
 

LEI Nº 1.048 DE 26 DE MARÇO DE 2020. 

AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR DE CEDRO, MEDIANTE 

CONVÊNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Edilson Miguel Volkweis, Prefeito (a) do Município de Princesa, Estado de Santa 
Catarina, no uso das suas atribuições, faz saber a todos os habitantes deste 
município que a Câmara de Vereadores aprovou e este sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica autorizado o(a) Chefe do Poder Executivo Municipal, a transferir a importância 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à Associação Beneficente Hospitalar de Cedro, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº 86.204.799/0001-53, sito na Av. Salgado Filho, 1511, Centro, Município de 

São José do Cedro/SC, destinados a auxiliar na manutenção das atividades hospitalares, 

garantir que o ambiente seja seguro, funcional, operacional e adequado aos cuidados dos 

pacientes, auxiliando ainda na aquisição de medicamentos, material ambulatorial, despesas de 

pessoal e encargos, gêneros alimentícios e de higiene entre outros, objetivando a 

contraprestação de serviços complementares na área de saúde e a manutenção de suas 

atividades. 

Art. 2º É obrigatório o depósito do recurso em conta individualizada e vinculada em 

instituição bancária oficial, movimentados por transferências bancárias. 

Art. 3º A Entidade terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recebimento do 

recurso, para proceder à boa e regular aplicação e comprovação do mesmo, junto à Contadoria 

Geral do Município. 

Art. 4º A despesa impugnada pela Contadoria Geral do Município à luz da legislação vigente 

será recolhida e atualizada monetariamente em última instância, a favor dos cofres públicos 

municipais. 

Art. 5º Os saldos não aplicados no prazo previsto ou no objeto fixado na presente Lei serão 

também obrigatoriamente recolhidos à conta do erário público municipal. 

Art. 6º São responsáveis pela aplicação dos recursos transferidos o Presidente e o Tesoureiro 

da entidade. 

Art. 7º A prestação de contas dos recursos recebidos será apresentada ao Executivo 

Municipal, em uma via e no prazo previsto nesta Lei, instruída com os documentos dispostos 



na Instrução Normativa TC/SC Nº 014/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina. 

Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser apresentada por parcela e deverá conter 

obrigatoriamente informações precisas sobre a aplicação dos recursos com ênfase no relatório 

de execução física. 

Art. 8º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a regulamentar por ato próprio 

se necessário for, o processo de aplicação e tomada de contas dos recursos transferidos, 

visando à averiguação do emprego do dinheiro público. 

Art. 9º As despesas a serem realizadas a conta do recurso ora autorizado, obedecerão aos 

princípios regimentais do processo licitatório, em consonância com a Lei Federal nº 8666/93 

atualizada, caso aplicável. 

Art. 10 As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária do orçamento da Prefeitura Municipal de Princesa: 

11-00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S. 

14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Proj/Ativ 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE 

Elemento 3.3.50.43.00.00.00 

Art. 11 A presente Lei atende a excepcionalidade conferida pela Lei Federal nº 13.019/2014, 

em seu inciso IV, Artigo 3º, por se tratar-se de entidade filantrópica, sem fins lucrativos e de 

assistência à saúde. 

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA, 
ESTADO DE SANTA CATARINA, 25 DE MARÇO DE 2020. 

_____________________________________ 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 

PREFEITO MUNICIPAL 


