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Ofício nº. 018/2021 de 18 de Janeiro de 2021.                                                              
Assunto: Convocação Extraordinária 
Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da  
Câmara Municipal de Caldas Novas-GO 
MARINHO CÂMARA  
   
 
 

Senhor Presidente, 
 
  A par da honra em cumprimentá-lo, venho através desta, informá-lo que será necessário 
colocar em deliberação nesta Casa de Leis a proposição de nossa autoria, a seguir descrita: 
 

 Projeto de Lei Ordinária que <autoriza atualizar o orçamento=. 
 
  Com fulcro no inciso I, §3º do art. 16 da Lei Orgânica do Município c/c Art. 141 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, CONVOCO-LHES para deliberarem a proposição 
supradescrita, dispensado os pareceres e demais formalidades nos termos do art. 141, §5º do 
mesmo regimento. 
 
  A convocação extraordinária para deliberar sobre a matéria ocorre dada à incontestável 
necessidade de se estabelecer o orçamento para o exercício em curso, nos termos da justificativa 
anexo ao Projeto de Lei. Sabe-se que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei 
anterior que a autorize. A Constituição Federal, artigo 167, I, proíbe o início de programas ou 
projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Por outro lado, a Lei nº 4.320/64, artigo 6º, exige 
que todas as despesas constem da lei de orçamento. É o princípio da universalidade. 

  A ordem jurídica prevê sanções para quem gasta recursos públicos sem amparo na lei 
orçamentária anual. O Código Penal, artigo 359-D, tipifica a conduta de ordenar despesas não 
autorizadas em lei.  

  Assim, fica a CÂMARA MUNICIPAL, CONVOCADA, para SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 
que se realizará no dia 21/01/2021 às 09h (vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um às nove 
horas), no Plenário do Paço Legislativo Martinho Palmerston, para deliberação em dois turnos 
da matéria em comento.  
 
 Solicito nos termos do Art. 141, §1º do Regimento Interno que Vossa Excelência dê 
conhecimento aos nobres vereadores.  
 
  Atenciosamente,  
 
 
 

KLEBER LUIZ MARRA 
Prefeito do Município de Caldas Novas 
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