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Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a
disseminação  da  contaminação  pela  COVID-19,  doença  causada  pelo  novo  coronavírus
(Covid-19). Como enfrentamento à crise gerada pela pandemia, o Estado e o Município de São
Paulo decretaram estado de emergência e, posteriormente, de calamidade pública por conta da
pandemia do Coronavírus (COVID-19),  por meio do Decreto Estadual nº  64.879, de 21 de
março de 2020, e Decreto Municipal nº 59.283, de 16 de março de 2020.

Atualmente, agudizado pelo estado de calamidade pública que se estendeu por todo o
ano de 2020, o desemprego no Município de São Paulo também figurou como um dos mais
altos entre os municípios do país. Segundo dados do IBGE, enquanto a média nacional do
desemprego foi de 12,2%, em São Paulo foi de 13,2%. De acordo com as recentes declarações
de especialistas, a taxa de desemprego nacional pode bater recordes em 2021, chegando a
17%. Esta condição, combinada com o aumento inflacionário no preço dos alimentos, torna
ainda mais penosa a sobrevivência das famílias mais pobres no Município, as quais conformam
cerca de 3,5 milhões de pessoas beneficiárias do auxílio federal no Município de São Paulo.

A nova onda de contágio no final do ano de 2020 aponta para o fato de que a volta à
normalidade social e econômica só poderá ser efetivamente garantida por meio da vacinação
contra  a doença da população em sua integralidade,  conforme a consecução de todas as
etapas previstas no Plano Estadual de Imunização.

Além disso, fato notório foi o agravamento das desigualdades sociais, estando em alto
risco aqueles que vivem em situações de vulnerabilidade, como gestantes, idosos, crianças,
adolescentes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pessoas que vivem com HIV ou
outras doenças crônicas. Encontram-se também em grande risco os moradores e moradoras
que sofreram remoções de suas moradias e que residem, como solução provisória, em imóveis
locados por meio do recebimento de Auxílio Aluguel.

A Portaria nº 131, de 09 de julho de 2015, do Gabinete do Secretário de Habitação,
estabelece  alternativas  de  atendimento  habitacional  provisório,  fixa  os  valores  limites  e
regulamenta as condições e os procedimentos para a sua concessão e manutenção. Em tal
normativa,  entende-se  por  atendimento  habitacional  provisório  a  concessão  de  benefício
financeiro complementar à renda familiar, com a finalidade de auxiliar à família na cobertura de
despesas com moradia (art. 1º, §1º), e que a concessão do benefício pressupõe insuficiência
da renda da família beneficiária para cobrir os custos com habitação (art. 1º, §2º).

A  principal  modalidade  de  atendimento  habitacional  provisório  regulamentada  pela
Portaria é o Auxílio Aluguel, previsto no art. 3º, I, em que é descrito como benefício limitado a
R$ 400,00 mês, que pode ser temporário ou continuado, concedido a cada família, e que se
destina ao complemento da renda familiar para o pagamento de aluguel de moradia. O Auxílio
Aluguel  responde  atualmente  pela  única  alternativa  de  atendimento  habitacional  provisório
ofertada pela prefeitura de São Paulo.

Ademais, a Portaria nº 131/2015, da SEHAB, regulamenta do seu art. 9º as formas de
renovação e as hipóteses  de cancelamento do benefício  Auxílio  Aluguel  e,  nesse sentido,
dispõe a respeito do devido processo administrativo que será observado pela Secretaria, nos
seguintes termos: a) Para a renovação dos benefícios, o titular do Termo de Concessão de
Benefício  deverá  comparecer  à  Central  de  Habitação  da  SEHAB,  com  a  documentação
necessária  conforme  estabelecido  no  Termo,  até  30  (trinta)  dias  antes  do  vencimento  da
concessão, para atualização cadastral. CAS, por intermédio das Divisões Técnicas Regionais -
DEAR, deverá encaminhar notificação ao beneficiário, a fim de lembrá-lo do compromisso e
informá-lo do horário e local de comparecimento; b) Caso o beneficiário não compareça no



prazo estabelecido na convocação, o benefício será suspenso e o beneficiário será convocado
para  apresentar  justificativa  no  prazo  de  até  60  (sessenta)  dias;  c)  Findo  o  prazo  de  60
(sessenta)  dias  sem  o  comparecimento  do  beneficiário  ou  do  seu  representante  legal,  o
benefício será cancelado. A abertura de novo procedimento só será possível por motivo de
força  maior  que  justifique  a  reconsideração.  A  análise  da  solicitação  de  abertura  de  novo
procedimento deverá ser feita por 02 (dois) servidores, sendo um do DEAS, e submetida à
apreciação de CAS. Quando se tratar de beneficiário que estiver impossibilitado de se deslocar
por recomendação médica,  o  recadastramento deverá ser  realizado na sua residência,  por
técnicos da SEHAB.

É sabido que a moradia é direito básico de todo ser humano, servindo como ponto
referencial para o acesso a diversos serviços públicos, dentre os quais aqueles prestados pelos
equipamentos públicos de saúde (hospitais,  atendimento emergencial,  unidades básicas de
saúde, dentre outros). A perda deste ponto referencial de acesso à cidade (e a consequente
desorganização estrutural), neste momento de pandemia, pode ensejar riscos e danos graves e
irreparáveis, notadamente à integridade física e à vida das pessoas que dependem da política
de atendimento habitacional provisório para acessar uma moradia.

No  entanto,  a  Prefeitura  de  São  Paulo,  segue  atuando  administrativamente  para
suspender o auxílio-aluguel de famílias beneficiárias do programa, mesmo que, a condição de
vulnerabilidade esteja agravada com a crise sanitária. Segundo matéria veiculada na imprensa:
cerca de mil famílias da zona norte de São Paulo devem perder, até o mês que vem, o auxílio-
aluguel que vinham recebendo da Prefeitura desde que foram alvo de uma ação de despejo,
em 2019. Eles tentam prorrogar o pagamento do benefício, mas a gestão Bruno Covas (PSDB)
vem sinalizando que não atenderá o pleito.¹

Por estes motivos, é urgente e necessária a renovação automática do Auxílio Aluguel
pela duração do estado de calamidade que há mais de um ano perdura no Brasil e em muitos
países do mundo.

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário para que
este projeto seja aprovado.

____________

¹ https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,apesar-da-pandemia-1284-familias-da-
zonanorte-de-sp-perdem-bolsa-aluguel-da-prefeitura,70003663894?
utm_source=estadao:app&utm_medium=noticia:c"

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/04/2021, p. 76

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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