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DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA 
MODALIDADE "AUXÍLIO MORADIA" EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E VULNERABILIDADE 
TEMPORÁRIA AS VITIMAS DE DESLIZAMENTO E ENXURRADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 
2021 NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO. 

O Prefeito Municipal de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições privativas que lhe são conferidas pelo inciso VII e XVII do artigo 96 e em conformidade com 
os artigos 235, parágrafo único, 237 e 299 ambos da Lei Orgânica Municipal, e considerando que a Rua 
Luiz Scholtz Filho, situada no bairro Vila Nova nesta cidade, apresenta risco de desmoronamento conforme 
laudo emitido pela Defesa Civil Municipal, podendo afetar as residências existentes na Rua Romédio 
Pilati, bairro Vila Nova, nesta cidade; 

D E C R E T A 
Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º Fica autorizada, em caráter excepcional e temporário, a concessão de benefício 

eventual denominado "auxílio-moradia emergencial", às famílias vítimas de deslizamento, enxurradas ou 
em situação de risco decorrente das condições da Rua Luiz Scholtz Filho, em imóveis situados na Rua 
Romédio Pilati, Bairro Vila Nova, nesta cidade. 

§ 1º O auxílio-moradia emergencial destina-se à garantia das condições de moradia às 
famílias atingidas pelas chuvas, como direito relativo à cidadania. 

§ 2º Para fins do disposto no "caput" deste artigo, considera-se família o núcleo social 
básico, vinculado por laços consanguíneos, de aliança ou afinidade circunscritos a obrigações 
recíprocas e mútuas organizadas em torno de relações de geração e gênero e que vivem sob o mesmo 
teto, bem como o núcleo social unipessoal.  

Art. 2º A solicitação do auxílio-moradia emergencial será protocolizada na Secretaria 
Municipal de Habitação e Promoção Social durante o período de vigência deste decreto, mediante a 
apresentação de comprovante de inscrição no CPF/MF, de cópia do RG do beneficiário e documento que 
comprove a residência na rua atingida; 

Parágrafo único. Compete à Secretaria Municipal de Habitação e Promoção Social 
realizar a juntada dos demais documentos necessários à análise do processo de concessão do auxílio-
moradia emergencial. 

 
Capítulo II 

DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES 
Art. 3º São requisitos imprescindíveis para a concessão do auxílio-moradia 

emergencial: 
I - Que a residência da família situada na rua Romédio Pilati, tenha sido total ou 

parcialmente destruída, apresente problemas estruturais graves, ou esteja situada em área sob risco 
iminente de desabamento ou desmoronamento, ensejando a sua interdição, desocupação ou demolição, 
comprovado por laudo, boletim de ocorrência ou termo de interdição expedido pela Defesa Civil 
Municipal; 

II- Que a família beneficiária tenha renda familiar de até 5 (cinco) salários-mínimos, 
comprovado pelo competente estudo socioeconômico e laudo social circunstanciado e fundamentado 
favoravelmente, onde conste a identificação de todos os beneficiários, tanto diretos como indiretos, 
devidamente emitidos por Assistentes Sociais lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Promoção 
Social; 

III - Que nenhum integrante da família beneficiária possua outro imóvel residencial; 
Art. 4º O auxílio-moradia emergencial compreenderá o pagamento de valor mensal de 

até R$ 1.000,00 (mil reais) destinado exclusivamente à locação de moradia para a família beneficiária; 
§ 1º O valor do auxílio-moradia emergencial deverá ser entregue diretamente ao 

locador do imóvel, ou depositado em conta bancária por este indicado; 
§ 2º O auxílio-moradia emergencial será pago até o 23º (vigésimo terceiro) dia de cada 

mês. 
§ 3º Para ter direito ao benefício de auxílio-moradia emergencial, o beneficiário direto 

assinará, obrigatoriamente, um Termo de Responsabilidade e Conduta, onde constarão seus direitos, 
deveres e obrigações; 

§ 4º Caberá às famílias beneficiárias escolha do imóvel a ser alugado, sendo de 
responsabilidade da mesma a sua conservação; 

§ 5º O contrato de locação será firmado entre a municipalidade e o locador. 
§ 6º O Município não se responsabilizará por qualquer ônus frente ao locador, inclusive 

nos casos de deterioração pelo beneficiário; 
§ 7º O imóvel alugado deverá ser de uso estritamente residencial; 
§ 8º O imóvel alugado não poderá localizar-se em áreas de risco ou ocupação 

irregular, garantindo-se a salubridade e condições adequadas de habitação e segurança; 
§ 9º O beneficiário não poderá transferir o imóvel locado a terceira pessoa, sob pena 

de revogação imediata do benefício concedido. 
Art. 5º O auxílio-moradia emergencial terá prazo de vigência de até 6 (seis) meses, 

podendo ser renovado por igual período e por uma única vez, por decisão expressa, motivada e 
justificada da Secretaria Municipal de Habitação e Promoção Social. 

Art. 6º Será imediatamente suspenso o pagamento do auxílio-moradia emergencial, a 
qualquer tempo, nas seguintes hipóteses: 

I - Quando o beneficiário for incluído em qualquer programa de habitação, nas esferas 
municipal, estadual ou federal; 
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II - Quando for dada solução habitacional para a família beneficiária ou quando esta 
conquistar autonomia financeira, mediante manifestação circunstanciada e fundamentada da Secretaria 
Municipal de Habitação e Promoção Social; 

III - Quando se verificar o descumprimento a quaisquer dos requisitos do art. 3º 
ou das condições do art. 4º do presente Decreto, inclusive às cláusulas do Termo de Responsabilidade e 
de Conduta; 

 
IV - Quando o beneficiário não atender a qualquer comunicado ou solicitação da 

Secretaria de Assistência Social. 
Parágrafo único. Uma vez suspenso o pagamento do auxílio-moradia emergencial, 

instaurar-se-á o processo administrativo, nos termos deste Decreto, somente sendo definitivamente 
cancelado o benefício após a ultimação de seus trâmites. 

Capítulo III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 7º - As despesas orçamentárias decorrentes do auxílio-moradia emergencial ficarão a 
cargo da Prefeitura Municipal de Rio Negrinho. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

Rio Negrinho, 05 de fevereiro de 2021. 
CAIO CESAR TREML  

 Prefeito Municipal 
 


