DECRETO
Nº 6760/2017

“Regulamenta a Lei Municipal 2433
de 18 de janeiro de 2017, que cria o
Programa de Auxílio Aluguel,
e dá outras providências”

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
Art. 1º O auxílio aluguel é prestação pecuniária, não contributiva da
assistência social, destinada a complementar as despesas de moradia temporária de
morador ou famílias que estejam sem moradia em decorrência de situações de
emergenciais ou de calamidade pública e vulnerabilidade social.

Art. 2º São condições para a concessão do auxílio aluguel:
I – relatório de Ocorrência ou Termo de Interdição expedido pela Defesa
Civil do Município, comprovando que o imóvel não possui condições de
moradia e habitabilidade;
II – relatório Social, elaborado pelo CRAS/CREAS da circunscrição a que
usuário é morador, e os atendimentos à família atingida constatando a
situação de vulnerabilidade social;
III- não ser proprietário de outro imóvel habitável;
IV – possuir renda familiar igual ou inferior a três salários mínimos;
V – residir no município de São Sebastião há cinco anos.

Art. 3º Para a autorização do procedimento de inserção das famílias no
benefício do auxílio aluguel deverão ser considerados os seguintes critérios:
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I – o benefício será destinado ao atendimento prioritário às famílias com
filhos menores de idade, idosos ou pessoas com deficiência domiciliadas
no Município de São Sebastião, em situação de vulnerabilidade social e
situação de emergência ou calamidade pública;
II – os recursos do auxílio aluguel serão destinados, exclusivamente, ao
pagamento das despesas de locação residencial em favor da família
beneficiária, não sendo permitida a sua utilização para outros fins.

§ 1º O auxílio aluguel será concedido por um período de 6 (seis) meses,
podendo ser renovado por igual prazo, mediante a necessidade evidenciada por
meio relatório social do CRAS/CREAS da Secretaria Municipal do Trabalho e
Desenvolvimento Humano.
§ 2 º Não será permitido, sob qualquer hipótese, o pagamento do auxílio
aluguel por prazo superior a 12 (doze) meses.

Art. 4º As famílias beneficiárias do auxílio aluguel serão acompanhadas
pelos Centros de Referência de Assistência Social- CRAS do território.
§ 1º A solicitação para inclusão de família no benefício do auxílio aluguel
é ato privativo dos próprios integrantes do núcleo familiar;
§ 2º No ato de solicitação do benefício é obrigatória a apresentação do
número de Identificação Social (NIS) ou cópia do Cartão do Programa Bolsa Família,
caso possua e do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do beneficiário, para
o repasse financeiro do auxílio, em caso de concessão.

Art. 5º É de responsabilidade exclusiva do beneficiário do auxílio aluguel
à destinação dos respectivos recursos para o pagamento das despesas de locação
da residência por ele ocupada bem como a formalização do contrato de aluguel.

Art.

6º Ao

Município de

São

Sebastião

não subsiste

qualquer

responsabilidade, solidária ou subsidiária, por qualquer despesa decorrente da
locação e ocupação do imóvel pela família beneficiária do auxílio aluguel.
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Art. 7º O valor do auxílio aluguel será de até 01 (um) salário mínimo
nacional.

Art. 8º A partir da data de solicitação do benefício, a concessão do auxílio
aluguel dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias, desde que atendidos todos os
requisitos dispostos na Lei nº 2.433/2017 e do presente Decreto.

Art. 9º O repasse mensal do auxílio aluguel será efetuado até o 5º dia útil
de cada mês.
§ 1º O auxílio aluguel será repassado ao responsável pela família
beneficiária, em prestações mensais, mediante a apresentação do recibo de
quitação do aluguel do mês anterior no CRAS de referência territorial;
§ 2º Mediante relatório de visitas realizadas por Assistentes Sociais da
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Humano, o auxílio aluguel
poderá ser suspenso se constatada a utilização indevida ou inadequada dos
recursos do benefício.
§ 3º Quando houver denúncia por escrito e fundamentada, o benefício
será temporariamente suspenso até que se apure a sua veracidade. Se verificada a
inexistência de irregularidade será reativado o benefício com o pagamento do
período suspenso.
§ 4º Quando constatada a veracidade da denúncia apresentada o
benefício será cancelado sem prejuízo das sanções cíveis e penais, bem como os
procedimentos administrativos cabíveis para ressarcimento aos cofres públicos dos
valores recebidos indevidamente.
§ 5º O órgão responsável promoverá recadastramento periódicos de
todos os beneficiários a fim de verificar a correta utilização do benefício.

Art. 10º A locação do imóvel, a negociação de valores, a contratação da
locação e o pagamento mensal dos aluguéis ao proprietário, assim como a
assunção das demais despesas da locação (consumo de energia elétrica, água e
esgoto etc.) serão de responsabilidade exclusiva do titular do benefício.
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Art. 11 O imóvel alugado não poderá estar localizado em área de risco,
pertencer a familiares do beneficiário e nem tampouco ter sido interditado pela
Defesa Civil ou Órgão Superior.

Art. 12 O beneficiário que perder o auxílio aluguel por qualquer dos
motivos referidos nos artigos supra, não poderá ser novamente contemplado pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Art. 13 Caberá à Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento
Humano, como órgão gestor da Política de Assistência Social do Município de São
Sebastião:
I

–a

coordenação

geral,

a

concessão,

a

operacionalização,

o

acompanhamento, a avaliação da prestação do Programa de Auxilio
Aluguel, bem como o seu financiamento;
II – a realização de estudos da realidade e monitoramento da demanda
para o constante aperfeiçoamento do Programa;
III – expedir as instruções e instituir formulários e modelos de documentos
necessários à operacionalização do Programa.
Art. 14 As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, previstas na Unidade Orçamentária do Fundo
Municipal de Assistência Social, em cada exercício financeiro.
Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião, 03 de março de 2017.

FELIPE AUGUSTO
Prefeito
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