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 Câmara Municipal de Descalvado 
18ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA 

1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
PAUTA DA SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2022 

(SEXTA-FEIRA, COM INÍCIO ÀS 11:00 HORAS) 
 
 

ORDEM DO DIA 

 
PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 

 

- 01/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil 
reais) e visa abranger a Secretaria de Saúde, em atendimento ao Convênio nº 12/2021 firmado com a Irmandade 
da Santa Casa de Misericórdia, cuja vigência é de 01/01/2022 a 30/04/2022, e tem por objeto: gerir as atividades 
médico-hospitalares, realizar assistência aos enfermos com sintomas gripais e de COVID-19, gratuitamente a 
todos que necessitarem, incluindo as necessidades de internação quanto aos atendimentos realizados no 
ambulatório ALA específica para acomodar de forma isolada dos demais serviços prestados pela entidade.  

- 02/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e 
cinco mil reais) e visa atender à Divisão de Saúde – Vigilância Epidemiológica da estrutura orçamentária do 
Município, para o custeio de ações para o enfrentamento à COVID-19, considerando o surgimento de nova 
variante e o aumento repentino da demanda. 

- 03/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e 
visa abranger o Gabinete do Prefeito, para a inserção da rubrica 3.390.39.00 – Outros Serviços de Terceiro 
Pessoa Jurídica que, por erro formal da Secretaria de Finanças, não constou na peça orçamentária para o 
exercício de 2022. 

 
- 04/22, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 134,23 (cento e trinta e quatro 
reais e vinte e três centavos) e visa abranger a Divisão de Cultura, objetivando a devolução de saldo 
remanescente não aplicado em 2021 relativamente à Lei Aldir Blanc.  

 
 

COMUNICADO 

 
 

- A próxima Sessão Ordinária será realizada no dia 7 de fevereiro de 2.022, segunda-feira, com início às 19 

horas, conforme prevê o Regimento Interno. 

 

 

 


