
LEI Nº 3150, DE 21 DE MAIO DE 2020 

 

Altera a Lei n° 2.902, de 25 de agosto de 

2017, que aprovou o Plano Plurianual – 

PPA. 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER, Prefeito de Timbó-SC.  

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica incluído no Plano Plurianual 2018-2021, aprovado pela Lei n° 

2.902, de 25 de agosto de 2017, como objetivo, meta e/ou ação a ser desenvolvida pela 

administração, do Programa 0252 “TIMBÓ EMPREENDENDO E 

PROFISSIONALIZANDO”, o  fornecimento, mediante lei específica, de incentivos 

econômicos para acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento 

integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das 

operações, incentivando a geração de emprego e renda, nos termos desta lei.    

Art. 2° A ação promovida pelo Art. 1°, se dará através da inclusão da Ação 

2942 – FORNECENIMENTO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS, no Programa 

Temático “Timbó Empreendendo e Profissionalizando”, Código 0252, constante do 

Anexo IV - Demonstrativo dos Programas de Gestão e Temáticos do PPA da Lei nº 

2.902 de 25 de agosto de 2017 e alterações, nos termos do anexo único desta lei. 

Parágrafo único. Permanecem inalterados em sua redação vigente, os demais 

itens não alterados pelo anexo único desta lei.  

 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 21 de maio de 2020; 150º ano de Fundação; 86º 

ano de Emancipação Política. 

 

 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
 

 



ANEXO ÚNICO  

PPA – ANEXO IV 

Demonstrativo dos Programas de Gestão e Programas Temáticos 

I - Classificação 

Órgão: 07 Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambiente 

Unidade: 001 Planejamento Urbano 

Função: 0022 Indústria 

Subfunção: 0661 Promoção Industrial 

Programa: 0252 TIMBÓ EMPREENDENDO E PROFISSIONALIZANDO 

II - Objetivos do Programa 

O Departamento da Indústria, Comércio e Serviços, está vinculado à Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, sendo responsável  pelas atividades que visam promover o 

crescimento da indústria, do  comércio e de outros setores  do terceiro setor - prestação de Serviços. Trabalha em estreita colaboração com a Secretaria de Obras,  para atender serviços de máquinas, macadame e barro 

entre outros e tendo também ações em colaboração com as demais secretarias municipais. Prioriza  a qualificação  e treinamento da mão de obra local, dando uma atenção especial ao ensino Profissional, Técnico, 

Universitário, além de promover projetos de qualificação em diversos segmentos em parcerias com entidades e órgãos de classe. Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições 

adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das operações, 

incentivando a geração de emprego e renda. 

 

III - Justificativa do Programa 

Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das operações, 

incentivando a geração de emprego e renda. 

IV - Diretrizes do Programa 



Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das operações, 

incentivando a geração de emprego e renda. 

V- Público Alvo do Programa 

Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das operações, 

incentivando a geração de emprego e renda. 

Ação Local. Tipo Título Produto/Unidade Ano Meta Física Meta Financeira 

 

 

2942 2 A O Departamento da Indústria, Comércio e Serviços, está vinculado à Secretaria 

de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, 

sendo responsável pelas atividades que visam promover o crescimento da 

indústria, do comércio e de outros setores do terceiro setor - Prestação de 

Serviços. Trabalha em estreita colaboração com a Secretaria de Obras, para 

atender serviços de máquinas, macadame e barro entre outros e tendo também 

ações em colaboração com as demais secretarias municipais. Prioriza a 

qualificação e treinamento da mão de obra local, dando uma atenção especial ao 

ensino Profissional, Técnico, Universitário, além de promover projetos de 

qualificação em diversos segmentos em parcerias com entidades e órgãos de 

classe. Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em 

condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem 

como acesso a fundos de risco para garantia das operações, incentivando a 

geração de emprego e renda. Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o 

acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou 

parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das 

operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

 2018 0,0000 0,00 

 

 

 
2 A 

  
2019 0,0000 0,00 

 



 

 
2 A 

  
2020 0,0000 0,00 

 

 

 
2 A   

  
2021 0,0000 600.000,00 

 

 

Total: 0,0000 600.000,00 

 

VI - Descrição da Ação 

FORNECIMENTO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS 

VII - Detalhamento das Ações 

Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em 

condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem 

como acesso a fundos de risco para garantia das operações, incentivando a 

geração de emprego e renda. 

     

   
    

 



 

Programa: 252 - TIMBÓ EMPREENDENDO E PROFISSIONALIZANDO 

Objetivos: 

O Departamento da Indústria, Comércio e Serviços, está vinculado à Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, sendo responsável  pelas atividades que 

visam promover o crescimento da indústria, do  comércio e de outros setores  do terceiro setor - prestação de Serviços. Trabalha em estreita colaboração com a Secretaria de Obras,  para atender 

serviços de máquinas, macadame e barro entre outros e tendo também ações em colaboração com as demais secretarias municipais. Prioriza  a qualificação  e treinamento da mão de obra local, 

dando uma atenção especial ao ensino Profissional, Técnico, Universitário, além de promover projetos de qualificação em diversos segmentos em parcerias com entidades e órgãos de classe. Fornecer 

incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das 

operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para garantia das 

operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

 

Público Alvo: Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco para 

garantia das operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

Diretrizes: Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos de risco 

para garantia das operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

 

Ação : 2942 - O Departamento da Indústria, Comércio e Serviços, está vinculado à 

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria, Comércio e Serviços, 

sendo responsável pelas atividades que visam promover o crescimento da indústria, do 

comércio e de outros setores do terceiro setor - Prestação de Serviços. Trabalha em 

estreita colaboração com a Secretaria de Obras, para atender serviços de máquinas, 

macadame e barro entre outros e tendo também ações em colaboração com as demais 

secretarias municipais. Prioriza a qualificação e treinamento da mão de obra local, dando 

uma atenção especial ao ensino Profissional, Técnico, Universitário, além de promover 

projetos de qualificação em diversos segmentos em parcerias com entidades e órgãos de 

classe. Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em 

condições adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso 

a fundos de risco para garantia das operações, incentivando a geração de emprego e 

Tipo: Atividade 



renda. Fornecer incentivos econômicos para possibilitar o acesso ao crédito em condições 

adequadas, mediante pagamento integral ou parcial de juros, bem como acesso a fundos 

de risco para garantia das operações, incentivando a geração de emprego e renda. 

  

Vínculo Meta Financeira 

2018 2019 2020 2021 Total 

1000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

 
Subtotal: 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

       
      
 

 

 

 


