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PROJETO DE LEI 01-00050/2022 do Vereador Celso Giannazi (PSOL) 

Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo instituir a Renda Emergencial para 
Situações de Emergência Decorrentes de Eventos Hidrológicos Extremos no Município de São 
Paulo e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Renda Emergencial para 
Situações de Emergência Decorrentes de Eventos Hidrológicos Extremos a ser recebido por 
pessoa física afetada por danos e prejuízos em sua moradia e/ou atividade econômica rural ou 
urbana no âmbito do Município de São Paulo. 

§ 1º Considera-se evento hidrológico extremo as inundações bruscas e graduais, 
alagamentos, enchentes, assoreamentos, deslizamentos, chuvas intensas e perturbação 
violenta atmosférica, como chuva de granizo e tempestades com descargas de raios e trovões. 

§ 2º Os danos e prejuízos mencionados no caput são presumidos. 

Art. 2º A Renda Emergencial para Situações de emergência Decorrentes de Enchentes 
será paga por período não inferior a 06 (seis) meses. 

§ 1º O valor do benefício será de 01 (um) salário mínimo nacional. 

§ 2º O recebimento do benefício será limitado a 02 (dois) beneficiários por família e 
poderá ser pago cumulativamente a outros benefícios sociais. 

§ 3º O pagamento do benefício será feito, referencialmente, à mulher, conforme 
dispuser o regulamento. 

§ 4º A pessoa provedora de família monoparental receberá 02 (duas) cotas do 
benefício. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 10 (dez) dias a partir da 
data de sua publicação. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões competentes. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/02/2022, p. 83 
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