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LEI Nº 2600, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022. 

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO.

O  Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Fraiburgo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O artigo 34 da Lei Municipal nº 2387, de 27 de novembro de 2017, passa a vigorar  
acrescido do inciso V, com a seguinte redação:

“V - auxílio social familiar.”

Art. 2º. A Lei Municipal nº 2387, de 27 de novembro de 2017, passa a vigorar acrescida do 
artigo 45-A, com a seguinte redação:

“Art. 45-A. O auxílio social familiar poderá ser concedido, na forma de pecúnia, por tempo 
indeterminado, para o responsável que detém o cuidado, guarda, vigilância ou autoridade sobre a 
pessoa com deficiência, idosa ou com doenças degenerativas e que reúna os seguintes requisitos:

I - tempo de moradia mínimo de 02 (dois) anos no Município de Fraiburgo;

II  -  renda  familiar  não  superior  a  02  (dois)  salários  mínimos  ou  incompatível  com  o 
necessário à mantença da pessoa sob cuidado; 

III - comprovação do vínculo familiar e comunitário, através de estudo psicossocial;

IV - laudo médico que comprove a deficiência ou a doença, bem como, a necessidade de 
cuidados;

V -  a  existência  de ação judicial,  atrelada  a  estudo psicossocial  que não recomende o 
rompimento dos vínculos afetivos familiares e comunitários;

VI - a inexistência de dever legal de obrigação de cuidados;

VII - a inexistência da percepção de valores de pensionamento ou indenização específicos 
para a prestação dos cuidados.”
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§ 1º. O valor do benefício será assegurado mediante a avaliação socioeconômica e poderá 
ser concedido no importe equivalente de até 02 (dois) salários mínimos. 

§  2º.  Caberá  ao  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  através  de  Resolução, 
estabelecer  critérios  de  avaliação,  tempo  de  permanência  e  relatórios  comprobatórios  da  efetiva 
necessidade da percepção do benefício, os quais serão homologados pelo Chefe do Poder Executivo, 
que emitirá Decreto regulamentando.” 

Art.  3º.  As  despesas  decorrentes  da  execução desta  Lei  correrão  à  conta  da  seguinte 
dotação orçamentária:

Órgão: 11 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FRAIBURGO

Ação: 2040 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referência Modalidade de Aplicação

160 3339000000000000000 - Aplicações Diretas

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 23 DE NOVEMBRO DE 2022. 

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

 RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração

O  presente  instrumento  foi  publicado  no  Diário  Oficial  dos  Municípios,  Autopublicação  nº  695  de 23/11/2022,  disponibilizada  no  endereço  eletrônico 
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da  
verdade, firmo a presente.

www.fraiburgo.sc.gov.br Página 2 de 2



WILSON RIBEIRO
CARDOSO JUNIOR
•••.493.469-••
Data: 23/11/2022
16:23:23 -03:00


		2022-11-23T16:44:43-0300




