
Proposta do PSOL: Lei de Criação do Auxílio Emergencial
em SÃO BERNARDO DO CAMPO.

Art. 1º Fica instituído o Programa “Renda Básica Emergencial de São Bernardo do Campo” 

para enfrentamento ao estado de calamidade pública e emergência em saúde decorrentes da

pandemia do Coronavírus – COVID-19.

Art. 2º O Programa “Renda Básica Emergencial de São bernardo do Campo” tem como 

medida o pagamento de benefício assistencial eventual temporário no valor mensal de R$ 

300,00 (trezentos reais), destinado aos que se encontrem em situação de vulnerabilidade 

social temporária, em virtude da pandemia de Coronavírus - COVID-19, com aplicação 

enquanto durar o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º O benefício assistencial eventual prestado em virtude da pandemia do Coronavírus - 

COVID-19 constitui-se em provisão suplementar e provisória de assistência social para 

garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, a reconstrução da 

autonomia familiar e pessoal e diminuir os efeitos da vulnerabilidade social ocasionados pela 

doença.

Art. 4º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública no município de São Bernardo do 

Campo será concedido o auxílio emergencial mensal ao munícipe que cumpra 

cumulativamente os seguintes requisitos:

I - seja maior de 18 (dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; (Redação 

dada pela Lei nº 13.998, de 2020)

II - não tenha emprego formal ativo;

III - cuja renda familiar mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-mínimo ou a renda 

familiar mensal total seja de até 3 (três) salários mínimos;

IV - que, no ano de 2018, não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 

(vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); e

V - que exerça atividade na condição de:

a) microempreendedor individual (MEI);

b) contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que contribua na forma do 

caput ou do inciso I do § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; ou

c) trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, 

inclusive o intermitente inativo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico) até 20 de março de 2020, ou que, nos termos de 

autodeclaração, cumpra o requisito do inciso IV.

§ 1º O recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 (dois) membros da mesma 

família.

§ 2º A mulher provedora de família monoparental receberá 2 (duas) cotas do auxílio.



Proposta do PSOL: Lei de Criação do Auxílio Emergencial
em SÃO BERNARDO DO CAMPO.   

Considerações:                                                                            

Considerando que após a implementação do decreto de toque de recolher municipal e 
endurecimento das medidas referentes a fase roxa estadual, o município vem obtendo taxas de 
isolamento social superiores à 45% na cidade, o que ocasiona uma redução dos custos 
contemplados nos dispositivos da Resolução CONTRAN Nº 638 de 30/11/2016, que dispõe sobre 
as formas de aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, conforme 
previsto no caput do art. 320 da Lei nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB. Assim,  2,7 milhões de reais mensais provenientes de redirecionamento das receitas 
arrecadadas com a cobrança de multas de trânsito, equivalentes ao repasse de 60% das receitas 
mensais, avaliadas em 4,5 milhões de reais mensais de acordo com a média mensal, usando o 
ano de 2020 como base do estudo, podem ser direcionadas ao custeio do programa proposto. 
Para a despesa mensal restante, propõe-se o custeio através de recursos do Tesouro, 
nomeadamente da anulação de despesas orçamentárias por redução das atividades e custos 
administrativos do município, que em 2021 tem gerado em média 70 Milhões de Reais em 
receitas extraorçamentárias.

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de 
Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas para
o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância internacional;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020 e o Senado Federal, em 
20 de março de 2020, reconheceram a existência de Calamidade Pública para os fins do art. 65, da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado 
de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 21.111/2020, que declarou Estado de Emergência na Saúde
Pública no Município de São Bernardo do Campo em razão de surto de doença respiratória 
Coronavírus - COVID-19 e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal 
nº 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal nº 21.116/2020, que reconhece o Estado de 
Calamidade Pública, decorrente da pandemia do COVID19, que atinge o Município de São Bernardo 
do Campo.

Justificativa: 

O auxílio emergencial realizado pelo Governo Federal em 2020 de R$ 600,00 a R$ 1.200,00 - 
agora reduzido para R$ 150,00 a R$ 375,00 - exige ações efetivas de estados e municípios, e é 
exatamente isso que está ocorrendo pelo Brasil. 

São Bernardo do Campo tem um Produto Interno Bruto - PIB por habitante de R$ 60.689,23 - 
sendo a 245ª maior economia entre os 5.570 municípios brasileiros e uma população de 765.463 
habitantes (Belém - PA, com PIB de R$ 21.191,47, classificada na 2.243ª maior economia, com 
1.393.399 habitantes,  está concedendo Auxílio Emergencial de R$ 400,00 por mês, desde janeiro 
de 2021).

Quem tem fome, tem pressa: nosso município possui 56.571 famílias inseridas no Cadastro 
Único e destas, 43.363 famílias com renda per capita familiar de até meio salário mínimo; 27.573 com 
renda per capita familiar de até R$ 89,00 e 4.520 famílias entre R$ 89,01 e R$ 178,00; 11.280 famílias
entre R$ 178,01 e meio salário mínimo (salário mínimo R$ 1.100,00).  


