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PROJETO DE LEI 01-00060/2022 da Vereadora Luana Alves (PSOL) 

Dispõe sobre a compensação financeira a ser paga pelo Município de São Paulo aos 
atingidos por desastres, e demais providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre compensação financeira a ser paga pelo Município de São 
Paulo aos atingidos por desastres. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - desastres: o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem 
sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes 
prejuízos econômicos e sociais. 

II - atingidos: Compreende o núcleo família que reside nos lugares impactados pelos 
respectivos desastres. 

Art. 2º A compensação financeira de que trata esta Lei será concedida: 

I - Nos casos de enchentes ou alagamento a família apresentará autodeclaração dos 
bens e prejuízos decorrentes; 

II - Nos casos de deslizamento de terras a família deverá apresentar documento da 
titularidade do imóvel ou autodeclaração de posse da construção. 

Parágrafo único: A construção sem alvará ou sem título de propriedade não é óbice 
para o recebimento da compensação financeira que determina esta lei. 

Art. 3º A compensação financeira de que trata esta Lei será composta de: 

I - 1 (uma) única prestação em valor de até 50 (cinquenta) salários mínimos nacional, 
devida a família vítima das enchentes e alagamento; 

II - 1 (uma) única prestação de valor de 100 (cem) salários mínimos nacional mais uma 
variável devida a cada um dos dependentes menores de 18 (dezoito) anos, cujo valor será 
calculado mediante a multiplicação da quantia de 10 (dez) salários mínimos nacional para as 
famílias que perderam sua moradia decorrente do deslizamento de terras. 

III - 1 (uma) única prestação de valor de 100 (cem) salários mínimos nacional no caso 
de óbito decorrente do desastres, caso o falecido tenha deixado cônjuge ou companheiro ou 
dependentes e herdeiros necessários. 

§ 1º No caso de óbito, se houver mais de um beneficiário, a compensação financeira de 
que trata o inciso III do caput deste artigo será destinada, mediante o respectivo rateio em 
partes iguais, ao cônjuge ou companheiro e a cada um dos dependentes e herdeiros 
necessários. 

§ 2º A integralidade da compensação financeira, considerada a soma das parcelas 
devidas, quando for o caso, será dividida, para o fim de pagamento, em 3 (três) parcelas 
mensais e sucessivas de igual valor. 

§ 3º No caso de óbito, será agregado o valor relativo às despesas de funeral à 
compensação financeira de que trata o inciso I do caput deste artigo, na forma disposta em 
decreto regulamento. 
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Art. 4º O Poder Executivo deverá garantir a recuperação das unidades habitacionais e 
edificações que encontram-se em risco, ou que já sofreram o deslizamento de terras. 

Parágrafo único: Considera-se risco a relação existente entre a probabilidade de que 
uma ameaça de evento adverso ou acidente determinado se concretize, com o grau de 
vulnerabilidade do sistema receptor e seus efeitos. 

Art. 5º As vítimas do desastre que tenha inviabilizado sua moradia e não tenha 
nenhuma propriedade em seu nome, terá direito a recuperação prevista no art. 4º. 

Parágrafo único: Enquanto não houver a recuperação prevista no art. 4º o Poder 
Executivo deverá garantir auxílio-aluguel no valor fixo de ½ (meio) salário mínimo nacional, 
mais um valor variável de  (um terço) do salário mínimo nacional por pessoa membro da família 
menor de 18 (dezoito) anos e maior de 60 (sessenta) anos. 

Art. 6º A compensação financeira de que trata esta Lei possui natureza indenizatória e 
não poderá constituir base de cálculo para a incidência de imposto de renda ou de contribuição 
previdenciária. 

Parágrafo único. O recebimento da compensação financeira de que trata esta Lei não 
prejudica o direito ao recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais previstos em 
lei. 

Art. 7º A compensação financeira de que trata esta Lei será paga pelo órgão 
competente para sua administração e concessão com recursos de dotações próprias. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2022. Às Comissões competentes. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/02/2022, p. 85 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


