
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 012/2019

REDEFINE VALORES A TÍTULO DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS, ATINENTE AOS
LIMITES DISPOSTOS NO ART. 3º DA LEI Nº.
600/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais que lhes são
conferidas pela Lei Municipal
 
CONSIDERANDO, a necessidade de atendimento de despesas
eventuais, valendo-se de recursos a título de suprimento de fundos
para aquisição de bens ou serviços, que exijam pronto pagamento;
 
CONSIDERANDO, a necessidade atender despesas de pequeno
vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada caso, não
ultrapassar os limites dos incisos I ou II do art. 24 da Lei nº
8.666/1993;
 
CONSIDERANDO, a previsão encampada no §1º no art. 3º da Lei nº.
600/2013 prevê a revisão dos valores para fazer frente às despesas das
Secretarias Municipais, por meio de manifestação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Econômico, DECRETA:
 
Art. 1º- Fica redefinido os valores a título de Suprimento de Fundos
para enfrentamento das despesas em regime de adiantamento
concedido sob a responsabilidade do Ordenador de Despesa, com
prazo para comprovação dos gastos, para efetuar despesas que pela
sua excepcionalidade não possam se subordinar ano processo normal
de aplicação, não possível empenho direto ao fornecedor ou prestador,
na forma da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, precedido de
licitação ou sua dispensa, em conformidade com a Lei nº. 8.666, de 21
de junho de 1993, passíveis de realização nos seguintes moldes:
 
I – Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social,
Obras e Serviços Urbanos, Turismo, Transporte, Gabinete Civil,
Contadoria, Administração e Procuradoria a importância de R$
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais);
 
II – Secretaria Municipal de Finanças e demais secretarias municipais
a importância R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
 
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
 
Sala das Sessões, sede da Prefeitura Municipal, Palácio Luiz Virgílio
de Brito, Guamaré/RN, em 15 de maio de 2019.
 
FRANCISCO ADRIANO DIOGENES HOLANDA
Prefeito Municipal
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