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DECRETO Nº. 022, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. 

 

PRORROGA O PRAZO DE FORNECIMENTO MENSAL DO 

AUXÍLIO FEIRA POPULAR (TICKET-FEIRA) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, no uso de suas atribuições legais 

e de conformidade com o art. 51 da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, bem como pela 

Lei Municipal nº 1.719, de 16 de setembro de 2011, Decreto nº 093, de 3 de outubro de 2011, e Lei 

Municipal nº 2.184, de 1º de abril de 2016, 

 

CONSIDERANDO que o § 3º do art. 1º da Lei Municipal nº 1.719, de 16 de setembro de 

2011, dispôs que o prazo de concessão do Auxílio Feira Popular (Ticket-Feira) será regulamentado por 

ato próprio do Prefeito; 

 

CONSIDERANDO que o Ticket-Feira visa incentivar melhor alimentação dos servidores 

públicos municipais, com a inclusão de alimentos mais saudáveis, com a compra direta dos agricultores 

familiares através da Feira Popular, para melhoria da saúde e qualidade de vida dos servidores; 

 

CONSIDERANDO que o Município Forquilhinha é eminentemente agrícola e que a 

instituição do ticket-feira tem melhorado a renda dos pequenos produtores rurais do nosso Município, e 

reduz o êxodo rural, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º É prorrogado até o mês de dezembro de 2022 o Auxílio Feira Popular (Ticket-Feira) 

no valor mensal de R$ 20,00 (vinte reais), a ser fornecido aos servidores públicos municipais ativos, sem 

ônus, para ser utilizado na aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar através da Feira Popular 

do Município de Forquilhinha, instituído pelo Decreto nº 093, de 03 de outubro de 2011, e Lei Municipal 

nº 1.719, de 16 de setembro de 2011, reajustado pela Lei Municipal nº 2.184, de 1º de abril de 2016. 

 

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Decreto nº 093, de 3 de 

outubro de 2011. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Orçamento Geral do 

Município de Forquilhinha, no elemento de despesa 3.3.9.0.46.01. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 3 de 

janeiro de 2022. 

 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 27 de janeiro de 2022. 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 

 

 

RICARDO ALEXANDRE XIMENES 
Secretário de Administração e Finanças 

 

Publicado no mural e registrado em 27 de janeiro de 2022. 
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