ESTADO DE ALAG OAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO
Gabinete do Prefeito
DEC R ETO N" 037/ 2020, DE 18 DE Jll N !-10 DE 2020.
Dá nova redação ao artigo 5" do Decreto Municipal nu 20,
de 09 de abril de 2020, que reg ulam enta a concessilo,
aplicação e presta ção de co ntas de recursos pt'•blicos
utilizados so b a forma de Sllpi"Ím ento de fundos no âmbito
d e competência da Administração Direta, Auhll·quica e
Fundacional

de

Marechal

Deodoro, e adota

outras

p•·ovidências.

O P1·efeito do Município de l\larechal Deodo•·o, Estado de Alagoas, no
uso de suas atri buições legais, conferidas pel8 Lei Orgànica do Município, bem como
pela Lei Federal n° 4.320/64.

DECRETA:
A rt. 1". O anigo 5° do Decreto Municipal n° 20. de 09 de abril de 2020

passa a vigorar com a seguinte redação :
Art. 5". () lnllll c: de .\uprnn ell/o de f ."undos saâ de I?S 10.000,00 (de::: mil
reois), a sa lllili:::adn unicamente pela Secretaria i\tlunicipa/ de Saúde
em açlies da pasta no combate ao CO VI/) /9.
At·t. 2". Permanecem inalteradas e vigentes as demais disposições do

Decreto Municipal n° 20, de 09 de abri l de 2010
Art. 3". Esse Decreto entra em v1gor na data de sua publicação.

revogando-se as disposições em contrario

Marechal Deodoro/.

e junho de 2.010
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ESTADO DE ALAGOAS
Pll.EFEITt:RA Ml''<ICIPAL DF MARECHAL

D~~ODORO

GAUINETE DO PREFEITO
DECRETO N" 037/2020, Dl: 18 UE JUNHO Dl: 2020.

Dá nova redação ao artigo 5" 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
ti1rma de suprimento de ti.mdos no ámbito de
competência
da
Administração
Direta,
Autárquica e Fundacional de Marechal
Deodoro, e adota outras providências.

•

O Prefeito do :Vlunicípio de Marechal Deodoro, Estado de
Alagoas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei
Orgânica do Município, bem como pela Lei Federal n"
4.320/64:
DECRETA:
Art. 1". O artigo 5" do Decreto Municipal no 20, de 09 de abril
de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5~ O limite de Suprimmlo de Fundos será de R$
10.000,00 (dez mil reais). a sa utilizado unicamente pela
Secretaria ,t/unicipal de Saúde em ações da pasta no combate
ao COVID19.
Art. 2". Permanecem inalteradas e vigentes as demais
disposições do Decreto Municipal n" 20, de 09 de abril de
2020.
Art. 3". Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições crn contrário.
Marechal Dcodoro/AL, 18 de junho de 2.020
CLA.UD/0 ROBERTO AJ'RES DA COSTA

Prefeito
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