
 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art.6º. – Fica o chefe do executivo autorizado a realizar operações de créditos 
por antecipação de receita, com finalidade de manter o equilibrio orçamentário-
financeiro do municipio observados os preceito legais aplicaveis à materia. 
 
 Art.7º. – Integram o presente orçamento, os anexos determinados pela lei 
federal 4.320/64 com suas posteriores modificações. 
 
 Art.8º. – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá 
efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2008. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se 
 

Prefeitura municipal de Jaíba, 05 de dezembro de 2007. 
 

Wellington Pacifico Campos Lima 
Prefeito Municipal 


