
LEI Nº. 1013 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 

 

Autoriza o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo a 
implantar o Programa “Locação Social” na forma que 
especifica e dá outras providências. 

 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º – O aluguel social, benefício disponibilizado pelo Programa de Locação Social é um 
benefício eventual e, enquanto tal, sua concessão é garantida na Lei Federal nº 8.742, de 07 
de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, consolidado pelo Decreto 
Federal nº 6307 de 14 de dezembro de 2007.  

Art.2º - Fica o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo autorizado a implantar através da 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, o Programa “Locação Social”, 
destinado a prover moradias para famílias de baixa renda nas situações de emergência, 
calamidade pública ou situações excepcionais e temporárias de alta vulnerabilidade social. 

Art.3º - Para efeito desta Lei, considera-se família a unidade nuclear formada pelo conjunto 
de pessoas que eventualmente possuam vínculos de parentesco ou de afetividade, que 
formem grupo doméstico vivendo sob o mesmo teto, e que se mantenha economicamente 
com recursos de seus integrantes. 

Art.4º - Entende-se por situação de emergência e/ou calamidade pública, qualquer situação 
anormal advinda ou decorrente de fenômenos naturais, e que causem sérios danos à 
comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou a vida de seus integrantes, tais como: 

I – Baixas ou altas temperaturas; 

II – Tempestades; 

III – Enchentes; 

IV – Inversão térmica; 

V – Desabamentos; 

VI – Incêndios florestais ou urbanos; 

VII – Epidemias; 

VIII – Presença de vetores de doenças infecto-contagiosas com alto índice de letalidade; 

IX – Desmoronamento de encostas; 



X – Alto risco ambiental; 

XI – Acidentes de grandes proporções. 

Art.5º - Entende-se por situações excepcionais e temporárias de alta vulnerabilidade social, 
aquelas que se caracterizem por circunstâncias que envolvam contingências sociais, riscos, 
perdas e danos que ameacem a integridade pessoal e familiar, condições estas, atestadas 
por técnicos da SMTDS do município através de parecer social. 

§1º - As contingências sociais são situações onde os grupos familiares se encontrem 
residindo em habitação precária, e apresentem circunstâncias de desemprego, renda 
inexistente, e/ou renda per capita muito abaixo da estipulada nesta Lei, além de 
comprovada falta de condições estruturais na residência para o cuidado com seus membros 
na hipótese da existência de crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos, idosos, pessoas com 
deficiência, ou indivíduos com patologias graves, sendo estes dois últimos atestados através 
de laudos médicos recentes. 

§2º -  Os riscos, perdas e danos podem ocorrer: 

I – da falta de domicílio ou impossibilidade de garantir abrigo à família decorrentes de 
situação de abandono que acarrete a impossibilidade de acesso a meios para suprir as 
despesas básicas de sobrevivência do grupo familiar; 

II – da presença comprovada de situações de ameaça à vida.   

Art.6º - As medidas autorizadas por esta Lei serão implementadas no sentido de minimizar 
as perdas sofridas por famílias moradoras de áreas de risco, desabrigadas, e/ou vitimas de 
desastres naturais, residentes em imóveis interditados, destruídos total ou parcialmente, 
com situação comprovada por laudo técnico da defesa civil recomendando a desocupação 
do imóvel, bem como para minimizar situações excepcionais e temporárias de alta 
vulnerabilidade social, atestadas através de parecer social de técnico da SMTDS do município 
recomendando a concessão do beneficio previsto nesta Lei. 

Art.7º - A aceitação do beneficio previsto nesta Lei implica na autorização de demolição das 
residências cuja segurança esteja definitivamente comprometida, e reforma das que 
apresentarem condições, atividades estas de responsabilidade do Poder Público e 
condicionada a existência de recursos orçamentários próprios. 

Art.8º - Para a implementação do Programa de Locação Social os órgãos e entidades da 
Administração Municipal poderão:  

I - locar imóveis de particulares na forma da legislação aplicável;  

II - propor desapropriações a serem efetivadas pelo Poder Público sempre que a situação de 
emergência o exigir; 

III – Repassar o valor do benefício do Programa de Locação Social diretamente ao 
beneficiário para que este efetue a locação do imóvel.  



Art.9º – São requisitos para concessão do benefício: 

I – Residir no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo há no mínimo 3 (três) anos; 

II – Comprovação de falta de vínculo familiar no Município capaz de realizar o acolhimento; 

III – Renda per capta familiar inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo; 

IV – Se enquadrar nas situações descritas no artigo 2º desta lei; 

V – Não ser proprietário de mais de 1 (um) imóvel no Município de São Gonçalo do Rio 
Abaixo ou em qualquer outro lugar; 

Parágrafo Único – Em casos excepcionais os requisitos do inciso III poderão ser inobservados 
mediante parecer fundamentado do profissional assistente social da Secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, bem como de autorização do Conselho Gestor do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social. 

Art. 10 - Será dada preferência para o atendimento no Programa de Locação Social aos 
grupos familiares que estiverem em situação de vulnerabilidade social e financeira, e que 
apresentem as seguintes condições:  

I - Habitar em condições subumanas ou em área de risco iminente;  

II – Possuir crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos, gestantes, idosos, doentes graves, ou 
pessoas com deficiência; 

III – Quando o arrimo da família for mulher ou idoso.  

Art.11 – O valor máximo do benefício será de R$350,00 (trezentos e cinqüenta reais), 
podendo este valor sofrer alteração de até 50% para mais em conformidade com o mercado 
imobiliário local e/ou condições específicas da necessidade do grupo familiar, desde que 
analisada e deliberada favoravelmente por técnico da SMTDS gestora do programa. 

Parágrafo primeiro: O valor do benefício a ser repassado ao beneficiário não ultrapassará a 
importância descrita no contrato de locação do imóvel, respeitando os valores máximos 
descritos neste artigo.  

Parágrafo segundo: O valor do beneficio concedido deverá ser utilizado integralmente para 
locação de moradia transitória, situada em área segura e salubre, sendo vedada sua 
utilização para outros fins.  

Art.12 – A inserção das famílias no Programa de Locação Social se dará por 6 (seis) meses, 
podendo esse prazo ser renovado com apresentação de parecer favorável por técnico da 
SMTDS. 

Parágrafo único: O beneficiário será excluído do Programa de Locação Social, antes do prazo 
fixado neste artigo, quando a situação habitacional que originou o benefício tenha se 



resolvido em definitivo, ou quando a situação familiar estiver em desacordo com o artigo 2º 
da presente lei. 

Art.13 - Os órgãos da Administração Municipal responsáveis pelo Programa de Locação 
Social realizarão acompanhamentos periódicos da situação familiar dos beneficiários do 
programa. 

Art.14 – Para fazer face às despesas decorrentes desta Lei serão utilizados recursos do 
orçamento vigente prevista sob a rubrica 02.09.01.08.244.0028.2.036.3390.32, conforme 
estimativa de impacto orçamentário em anexo. 

Art.15 – Fica revogada a Lei Municipal nº825 de 24 de maio de 2010. 

Art.16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 11 novembro de 2013. 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

  



MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 40 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013 

 

Exma. Sra. Luciana Maria Bicalho, 

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 

Temos a honra de encaminhar a V. Exa., e para submeter à apreciação desse excelso 
plenário, o Projeto de Lei nº40 de 29 de outubro de 2013 que “AUTORIZA IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA “ALUGUEL SOCIAL”. 

O aluguel social é um benefício eventual previsto na Lei Federal nº8.742 – LOAS, lei esta que 
consigna em seu texto os princípios e diretrizes dos benefícios assistenciais. O aluguel social 
deve possuir caráter temporário, e por esse motivo, ser de curta duração, ou seja, tem a 
finalidade de prestar auxílio em momento crítico e passageiro. 

O presente projeto tem a finalidade de autorizar o Município a custear despesa de moradia 
de pessoas carentes nas situações de calamidade pública, emergência e situações 
excepcionais de alta vulnerabilidade social temporária, cujos critérios estão todos definidos 
no corpo do presente projeto. 

A aprovação deste Projeto de Lei trará inúmeros benefícios à população mais carente de 
nossa cidade, autorizando socorro imediato quando a situação de vulnerabilidade o exigir. 

E é com esse espírito que encaminho o presente Projeto de Lei, intencionado a custear 
aluguel social às famílias carentes conforme requisitos e critérios definidos neste projeto. 

Justificados os motivos que dão ensejo ao Projeto de Lei em anexo, o submetemos à 
apreciação dessa Casa, requerendo seja o mesmo apreciado em caráter de URGÊNCIA, com 
inclusão na pauta da próxima reunião ordinária. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 29 de outubro de 2013. 

 

Antonio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

 


