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Dispõe sobre o projeto de fraldas descartáveis para pais de baixa renda de São Paulo 

Art. 1º Fica instituído o projeto de distribuição de fraldas descartáveis para os pais de 
baixa renda, para aquelas que recebam até 2 salários mínimos totalizando a importância de R$ 
2.424,00 (Dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), no presente ano de 2022; variável de 
acordo com as mudanças e acréscimos do salário mínimo. 

Parágrafo único: A seleção destas dar-se-á por meio de apresentação e comprovação 
da renda, por meio de documentos comprobatórios. 

Art. 2º A distribuição das fraldas será feita por meio de órgão da área da saúde: 

Art. 3º Para fins desta lei as crianças só irão ter este benefício até completarem 3 anos. 

§ 1º Crianças portadoras de quaisquer tipos de deficiência, podem continuar a receber 
o benefício desde que tenham laudos médicos comprovando que está realmente necessita. 

Art. 4º O projeto das fraldas descartáveis para pais de baixa renda tem como objetivo: 

I - Ampliar o acesso destes pais de baixa renda, a terem fraldas descartáveis, para 
suprir as necessidades destas crianças; 

II - Consolidar o direito a higiene pessoal já previsto em lei; 

III - Evitar irritações, alergias e assaduras; 

IV - Evitar doenças infecciosas; 

Art. 5º Ongs e associações que tem como objetivo promover a socialização dos pais de 
baixa renda e fazer com que estes sejam reinseridas na sociedade também terão apoio para 
dar continuidade aos seus projetos. 

§1º Será selecionada uma ong ou associação de cada região para que tenha acesso a 
uma quantia de fraldas por mês para que possam também distribuir aos pais de filhos com 
mais de três anos, mas que por outros motivos comprovados ainda usem fraldas descartáveis. 

Sala das sessões, _____________ de 2022. 

Às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/02/2022, p. 98 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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