
 
 
 
 

LEI Nº 2.493, DE 03 DE JUNHO DE 2020. 
 
 
 

“INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO 
LAR BENEFICENTE DO IDOSO SÃO JOSE E A 
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS – APAE DE SOMBRIO” 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOMBRIO-SC, senhor Vilmar 
Daminelli, no uso de suas atribuições regimentais, faz saber a todos os 
habitantes do Município de Sombrio, que a Câmara Municipal aprovou e ele, na 
forma do art. 50, §6º e §9º da Lei Orgânica Municipal de Sombrio e Art. 45, VIII 
e IX do Regimento Interno da Câmara Municipal, promulga a seguinte Lei. 
 
Art. 1º. Fica instituído o fundo municipal de Apoio ao Lar Beneficente do Idoso 
São José e a APAE Sombrio, sob a gestão e execução direta ou descentralizada 
da Secretaria de Educação ou bem estar social. 
Art. 2º. O Fundo Municipal de Apoio ao Lar Beneficente do Idoso São José e a 
APAE Sombrio tem por objetivo destinar: 
I- de no mínimo 25% (quinze por cento) dos seus recursos financeiros para 
custeio e manutenção do lar beneficente do idoso são José; e 
II- de no mínimo 25% (quinze por cento) dos seus recursos financeiro para 
custeio e manutenção da APAE de Sombrio; 
Art.3º. O Fundo Municipal de apoio ao Lar Beneficente São José e a APAE de 
Sombrio será constituída com recursos provenientes de: 
I- Devolução obrigatória de recursos financeiro oriundos da participação do 
poder legislativo da receita liquida disponível não utilizada e restituída ao poder 
Executivo; 
II- Doações efetuadas por contribuintes tributários estabelecido no município, 
desde que a este fundo destinados; 
III- Receitas decorrentes de aplicação de seus recursos; e  
IV- Outros recursos que lhe venham a ser destinados. 
Art. 4º. Os recursos do Fundo Municipal de apoio ao Lar Beneficente do Idoso 
São José e a APAE de Sombrio não serão contabilizados para o computo de 
percentual mínimo de aplicação de receita a e impostos em ações e programas 
de assistências a saúde e em educação, previsto nos art. 155 e 167 da 
constituição do estado e nos art. 198 e 212 da Constituição Federal. 
Art.5º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as adequações no Plano 
Plurianual (PPA) abrir crédito especial a criar unidade orçamentária no  



 
 
 
 
 
 
 
 
orçamento do município do corrente exercício, com vistas ao atendimento das 
despesas previstas no art.2º desta lei. 
Art.6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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