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PROJETO DE LEI 01-00244/2018 do Vereador Quito Formiga (PSDB) 
"Institui a criação do Fundo Especial de Combate a Emergências Sociais e 

Calamidades Públicas - FECESP no âmbito do Município de São Paulo e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art.1º Fica criado, na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Habitação, o 
Fundo Especial de Combate a Emergências Sociais e Calamidades Públicas - FECESCP. 

Art. 2º O Fundo Especial de Combate a Emergências Sociais e Calamidades Públicas 
tem por objetivos a dotação de recursos financeiros ao processo de ações de socorro, 
assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas 
atingidas por situações de emergência social e calamidades públicas na área da habitação 
social. 

Art. 3º As aplicações do Fundo Especial de Combate a Emergências Sociais e 
Calamidades Públicas- FECESCP destinam-se a: 

I - suprimento e material necessário à instalação e operacionalização e higienização de 
abrigos e moradias emergenciais; 

II - pagamento de serviços relacionados com: 

a) desobstrução ou desmonte de estruturas definitivamente danificadas e remoção de 
escombros; 

b) restabelecimento emergencial dos serviços básicos essenciais; 

c) construção e reconstrução de moradia e infraestrutura de interesse social; 

d) obras de contenção e drenagem; 

e) outros serviços de terceiros. 

III - pesquisa e desenvolvimento técnico-científico relativos à prevenção, mapeamento 
e outros estudos pertinentes a situações emergenciais, calamitosas e outras conexas; 

IV - programas e projetos relacionados com a prevenção e outras ações que 
minimizem os impactos de emergências sociais e desastres; 

V - reembolso de despesas efetuadas por entidades públicas ou privadas prestadoras 
de serviços e socorros; 

VI - construção de moradia para abrigar as pessoas que perderam suas moradias em 
decorrênc1a da situação de emergência ou de calamidade pública; 

VII - reconstrução das áreas atingidas por desastres aptos a provocarem no Município 
o estado de emergência ou de calamidade pública; 

VIII - assistência a famílias afetadas; 

IX - aquisição e fornecimento de bens móveis e imóveis para o restabelecimento digno 
do núcleo familiar das famílias atingidas; 

X - elaboração de planos de prevenção para áreas de riscos constantes nos decretos 
de emergência ou calamidade; 



XI - suporte tecnológico ao cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para 
atuarem nessas circunstâncias; 

XII - organização e escolha da localização dos centros de recebimento e planejamento 
estratégico de distribuição de doações e suprimentos. 

Art.4º Constituem receitas do Fundo Especial de Combate a Emergências Sociais e 
Calamidades Públicas - FECESCP: 

I - dotações orçamentárias próprias; 

II - recursos a serem destinados pela Câmara Municipal, a partir da sobra de caixa de 
exercícios anteriores; 

III - alienação de outros bens da Administração Direta e Indireta; 

IV - doações, auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas, físicas ou 
jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, destinadas a atender quaisquer dos objetivos previstos no art. 20; 

V- outras receitas que lhe venham a ser legalmente destinadas e/ou; 

VI - transferências de recursos provenientes do orçamento Municipal. 

Parágrafo único - Os bens adquiridos pelo Fundo Especial de Combate a Emergências 
Sociais e Calamidades Públicas - FECESCP, serão incorporados a Secretaria Municipal de 
Habitação. 

Art. 5º Fica autorizado o Poder Executivo instituir o Conselho Municipal Fundo Especial 
de Combate a Emergências Sociais e Calamidades Públicas - FECESCP, vinculado a 
Secretaria Municipal de Habitação. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará o presente Projeto de Lei no prazo de 90 
(noventa) dias. 

Art. 7º As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotações orçamentárias 
próprias. 

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

Sala das Sessões, 16 de maio de 2018. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 76-77 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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