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PROJETO DE LEI 01-00634/2015 do Vereador Alessandro Guedes (PT) 
Dispõe sobre o Programa de Auxilio Emergencial, o "Pró-Auxílio", no valor de um 

salário mínimo, para atendimento a famílias atingidas por catástrofes naturais, do Município de 
São Paulo em Estado Decretado Calamidade Pública ou Situação de Emergência e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído, neste Município o "Pró-Auxílio", Programa de Auxílio Emergencial 
no valor de um salário mínimo, destinado a socorrer as famílias atingidas por catástrofe natural, 
que tenha renda familiar mensal média de até 2 (dois) salários mínimos vigentes e decretado o 
reconhecimento do estado de calamidade pública ou em situação de emergência pela Defesa 
Civil. 

§ 1º Para os fins do disposto nesta, considera-se família, unidade núcleo de laços de 
parentesco ou de afinidade, eventualmente ampliada com indivíduos formando um grupo 
doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo os pela contribuição de seus membros; 

§ 2º O pagamento do Auxílio a que se refere o caput deste artigo será efetuado às 
famílias beneficiadas, observando o reconhecimento delas morarem no local que foi dado a 
situação de emergência e/ ou estado de calamidade, confirmado pela Defesa Civil. 

§ 3º O valor do Auxílio a que se refere o caput será de um Salário Mínimo Vigente, por 
família. 

Art. 2º As despesas com o Pró-Auxílio de que trata o art. 1º desta Lei correrão à conta 
do Poder Público Municipal Responsável pelo orçamento. 

Parágrafo único. O Poder Público Municipal deverá compatibilizar a quantidade de 
beneficiários do Pró-Auxílio às contas orçamentárias. 

Art. 3º Será de acesso Público as relações dos beneficiários e o fato que causou esse 
auxílio, concedido nos termos desta Lei, devendo ser divulgada em meios eletrônicos e em 
outros meios previstos em regulamento. 

Art. 4º Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que dolosamente prestar 
informações falsas para recebimento do benefício será obrigado a efetuar o ressarcimento da 
importância recebida, em prazo a ser estabelecido pelo Poder Público Responsável, acrescida 
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, 
e de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do recebimento. 

Art. 5º A regulamentação da presente lei será feita no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala das Sessões, em... Às Comissões competentes." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/11/2015, p. 112 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo PL 0634/2015 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

http://www.camara.sp.gov.br/

