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LEI N.º 580/2015, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015. 
 
 

Concede auxílio financeiro de caráter social, em 
virtude de desastre natural e dá outras providências. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL 
Faço saber que a Câmara Municipal de Hidrolândia, Estado de Goiás, aprova e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio emergencial 
financeiro, de cunho social, destinado a socorrer e assistir famílias com renda mensal média de até 3 (três) salários 
mínimos, atingidas por desastres naturais, devendo obrigatoriamente apresentar os seguintes documentos: 
Carteira de Identidade; CPF, Título de Eleitor; Comprovante de Endereço; Comprovante de Renda (CTPS, 
contracheques, holerites) e a documentação do respectivo imóvel. 

Parágrafo único. O valor do auxílio emergencial a que se refere o caput deste artigo, não excederá 
a R$ 6.000,00 (seis mil reais) por família, estabelecido por levantamento/orçamento, individualizado e de 
conformidade com cada situação.  

Art. 2º. O valor concedido pelo artigo anterior desta Lei servirá para reconstrução de imóveis de 
moradia em virtude dos beneficiados terem suas residências destruídas total e/ou parcialmente, por desastre 
natural provocado por tempestade, em conformidade com relatório e acompanhamento da Secretaria de 
Assistência Social do Município. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 4º. A prestação de contas do referido auxílio será acompanhada pela Secretaria de Assistência 
Social do Município, a qual providenciará a apresentação da documentação necessária, no prazo legal. 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Hidrolândia, Estado de Goiás, aos quatorze dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e quinze (14/12/2015). 

 
  

Paulo Sérgio de Rezende 
Prefeito de Hidrolândia 
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