
LEI Nº 3.765, DE 03 DE ABRIL DE 2020

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DA LEI
DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS PARA FINS
DE ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

(Projeto de Lei nº 27/2020 de autoria do Executivo).

A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia, SANCIONO e
PROMULGO a seguinte Lei:

 Os artigos 5º, 19 e 20, da Lei Municipal nº  3.495, de 23 de dezembro de 2015,
passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 5º Para ter direito aos benefícios eventuais dispostos nos incisos I, II, III, IV e V do art.
4º desta Lei, a família ou o indivíduo deverá residir no Município de Paulínia, estar inscrita
no Cadastro Único, comprovar renda mesal per capita igual ou inferior a ½ (meio) salário
mínimo nacional vigente e ter indicação para recebimento do auxílio por meio de avaliação
e parecer técnico.

§ 1º São requisitos cumulativos para a concessão do benefício eventual por calamidade
pública, disposto no inciso VI do art. 4º desta Lei:

I - comprovar residência neste Município ou estar referenciado na rede de serviços
socioassistenciais, no sistema de educação local ou no sistema de saúde local;

II - possuir renda mensal per capita igual ou inferior a ½ (meio) salário mínimo nacional
vigente.

§ 2º Para cálculo de renda per capita será considerada a renda mensal bruta familiar
dividida pelo número de membros da família. A soma dos rendimentos brutos auferidos
mensalmente pelos membros da família é composta por salários, proventos, pensões,
pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego,
comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do
trabalho informal ou autônomo, rendimentos auferidos do

(Continuação Autógrafo nº 32/2020)

patrimônio, renda mensal vitalícia e benefício de prestação continuada.

 O benefício eventual na forma de auxílio por calamidade pública consiste no
fornecimento de alimentos básicos essenciais e produtos de higiene pessoal e limpeza a
famílias ou indivíduos atingidos por situação anormal, reconhecida pelo Poder Público,
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advinda de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica,
desabamentos, incêndios ou epidemias, conforme disposto no Decreto Federal nº 6.307, de
14 de dezembro de 2007, causando-lhes sérios danos, de modo a assegurar-lhes a
sobrevivência e desde que atendidos os requisitos dispostos nos parágrafos 1º e 2º do art.
5º desta Lei.

Parágrafo único. É vedada a concessão do auxílio por calamidade pública àqueles que já
são beneficiários do Renda Família, que integra o Programa de Ação Social - PAS.

 O benefício de que trata o art. 19 poderá ser concedido a cada núcleo familiar
apenas 01 (uma) vez por mês, enquanto perdurar o estado de calamidade pública."

 As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Paulínia, 03 de abril de 2020.

EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos - Interino
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