PROJETO DE LEI N.º 4.915, DE 2019
(Do Sr. Zé Silva)
Exclui valores recebidos em decorrência do rompimento de barragem de
rejeitos de mineração no Município de Brumadinho em 25 de janeiro de
2019 do cálculo da renda mensal familiar usada como critério para fins
de elegibilidade ao Programa Bolsa Família, ao Benefício de Prestação
Continuada e ao Renda Mensal vitalícia.

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54 RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para fins de cálculo da renda familiar de que tratam o art. 2º, § 1º,
inciso III, da Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004, o art. 20, § 8º, da Lei n° 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e o art. 1° da Lei n° 6.179, de 11 de dezembro de 1974, não serão
considerados os valores pagos com fundamento na Medida Provisória n° 875, de 12 de março
de 2019, ou quaisquer outros valores pagos como compensação por danos sofridos em
decorrência do rompimento de barragem de rejeitos de mineração no Município de
Brumadinho em 25 de janeiro de 2019.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Medida Provisória n° 875, de 12 de março de 2019, instituía o Auxílio
Emergencial Pecuniário para Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família e para
beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e da Renda
Mensal Vitalícia (RMV), residentes no Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, em
decorrência do estado de calamidade pública reconhecido pela Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Tal benefício foi pago em parcela única, no valor de seiscentos reais, às
famílias que constavam como beneficiárias do Programa Bolsa Família em janeiro de 2019; e
aos beneficiários do BPC e RMV com benefício ativo naquela mesma data.
No bojo do Projeto de Lei de Conversão aprovado pela Comissão Mista em
28 de maio de 2019, foi acrescido dispositivo para deixar claro que não só tais valores como
quaisquer outros recebidos em decorrência do mesmo desastre não deveriam compor o
cálculo da renda mensal familiar exigida para o recebimento dos benefícios do Programa
Bolsa Família, de Prestação Continuada e de Renda Mensal Vitalícia.
Ocorre que, passado o prazo constitucional sem a devida análise do
Congresso Nacional, a MP n° 875, de 2019, perdeu eficácia. Embora entendamos que a
natureza claramente indenizatória dos pagamentos feitos aos atingidos pela tragédia de
Brumadinho impede sua consideração para fins de cálculo da renda familiar mensal dos
beneficiários do Bolsa Família, do BPC ou do RMV, não nos custa a cautela de cristalizar tal
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óbvia interpretação em lei a fim de impedir que qualquer gestor faça a crueldade de obstar o
pagamento desses benefícios.
Apresentamos esta proposição por considerarmos injusto que valores que
têm nítido caráter indenizatório possam vir a ser considerados no cômputo da renda mensal
e, assim, indiretamente prejudicar aqueles que o receberam como mera recomposição de um
patrimônio drasticamente perdido. Ora, nem benefício pago em função da MP n° 875, de
2019, que nem de longe foi suficiente para recompor os danos materiais e morais surgidos
em razão do devastador rompimento da barragem em Brumadinho, nem quaisquer outros
valores recebidos pelos atingidos por tão implacável tragédia podem obstar seus favorecidos
de continuarem usufruindo dos benefícios do Bolsa Família, do Benefício de Prestação
Continuada ou do Renda Mensal Vitalícia. Estes últimos benefícios, de pagamento contínuo e
não extraordinário, são cruciais para a manutenção do sustento da população afetada, cujos
danos materiais e morais ainda não foram curados ou sequer suficientemente remediados.
Por todo o exposto, apresentamos este Projeto de Lei com a esperança de
poder contar com o apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2019.
Deputado Zé Silva
Solidariedade-MG
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Cria o Programa Bolsa Família, altera a Lei nº
10.689, de 13 de junho de 2003, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o Programa Bolsa
Família, destinado às ações de transferência de renda com condicionalidades.
Parágrafo único. O Programa de que trata o caput tem por finalidade a unificação
dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo
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Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de
Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei nº 10.689, de 13 de junho de 2003, do
Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela
Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído
pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo
Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, observado o disposto em
regulamento:
I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de extrema pobreza;
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes,
crianças entre 0 (zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo pago até
o limite de 5 (cinco) benefícios por família; (Inciso com redação dada pela Lei nº 12.512, de
14/10/2011)
III - o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua
composição adolescentes com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até
o limite de 2 (dois) benefícios por família; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
IV - o benefício para superação da extrema pobreza, no limite de um por família,
destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que,
cumulativamente: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 570, de
14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida
Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 (zero) a 15 (quinze)
anos de idade; e; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida
na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela Medida Provisória nº 590, de
29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros
previstos nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Alínea
acrescida pela Medida Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de
3/10/2012)
§ 1º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que
com ela possuam laços de parentesco ou de afinidade, que forme um grupo doméstico,
vivendo sob o mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros;
II - nutriz, a mãe que esteja amamentando seu filho com até 6 (seis) meses de
idade para o qual o leite materno seja o principal alimento;
III - renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente
pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por
programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento.
§ 2º O valor do benefício básico será de R$ 58,00 (cinqüenta e oito reais) por mês,
concedido a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais).
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 3º Serão concedidos a famílias com renda familiar mensal per capita de até R$
120,00 (cento e vinte reais), dependendo de sua composição: (“Caput” do parágrafo com
redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
I - o benefício variável no valor de R$ 18,00 (dezoito reais); e (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
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II - o benefício variável, vinculado ao adolescente, no valor de R$ 30,00 (trinta
reais). (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 4º Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput poderão
ser pagos cumulativamente às famílias beneficiárias, observados os limites fixados nos
citados incisos II, III e IV. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 570, de
14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 5º A família cuja renda familiar mensal per capita esteja compreendida entre os
valores estabelecidos no § 2º e no § 3º deste artigo receberá exclusivamente os benefícios a
que se referem os incisos II e III do caput deste artigo, respeitados os limites fixados nesses
incisos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 6º Os valores dos benefícios e os valores referenciais para caracterização de
situação de pobreza ou extrema pobreza de que tratam os §§ 2º e 3º poderão ser majorados
pelo Poder Executivo, em razão da dinâmica socioeconômica do País e de estudos técnicos
sobre o tema, atendido o disposto no parágrafo único do art. 6º.
§ 7º Os atuais beneficiários dos programas a que se refere o parágrafo único do
art. 1º, à medida que passarem a receber os benefícios do Programa Bolsa Família, deixarão
de receber os benefícios daqueles programas.
§ 8º Considera-se benefício variável de caráter extraordinário a parcela do valor
dos benefícios em manutenção das famílias beneficiárias dos Programas Bolsa Escola, Bolsa
Alimentação, PNAA e Auxílio-Gás que, na data de ingresso dessas famílias no Programa
Bolsa Família, exceda o limite máximo fixado neste artigo.
§ 9º O benefício a que se refere o § 8º será mantido até a cessação das condições
de elegibilidade de cada um dos beneficiários que lhe deram origem.
§ 10. O Conselho Gestor Interministerial do Programa Bolsa Família poderá
excepcionalizar o cumprimento dos critérios de que trata o § 2º, nos casos de calamidade
pública ou de situação de emergência reconhecidos pelo Governo Federal, para fins de
concessão do benefício básico em caráter temporário, respeitados os limites orçamentários e
financeiros.
§ 11. Os benefícios financeiros previstos nos incisos I, II, III e IV do caput serão
pagos, mensalmente, por meio de cartão magnético bancário fornecido pela Caixa Econômica
Federal com a identificação do responsável, mediante o Número de Identificação Social NIS, de uso do Governo Federal. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº
570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012)
§ 12. Os benefícios poderão ser pagos por meio das seguintes modalidades de
contas, nos termos de resoluções adotadas pelo Banco Central do Brasil: (“Caput” do
parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
I - contas-correntes de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
II - contas especiais de depósito à vista; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
III - contas contábeis; e (Inciso acrescido pela Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
IV - outras espécies de contas que venham a ser criadas. (Inciso acrescido pela
Lei nº 11.692, de 10/6/2008)
§ 13. No caso de créditos de benefícios disponibilizados indevidamente ou com
prescrição do prazo de movimentação definido em regulamento, os créditos reverterão
automaticamente ao Programa Bolsa Família.
§ 14. O pagamento dos benefícios previstos nesta Lei será feito preferencialmente
à mulher, na forma do regulamento.
§ 15. O benefício para superação da extrema pobreza corresponderá ao valor
necessário para que a soma da renda familiar mensal e dos benefícios financeiros supere o
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valor de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação dada pela
Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
§ 16. Caberá ao Poder Executivo ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido
em ato específico, o valor definido para a renda familiar per capita, para fins do pagamento
do benefício para superação da extrema pobreza. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 570, de 14/5/2012, convertida na Lei nº 12.722, de 3/10/2012, com redação
dada pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei nº 12.817, de
5/6/2013)
I - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei
nº 12.817, de 5/6/2013)
II - (Revogado pela Medida Provisória nº 590, de 29/11/2012, convertida na Lei
nº 12.817, de 5/6/2013)
§ 17. Os beneficiários com idade a partir de 14 (quatorze) anos e os mencionados
no inciso III do caput deste artigo poderão ter acesso a programas e cursos de educação e
qualificação profissionais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
Art. 2º-A. A partir de 1º de março de 2013, o benefício previsto no inciso IV do
caput do art. 2º será estendido, independentemente do disposto na alínea “a” desse inciso, às
famílias beneficiárias que apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios
financeiros previstos nos incisos I a III do caput do art. 2º, igual ou inferior a R$ 70,00
(setenta reais) per capita. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.817, de 5/6/2013)
Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de
condicionalidades relativas ao exame prénatal, ao acompanhamento nutricional, ao
acompanhamento de saúde, à freqüência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em
estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras previstas em regulamento.
Parágrafo único. O acompanhamento da freqüência escolar relacionada ao
benefício previsto no inciso III do caput do art. 2º desta Lei considerará 75% (setenta e cinco
por cento) de freqüência, em conformidade com o previsto no inciso VI do caput do art. 24 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 11.692, de
10/6/2008)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DOS BENEFÍCIOS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS E DOS PROJETOS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Seção I
Do Benefício de Prestação Continuada
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Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo
mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o
mesmo teto. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no
DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
I - (Revogado pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
II - (Revogado pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do saláriomínimo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário
com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência
médica e da pensão especial de natureza indenizatória. (Parágrafo com redação dada pela Lei
nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não
prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau
de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação social
realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social
- INSS. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do
beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao
município mais próximo que contar com tal estrutura. (Parágrafo com redação dada pela Lei
nº 9.720, de 30/11/1998)
§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo
requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no
regulamento para o deferimento do pedido. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.720, de
30/11/1998)
§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não
serão computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3º
deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011 e com redação dada pela
Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua
publicação)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo,
aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 12.470, de 31/8/2011)
§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser
utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da
situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.146,
de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias após sua publicação)
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§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as
inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. (Parágrafo
acrescido pela Medida Provisória nº 871, de 18/1/2019, convertida na Lei nº 13.846, de
18/6/2019)
Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem.
§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.
§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua
concessão ou utilização.
§ 3º O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a
realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não
constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011)
§ 4º A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com
deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos
definidos em regulamento. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.435, de 6/7/2011, e com
redação dada pela Lei nº 12.470, de 31/8/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 6.179, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Institui amparo previdenciário para maiores de
setenta anos de idade e para inválidos, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º Os maiores de 70 (setenta) anos de idade e os inválidos, definitivamente
incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade remunerada,
não aufiram rendimento, sob qualquer forma, superior ao valor da renda mensal fixada no
artigo 2º, não sejam mantidos por pessoa de quem dependam obrigatoriamente e não tenham
outro meio de prover ao próprio sustento, passam a ser amparados pela Previdência Social,
urbana ou rural, conforme o caso, desde que:
I - Tenham sido filiados ao regime do INPS, em qualquer época, no mínimo por
12 (doze) meses, consecutivos ou não, vindo a perder a qualidade de segurado; ou
II - Tenham exercido atividade remunerada atualmente incluída no regime do
INPS ou do FUNRURAL, mesmo sem filiação à Previdência Social, no mínimo por 5 (cinco)
anos, consecutivos ou não; ou ainda
III - Tenham ingressado no regime do INPS após completar 60 (sessenta) anos de
idade sem direito aos benefícios regulamentares.
Art. 2º As pessoas que se enquadrem em qualquer das situações previstas nos
itens I a III, do artigo 1º, terão direito a:
I - Renda mensal vitalícia, a cargo do INPS ou do FUNRURAL, conforme o caso,
devida a partir da data da apresentação do requerimento e igual à metade do maior saláriomínimo vigente no País, arredondada para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, não
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podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do salário-mínimo do local de
pagamento.
II - Assistência médica nos mesmos moldes da prestada aos demais beneficiários
da Previdência Social urbana ou rural, conforme o caso.
§ 1º A renda mensal de que trata este artigo não poderá ser acumulada com
qualquer tipo de benefício concedido pela Previdência Social urbana ou rural, por outro
regime, salvo, na hipótese do item III, do artigo 1º, o pecúlio de que trata o § 3º, do artigo 5º,
da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pelo artigo 1º, da Lei nº 5.890, de 8
junho de 1973.
§ 2º Será facultada a opção, se for o caso, pelo benefício, da Previdência Social
urbana ou rural, ou de outro regime, a que venha a fazer jus o titular da renda mensal.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 875, DE 12 DE MARÇO DE 2019
* Sem Eficácia
Institui o Auxílio Emergencial Pecuniário para
Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa
Família e para Beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social e
da Renda Mensal Vitalícia, residentes no
Município de Brumadinho, Estado de Minas
Gerais, em decorrência do estado de
calamidade
pública
reconhecido
pela
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
do Ministério do Desenvolvimento Regional.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62
da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica instituído o Auxílio Emergencial Pecuniário para Famílias
Beneficiárias do Programa Bolsa Família e para Beneficiários do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social e da Renda Mensal Vitalícia, residentes no Município de
Brumadinho, Estado de Minas Gerais, em decorrência do estado de calamidade pública
reconhecido pela Portaria nº 30, de 25 de janeiro de 2019, da Secretaria Nacional de Proteção
e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, em decorrência do rompimento e
do colapso de barragens no referido Município.
§ 1º O Auxílio Emergencial Pecuniário de que trata o caput consiste no
pagamento, em parcela única, do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), às famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família, criado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e
aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, criado pelo
inciso V do caput do art. 203 da Constituição e regulamentado pela Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e da Renda Mensal Vitalícia, criada pela Lei nº 6.179, de 11 de dezembro
de 1974, residentes no Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, e atingidos pelo
rompimento e pelo colapso de barragens no referido Município.
§ 2º Terão direito ao Auxílio Emergencial Pecuniário de que trata o caput:
I - as famílias que constavam como beneficiárias do Programa Bolsa Família em
janeiro de 2019; e
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II - os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal
Vitalícia com benefício ativo em janeiro de 2019.
§ 3º O Auxílio Emergencial Pecuniário a ser pago aos beneficiários do Programa
Bolsa Família será operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, mediante remuneração e
condições pactuadas em contrato, por meio da identificação do responsável familiar e da
utilização do Número de Identificação Social - NIS.
§ 4º O Auxílio Emergencial Pecuniário a ser pago aos beneficiários do Benefício
de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia será operacionalizado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, que disponibilizará o valor referido no § 1º na mesma
unidade bancária ou correspondente em que os benefícios percebidos já sejam creditados.
§ 5º Será devido um Auxílio Emergencial Pecuniário de que trata o caput para
cada benefício do Programa Bolsa Família, do Benefício de Prestação Continuada e da Renda
Mensal Vitalícia.
§ 6º O valor do auxílio poderá ser sacado em até 180 (cento e oitenta) dias após a
data da disponibilização do crédito.
Art. 2º Os recursos para operacionalização do Auxílio Emergencial Pecuniário
para Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família e para Beneficiários do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social e da Renda Mensal Vitalícia correrão à conta de
dotações orçamentárias consignadas ao Ministério da Cidadania, sem prejuízo de futuro
ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento do auxílio por quem tenha dado
causa à calamidade.
Parágrafo único. Os valores referentes ao ressarcimento de que trata o caput não
poderão ser compensados ou abatidos de outros valores devidos pelo causador da calamidade
aos atingidos pelo rompimento e pelo colapso de barragens no Município de Brumadinho,
Estado de Minas Gerais.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de março de 2019; 198º da Independência e 131º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Osmar Terra
FIM DO DOCUMENTO
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