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LEI Nº 2.588, DE 27 DE ABRIL DE 2022. 

 

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 3º E 8º, DA LEI Nº 

1913, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA faz saber que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei: 

 

Art. 1º Fica incluído o parágrafo único, ao art. 3º da Lei nº 1913, de 06 de novembro 

de 2013, com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo Único – Somente terão acesso aos benefícios dessa Lei a família ou 

pessoa inscritos nos programas sociais do Município, Estaduais ou Federais” 

 

Art. 2º Ficam incluídos os §§ 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, ao art. 8º da Lei nº 1913, de 06 de 

novembro de 2013, com a seguinte redação: 

 

“§ 4º O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária, em espécie, descrito no 

inciso I, do §3º, será concedido, no máximo, em duas parcelas. 

§ 5º O auxílio alimentação a que se refere a alínea “a”, do inciso II, do caput, será 

concedido através de “cartão social”, podendo ser concedido em três valores de benefício 

diversos, limitada a renda per capta familiar a 1/2 (meio) salário mínimo vigente, da seguinte 

forma: 

I - 25 UFM - até duas pessoas; 

II - 32 UFM - até quatro pessoas; 

III - 42 UFM - acima de cinco pessoas. 

§ 6º O referido benefício em cartão é destinado única e exclusivamente à aquisição 

de gêneros alimentícios humanos, limpeza e higiene pessoal, que atendam as suas necessidades, 

sendo vedada a aquisição por intermédio deste benefício de: cigarros, bebidas alcoólicas, ração 

para animais e outros produtos que tenham finalidade distinta da natureza própria deste 

benefício. 

§ 7º O benefício alimentar poderá ser cancelado, caso os critérios não sejam 

respeitados pelo beneficiário. 

§ 8º O valor do benefício do cartão social não é cumulativo e deverá ser utilizado no 

prazo máximo de trinta dias após a recarga, sob pena de bloqueio do saldo; 

§ 9º O acesso e concessão do auxílio alimentação a que se refere a alínea “a”, do 

inciso II, será limitado a renda familiar de 3 salários mínimos vigentes.” 

 
Art. 3º Fica alterado o § 1º, do art. 4º da Lei nº 1913, de 06 de novembro de 2013, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 1º Nos casos em que as famílias não se enquadrarem no critério de renda 

mensal per capita familiar, a equipe de referência ou o responsável pelo atendimento dos 

benefícios eventuais, terá autonomia para a concessão de benefício, por meio de 

justificativa por escrito, a qual deverá ser juntada ao estudo socioeconômico ou parecer 

técnico.” 
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Art. 4º Fica alterado o § 2º, do art. 6º da Lei nº 1913, de 06 de novembro de 2013, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“§ 2º O benefício pode ser solicitado a partir do 8º mês de gestação até o 60º dias 

após o nascimento.” 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Forquilhinha/SC, 27 de abril de 2022. 

 

 

 

JOSÉ CLÁUDIO GONÇALVES 
Prefeito 
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