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LEI Nº. 1.922, DE 28 DE AGOSTO DE 2013. 

 “Estabelece no âmbito do Município de Guaranésia o programa 

social denominado ‘Aluguel Social’ e dá outras providências”. 

A Câmara dos Vereadores da Comarca de Guaranésia, Estado de 

Minas Gerais aprova e eu, João Carlos Minchillo, Prefeito do 

Município sanciono a presente lei:  

  Art. 1º. Cria no Município de Guaranésia o programa social de natureza assistencial 

denominado “Aluguel Social”.  

  Art. 2º. As medidas previstas na presente Lei serão implementadas com os seguintes 

objetivos:  

I - minimizar as perdas sofridas pelas vítimas diretas de desastres;  

II - minimizar as perdas e transtornos sofridos pela população em geral, em especial com a 

limpeza e desobstrução de vias públicas, canais e cursos d’água e com a reconstrução de bens 

destruídos ou danificados;  

III - programar medidas de saúde pública preventiva de doenças relacionadas com os 

desastres; 

IV - minimizar situações de extrema pobreza que redundem em prejuízo para a organização 

familiar.  

  Art. 3º. Para a consecução dos objetivos constantes do artigo 2º serão utilizados os seguintes 

instrumentos:  

  I - a organização de mutirões e frentes de trabalho;  

  II - a concessão, em caráter excepcional, de benefício denominado “Aluguel-Social”;  

  III - a requisição administrativa de bens e serviços, com posterior indenização pelos prejuízos 

causados;  

  IV - a distribuição de alimentos e outros bens às famílias atingidas.  

  Art. 4º. O “Aluguel Social” é o auxílio do direito constitucional de moradia para as famílias que 
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tiveram seus imóveis interditados, destruídos ou parcialmente destruídos em decorrência de 

desastres ou auxílio para as que vivem em situação de extrema pobreza.  

  Art. 5º. O “Aluguel-Social” compreenderá o pagamento de valor mensal de R$ 330,00 

(trezentos e trinta reais), por família, devendo ser empregado na locação como meio de obtenção de 

moradia para a família beneficiária.  

  Parágrafo único. O “Aluguel-Social” terá prazo de vigência de até 6 (seis) meses, podendo ser 

renovado por igual período, uma única vez, mediante reavaliação da condição socioeconômica da 

família beneficiada.   

  Art. 6º. São condições alternativas e específicas para a concessão do “Aluguel-Social”:  

  I - que a residência da família tenha sido total ou parcialmente destruída;  

  II - que a residência da família apresente problemas estruturais graves;  

  III - esteja a residência situada em área de risco iminente de desabamento ou 

desmoronamento;  

  IV - tenha a residência sido objeto de auto de interdição; 

  V - haja solicitação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais ou do Poder Judiciário 

no sentido de indicar a necessidade do auxílio, nos casos em que a situação de pobreza prejudique o 

exercício do poder familiar.   

Parágrafo único. O atendimento ao inciso I supra, declarará a “vulnerabilidade social” a ser atestada 

por Assistente Social do Município.  

  Art. 7º. O deferimento do “Aluguel Social” fica condicionado a: 

  I - elaboração de Estudo Social a ser feito pelo Departamento de Assistência Social do 

Município de Guaranésia; 

  II - estar a família identificada no cadastrado único da Assistência Social em perfil de extrema 

pobreza; 

  III - apresentação do contrato particular de aluguel; 

  IV - apresentação da documentação de propriedade do imóvel locado; 
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  V - apresentação de conta bancária de titularidade do proprietário do imóvel ou da imobiliária 

gestora, para transferência do valor fixado no art. 5º.  

  Art. 8º. O pagamento do benefício será cancelado, antes mesmo do término de sua vigência, 

nas seguintes hipóteses:  

  I - quando for dada solução habitacional definitiva para as famílias;  

  II - quando, comprovadamente, os beneficiários deixarem de usá-lo em suas finalidades; 

  III - quando a família superar a situação de extrema pobreza.  

  Art. 9º. A utilização simultânea do benefício será de no máximo cinco famílias. 

  Art. 10. O Município de Guaranésia não é responsável por qualquer obrigação contratual a 

não ser a da transferência do valor fixado do art. 5º.  

  Art. 11. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias, suplementadas se necessário.  

   Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  

Guaranésia, 28 de agosto de 2013. 

 

 

 

João Carlos Minchillo 

Prefeito do Município 

 

 

 

 

 

 


