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DECRETO Nº 6417, DE 11 DE MAIO DE 2022 

 

Concede auxílio financeiro à Rede Feminina 

de Combate ao Câncer. 

 
 

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 50, inciso 

XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea “n”, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de 

Abril de 1990, e de conformidade com a Lei nº 3263, de 03 de dezembro de 2021, bem como 

Lei nº 3296, de 28 de abril de 2022, 

 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º Fica concedido, através do Fundo Municipal de Saúde, auxílio financeiro à 

Rede Feminina de Combate ao Câncer (CNPJ nº 00.091.237/0001-25, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 373, Bairro Imigrantes, 

Timbó/SC), no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais). 

 

§1º Os valores deverão ser destinados exclusivamente ao custeio/manutenção das 

atividades da entidade mencionada neste artigo, e serão repassados por intermédio de depósito 

em conta específica aberta pela mesma. 

 

§2º Os valores serão repassados em parcela única no ano de 2022, após cumpridos os 

requisitos constantes no Decreto nº 3.080, de 15 de março de 2013, alterações e demais normas 

aplicáveis à espécie. 

 

§3º A entidade deverá utilizar os recursos no exercício 2022, prestando contas no 

mesmo prazo.  

 

§4º O presidente da entidade beneficiada é responsável pelos recursos repassados, 

devendo prestar contas nos termos do Decreto nº 3.080, de 15 de março de 2013, alterações e 

demais normas aplicáveis à espécie. 

 

§5º A liberação dos valores fica condicionada à apresentação do processo de 

concessão, nos termos do Decreto nº 3.080, de 15 de março de 2013, alterações e demais 

normas aplicáveis à espécie. 

 

§6° A não utilização dos valores no prazo estabelecido, assim como a ausência da 

apresentação do processo de concessão de que trata o Decreto nº 3.080, de 15 de março de 

2013, alterações e demais normas aplicáveis à espécie, implicará no ressarcimento do 

numerário ao Poder Executivo. 

 

 Art. 2º As despesas previstas no art. 1º correrão à conta do seguinte 

Projeto/Atividade, Elemento e Unidade Orçamentária do Orçamento Programa 2022 do Fundo 

Municipal de Saúde, com a seguinte classificação: 

 



15.02.0010.0302.0207.2633 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

15.02.0010.0302.0207.2633. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A ENTIDADES DE SAÚDE 

300000.00 DESPESAS CORRENTES 

330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

335000.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua 

validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 

2128, de 28 de outubro de 2010. 

  

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 11 de maio de 2022; 152o ano de Fundação; 88o ano 

de Emancipação Política. 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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