ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito
DECRETO No 028/2020, DE 05 DE MAIO DE 2020.
Dá nova redação a dispositivos do Decreto Municipal n°

20, de 09 de abril de 2020, que regulamenta a concessão,
aplicação e prestação de contas de recursos públicos
utilizados sob a forma de suprimento de fundos no âmbito
de competência da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional de Marechal Deodoro, e adota outras
providências.
O Prefeito do Município de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como
pela Lei Federal no 4.320/64:

DECRETA:
Art. 1°. Os artigos 4° e 5° do Decreto Municipal n° 20, de 09 de abril de

2020 passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4°. O regime de Suprimento de Fundos tem como limite para
despesa o valor de R$ 2. 000,00 (dois mil reais).
Art. 5~ O limite de Suprimento de Fundos será de R$ 5. 000,00 (cinco
mil reais), a ser utilizado unicamente pela Secretaria Municipal de
Saúde em ações da pasta no combate ao COVID19.
Art. r. Permanecem inalteradas e vigentes a demais disposições do
Decreto Municipal no 20, de 09 de abril de 2020.
Art. 3°. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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A•·t. 1". Os artigos 4" e 5" do Decreto Municipal n" 20, de 09 de abril
de 2020 pussum a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4': O regime de Suprimento de Fundos tem como limite para
despesa o valor de R$ 2. 000,00 (dois mil reais).
Art. 5". O limite de Suprimento de Fundos será de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a ser utilizado unicamente pela Secretaria Municipal de
Saúde em ações da pasta no combate ao CO VID 19.
Art. 2". Permanecem inalteradas e vigentes a demais disposições do
Decreto Municipal no 20, de 09 de abril de 2020.
Art. 3°. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-fie as disposições em contrário.
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