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RESOLUÇÃO N° 04/CMAS-HO/2022 

Dispõe sobre a regulamentação da concessão de aluguel social, 

no âmbito da Política Municipal de Assistência Social, 

conforme decretos municipais n°. 4.217/2020 e n0 4.548/2021 de 

Herval d'Oeste/SC. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Herval d'Oeste/SC no uso de suas atribuições, conferidas 

pela Lei Federal n°. 8.742. de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei Municipal n°. 1656/96 e n°. 2.799/2010, 

de acordo com deliberação em Reunião Ordinária realizada em 04/05/2022, nas dependências do Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, deste município. conforme ata n°. 05/2022. 

CONSIDERANDO o Decreto n° 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefícios 

eventuais de que trata o art. 22 da Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993: 

CONSIDERANDO que benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram 

organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, na forma do Art. 22 da Lei n° 8.742, 

de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei n° 12.435. de 06 de julho de 2011 e art. 2' da Lei 3.210/2017: 

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS n° 212, de 19 de outubro-de 2006, que propõe critérios orientadores 

para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência 

social: 

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS n° 39, de 09 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o processo 

de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da política de assistência social em relação à política 

de saúde; 

CONSIDERANDO os decretos municipais n°. 4.217/2020 e 4.548/2021, que define critérios, 

diretrizes e procedimentos para benefício de aluguel social no município de Herval d'Oeste — SC; 
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CONSIDERANDO a Resolução n° 16, de 23 de novembro de 2016 do Conselho Estadual de Assistência 

Social — CEAS, que propõe critérios orientadores para a regulamentação dos Benefícios Eventuais no âmbito 

da Política Pública Estadual de Assistência Social e do cofinanciarnento estadual-, 

CONSIDERANDO a Norma Técnica GEBTP 01/2018 que orienta os municípios catarinenses sobre 

Reuulamentação dos Benefícios Eventuais de Assistência Social. 

RESOLVE: 

Art.1º  Estabelecer critérios e prazos para a regulamentação da provisão do aluguel social, conforme 

a legislação vigente no Munícipio de Herval d'Oeste, no âmbito da política de assistência social.  

Art. 2º O Aluguel Social será destinado na forma de pecúnia, mensalmente ao locador, para a locação de 

imóveis residenciais de terceiros, em caráter emergencial e temporário, custeando-o integral ou parcialmente 

em favor de famílias com renda per capita de até ½ salário mínimo, ou renda familiar total de até 01 salário 

mínimo nacional. que se encontram em situação de vulnerabilidade social temporária, as quais possuam 

apenas um único imóvel próprio no município de Herval d'Oeste/SC e que não sejam proprietários de 

nenhum outro imóvel em qualquer outro município. 

§ 1
0
 A concessão do aluguel social só será possível para a família que possuir um único imóvel, quando 

existir situações em que a residência necessite de melhoria e/ou reforma, necessitando que o núcleo familiar 

se retire do imóvel; 

§ 2º Os casos previstos no decreto 4.548/2021, art 3°, item III, IV, V e VI, o benefício somente será 

concedido se a família não possuir imóvel; 

Art. 3° É de inteira responsabilidade do usuário localizar residência a ser alugada, bem corno, 

providenciar o contrata de locação com o proprietário do referido imóvel, sendo necessário que o domicílio 

apresente condições mínimas de habitabilidade, bem como, acesso a água e energia elétrica; Art. 4° O 

pagamento do aluguel social é destinado somente, para custear o aluguel do imóvel, não podendo ser aplicado 

para o pagamento de outras despesas corno por exemplo: IPTU, água ou energia elétrica; 
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Art. 5° O pagamento do aluguel social será realizado diretamente ao locatário, através de 

transferência bancária, em conta no nome do beneficiário, conforme informado no contrato de locação; 

Art. 6° É de inteira responsabilidade do usuário apresentar mensalmente o recibo do pagamento do aluguel, 

devidamente preenchido e assinado pelo locatário, para que assim seja encaminhado o pagamento 

subsequente; 

Art. 7° São documentos obrigatórios para o aluguel social: 

I - Documentos pessoais (CPF e RG) de todos os membros familiares; 

- Comprovante de residência; 

III - Comprovante de renda de todos os membros familiares; 

IV - Contrato de locação, devidamente assinado por ambas as partes. e com reconhecimento de Firma das 

assinaturas; 

V — Declaração assinada. de que não sejam proprietários de nenhum outro imóvel em Herval d'Oeste ou 

em qualquer outro município; 

VI - Laudo de interdição da Defesa Civil, ou laudo técnico emitido por Engenheiro do quadro de servidores 

públicos da Prefeitura Municipal de Nerval d'Oeste, o qual deverá atestar a situação de risco ou de inabitabil 

idade, quando necessário. 

Art. 8º Recomenda-se que a família ao requerer o benefício do aluguel social, esteja cadastrada no Cadastro 

Único. 

Art. 9' Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Publique — se  

Registre — se 

Herval d'Oeste/SC. 04 de maio de 2022. 
 

Bruna V. S. Gastmann 

Presidente do CMAS 
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