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MUNICiPIO DE ÀLTO ALEGRE DO PINDÂRÉ
Secretaria Municipal dê Assistência Sociâl

AYaliasão dô Benefício EveotuâI

Rubli

2 - FoÍma de Acesso ao
- levantamento social ii loco

Nome: Edivaldo Ferreira Nàscimento

CPF: 040.950.393-29
RG: 017799762001-5
Endereço de Íesldência do Responsável: Rua São Sebastião - Centro

Endereço do lmóvel para o Aluguel SoclaL Rua São Sebastião - centro

Solicitacão ne 0712022
Assunto: Locação de Imóvel
Beneficio Eventual - Aluguel Social

Telefone: ( )

E-mail:

Whatsapp sim I

Ponto de Referência:
Dados BancáÍios: Ag: 0768 OP:013

Folhas í9

Ct OOO74477-7

) não (_)

RELA soctAt

1- ldentiíicacão do Bêneficiá.io
Nomê: lúaria silva de Sousa

NIS:16493742766
CPFIO2O.la0.973-77

RGi 033469682007-7

Endereçol Rua do Gramado - Bairro Vila Negão

Ponto de Referênciâ:

Dados Bancários:

TeleÍone: ( l - sim (x) não - E-mailr

3-
Aluguel Social (x) Apoio alimentar (cesta Básica)

Auxilio Funeral (J
LJ

Kit Enxoval

4- ntos Realizados

Exemploi
- Acolhida;
- Atendimento Psicossocial;

- Visita domiciliar

da Responsável do lmóvel a ser Locado

5 - Situação ldentificada

âumento das c mais famílías são impactadas.

Exemplo:
As chuvas fortes estão provocando preiuízos em Alto Alêgre do Pindaré - MA Ruaseatébairros

intêiros foram alatados, depois que o rio Pindaré que banha a cidede, trensbordou Uma treSédia

que atinte sazonalmente o Município a população rib€irinha e cada tempo que passa com o

l



MUNICÍPIO DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ
SecÍetâriâ Municipal de Assisrência Sopi4!

Àvaliâsão de Benefício Eventual lFothas n.

A equipe Técnica da Secretaria Municipal Assistência Social com o auxílio

domiciliar a íamílias que tiveram suâs moradias inundadas pelâ chêia do rio Pi

Alto AleBre do Pindaré (a título de contexto, outras cidâdês margeadas pelo rio também

ribeirinhos afêtados.

Lembre-se que "desalojada" é aquêla pessoa que foi obrigada a abandonada temporária ou

definitivamente sua hâbitação e que, não nêcêssariamente, precisa dê abrigo cedido pelo governo,

ou aluguel socjal ou residência alugada pêlo Podêr Público. lá que a pêssoa desabrigada é aquela

que teve sua casa afetadã por dano ou âmeàça de dano, e quê precisa de abrago provido pelo

governo,

É nesse contexto que foi idêntificado o bêneficiário acima demonstra estar êm condição de

vulnerabilidade social têmporáriã, vindo a necessitar de benefício êventual conforme idêntificado

acima.
A Equipe do CRAS buscou residências próximas e seguras face a inundação causada pelo rio e

qualificou o responsávêl e endereço acima.

Exemplo 2: Podêm alnda ser acrescentadas informações específicas

o beneficiário acima identificado estevê neste orgão no dia 19/3 para solicitar uma orientação,

pois se8undo o mêsmo, sua residência foi inundada pelo Rio Pindaré e êle encontra-sê dêsabrigado.

A equipe técnica o informou sobre o bênefício eventual dê aluguel social, e oriêntou e procurar

umê casa a qual estivesse devidamente documentada dentro dos critérios para a concessão do

aluguel social, o mesmo já encontrou uma residência.

A famíliâ é benêficiária do Auxilio Brasil e rêlatou que atualmente recebêm o valor de 400,00 reais

do programa, e que foi realizada uma atualização cadastral no qual esse valor foi alterado devido âo

cálculo de renda realizado pêla cadastradora, pois se8undo o mesmo, a rênda percapta que foi

alterada nâo condiz com â realidade que está vívendo.

A equipe realizou uma visita domiciliar a rêsidência e esta possui: três compartimentos, qual sejâ'

sala,quarto,bânheiro,emcondiçõesprecáriâs,afamíliaencontra-seemvulnerabilidadesociale
extrema pobrêza. Diantê da situâção exposta solicitamos a concêssão dê um qlElglSqqial por

ríodo de 03 (três) mesês, um io eventual de apoio aliment!4!e§!àbli!

7-
O presênte Parecer Social tem por objetivo solicitar

benefício eventual previsto na Leiorgânica de Assistência

bênef iciário identificado âcima

o benefício eventual marcado acima,

Social - LOAS (Lei ne 8.74211993) parâ o

Vâle ressaltar que toda família quê tenha êfetivamentê sofrido os efeitos dã catástrofe climática'

restando desabrigada ou desalojada em virtude da dêstruição total ou parcial de seu imóvêl fará jus

ao aluguelsocial.

lmportante observar que o aluguel social será pago para o núcleo familiãr atingido pela catástrofe

climática, sendo vedada a constituição de duplicidade familiêr para fins dê âcumulação de dois ou

mais bênefícios.

lsto posto, iustifica-sê a solicitação do referido bênêfício em virtude da rêsidência de Beneficiária

está localizâda em área de risco, em condiçôes precáriâs devido a chêià do Rio Pindaré
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MUNICÍPIO DE ALTO ÀLEGRE DO PINDARE
SecÍetaÍiâ Muaicipâl de Âssistência So;9!

Àvaliação de Benefício Eventual

Processo

Legal

no endereço acima, tendo sido constatado que esta reside nâ área de risco devido a chàia do Rio

Pindaré, decorrentes das fortes chuvâs decorrente do pêríodo dê inverno'

Nessê Ínterim, tomando por base as previsões normativas municipais que regem a presente

,otilit"Éo p"r, 
"ontrat"çâo, 

a Lei de Política Pública dê Assistência social do Município de Alto

nf"rr" á" pi.a"re - ft4a nE otg/2ozo e o Decreto ne 02U2o2o de Alto Alegrê do Pindaré qr're dispôe

sobre a rêgulamentação.

iei vuilcipat nr ois/20, que precêitua êm sêu artigÔ 9e' §3e' lll e 10' §§ 2e e 3e:

Art.l}" O beneítcio eventuol devirto em viítude de desostre ou colomídode público constitui'se en

umo pto,Jltõo suplementor e provtsório' nõo contributiw do Assistêncio sociol poÍd gorontir neios

necessdtios à sobrevivênci; do funílio e do inditlíduo, objetiwndo ossegwoÍ o diqnidode e o

rcconstíução tlo ou?onomio Íomiliot e pessool-

§1e. A con.essão do benefrcio eventual em viftude clo ocoÍíàncio de desosÜe @ situoção de

colomidade púbtico, poro'1is aesto Let' à o reconhecimenlo pelo podeí público de situoções

ono/mois' odvindos de bo'ío' ou oltos tempe'?turos' tempesto'les' enchehtes' invercão térmico'

elevaçõo ao wlune dos cnuvos que prcvoquem desobomentos' inundoções' e ob quem o mudonça

de domiciliodeÍomÍlids que resiáon em área de risco' devtdamente íeconhecitlo o isco Flo deÍeso

civit nnicipol' estoduat,;u pelo cotpo de boÍ,ber.os clo respectiw circuns'rição' d ocorrêncio' de

tenenotos' tonodos, ct;;"" o' iinao' in'ana'ot ou epdemios' qle potencidlizen o ocoffêhcio

de sétios ogrovos à sobrevivêntrc,à saúde, e à seguronço clo comundode aletodo-

§2e. o benelicio eventuol (levido en decoÍrênciode desottíe ou colomi'tode púbtico constitui'se no

concessõo de:

t - Alimentos Kit lcesto bási'o), conÍorme disposto no anexo deste Decreto;

r - Colchõo e cobertores;
lll- ExPedição de documentos)

lv - Auxílio oluguet ou olugu;l sociol no percentuo! moximo de oté' sUÁ salóio mínimo víqente' à

éptto do oaiência do Íottuilo' pelo ptozo até 6 meses' medionte o deÜido comprowçõo clo

ocoíÍêncio tto Íoto qerudor ao airiiro oo oenefrcíq podendo seÍ proííogodo por iguol peiodo, ou'

enquonto peduror o situoçõo de sco ou vulneíobilido(le sociol 
'to 

beneÍiciário' condicionodo d

prànogoçào do beneÍício à emissão de porccet técnico' nos termos do que 
"stdbelece 

o ott' 4" deste

Decrcto
V'Possogens rodoviários, nõo excedendoo peícentuat de no móximo SO% do soláio mínimo' poru

goÍontio de ocetso oos seyiços e beneicios socioossistenciois' e o convivêncio Íomiliot e

comuhitátio, (les(le qte comproíodo o necessidode w meio de parccet lécnico, nos termos do ott'4

deste DeÜeto.

Desta feita, resta dê sobejo comprovado a situação de vulnêrabilidadê temporária vivenciada pela

família do Bêneficiário acima, sendo que a Secretaria lMunicipal de Assistência Social' Írabalho e

Cii"d"ni", 
"Íarés 

a" sua êquipe técnica, está rêalizàndo o acompanhemento Íamiliar' garantindo o

acolhimento, atendimênto psicossocial, apoio e inclÚsão nos programas e serviços assistenciais'

ir."rnao at"na",arruas necêssidadesque muitasvêzes ultrapassamos prejuízos econômicos e/oú

materiãis desenvolvêndo úm trábalho social com o objetivo de criaÍ estratégias de superação da

---%nsibilizada, a beneficiária relatou
Dê acordo com a visita domiciliar seguida de escuta senslblllzaoa' a oenericrãÍu I 

.

situação de vulnerabilidâde que a Íamília 5e elcontra'

1
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w MUNICÍPIO DE ALTO ÂLEGRE DO PI
Secretâria MuÊicipâl de Assistência

Avaliâçáo de Beflefício Eventual Processo

Ru bl

Considerando a situação de vulnêrabilidade socialvivenciâda pêla famÍlia do Benêficiário, vàz que,
a residência do mesmo encontra-sê localizada em área de risco, em virtude da cheia do Rio pindaré,
pondo em risco a integridade e a sobrevivência da família.

A Equipe Técnica avaliou como necessária â concessão do Benêfício Assistencial Aluguel Social,
conforme diretrizes previstas na LeiOrgánicà dê Assistência Social- LOAS (Lein9 8.742/1993)e Lêi
de Polítice Pública de Assistência Social do Município de Alto Alegre do pindaré - MA ne 019/20 ê o
Decreto ne 021/2020 de Alto AIegrê do pindaré que Dispõê sobre a regulamentãção da Lei lMunicipãl
n! 019/2020, que prêvê â possibilidâde de concessão do benefício de Aluguel Soqial para atender as
necêssidâdes advindas de vulnerabilidade temporárià e calamidade pública.

10 - Da Escolha do tmóvel
Cumpre saliêntar quê existe um imóvel no âmbito do Vrni"ípio qu" 

"t"nd" 
p"rf"iãr*r,t" 

",necessidadês da Bêneficiária e de seu núclêo fêmiliêr, sendo que o imóvel é ãlternativa importantê
pâra solucionàr a problemática levantada, uma vêz quê o referido bem se encontra locãlizado
êstrategicamente na região, próximo ao centro da cidade, possuindo compartimentos que permitem
acomodar pêrfeitamente todo o núcleo famillar da Beneficjáriâ, bem como, o p.oprietário se
demonstrou intêressado em fazer a locação do ímóvel, êvitando assím, demora na contratação.

Nêssê viés, tendo em vista a urgêncaa necessária pâra Contrâtação, face a situaçâo vivenciãda
pelâ BeneficiárÍa e sua família, necessáriâ a Locaçâo do Ímóvel identiícado acima.

Ademais, o velor do aluguel social deve ser fixado em parâmetros mínimos lêgais, levando semprê
êm consideração a condição fihâncêira da pêssoa â ser beneficiada e o possível imóvel locado, tendo
sido estipulado por essa Equipe Técnica o importê de RS 2oo.míduzentos reais) como â ajudà â ser
recêbido pela pessoa Beneficiária

Diante disso, o valor apresentado está em consonâncía com a normativa munícipal, têndo em
vista quê o enquadramento do valor dâ locação do imóvel está abaixo do limite prêvisto, qual seja,
até 50% de um salário mínimo.

Finalmentê, cumpre frisâr quê já foi conversâdo com o propriêtário do imóvel acêrcâ do acêite
4gl9lglgr.gojIq€i!!g!91- 9 gf9 !tg:!o q u!9s!9!e monst rou aqujescência com o vator ofêrtado.

Ante aos fatos expostos e análise técnica realizada,
no sentido de que seja concedido o BehefícÍo Evêntual à
Localizado no endereço suprâ.

entende-sê por opinar neste parecer social,
beheficiária, efetuando a [ocàção do lmóvel

Ademais, sêgue êm anêxo a documentação do Beneficiário, bem como do proprietário do lmóvel.

Por fim, êncaminhem-se os âutos a Secrêtária Municipàl de Assistência Social, Trabalho e

9- Parecer Social (Opinião Técnica

ú - Da Conclu€o e Encaminhamento

Cidada n iâ ra conhêcimento e ulterior mànifestâ âo seu câ

] Ant" o E*ootto. 
"Dr"r"nt".or 

p"."a"r Farorár"l oar" or" o B"n"Ílciário ,"i" inre.ido no
' Benefício Eventuâl â.imâ mâi.â.|ô



MUNICÍPIO DE ÁLTO ÂI-EGRE DO PINDÀRÉ
SecÍetâriâ Municipal de AssistêÍlcia

Avatiâçào de Benefíc,o U".r,r, 
| ,,o"".ro

Alto Alegre do Pindare - MA, 22 de Mâ

Maira Sousa Pinho
Assistente Social

CRESS 6.225 - 2ê Retião

Defesa Civil

Vêrificação il, /oco

Ensenharia - cREA/rúo 
"' JIJ$,I YC3-0

Avaliação do lmóvel

Visto:


