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LEI Nº 3321, DE 03 DE AGOSTO DE 2022 

 

 

Autoriza a concessão de auxílio 

financeiro ao Polo Tecnológico de 

Informação e Comunicação da Região 

de Blumenau – BLUSOFT para 

desenvolvimento do programa Entra21. 

 

 

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 O Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento, 

trânsito, Meio Ambiente, Industria Comércio e Serviços, fica autorizado a conceder, para o 

exercício 2022, auxílio financeiro ao Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região 

de Blumenau – BLUSOFT (CNPJ nº 81.160.376./0001-65), pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, com sede na Rua São Paulo, n° 3366 – Sala 304, Bairro Itoupava Seca, 

Blumenau/SC), correspondente ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinados ao 

custeio de suas atividades, notadamente o desenvolvimento do Programa Entra 21, que visa a 

formação em tecnologia da informação e inclusão de jovens e adultos no mercado de trabalho. 

 

§1º O valor deverá ser destinado ao custeio das despesas de manutenção da entidade 

para desenvolvimento do programa Entra21, e será repassado por intermédio de depósito em 

conta específica aberta pela entidade beneficiada. 

 

§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 o valor 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 com a execução desta Lei correrão à conta do seguinte 

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

Secretaria de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Serviços:  

 

REFERÊNCIA 07.01.0022.0661.0.252.2553. 

SECRET. DE PLANEJAMENTO, TRANSITO E MEIO 

AMBIENTE 

 07.01.0022.0661.0.252.2553 PROJETO INOVA TIMBO 

 300000.00 DESPESAS CORRENTES 

 330000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

 335000.00 TRANSF. A INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS 

323 0.10000 RECURSOS LIVRES 

 

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

 

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 03 de agosto de 2022; 152º ano de Fundação; 88° ano de 

Emancipação Política. 

 

 

 

JORGE AUGUSTO KRÜGER 

Prefeito de Timbó/SC 
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