
O que é: Auxílio financeiro emergencial em favor das famílias em vulnerabilidade
social, destinado à AQUISIÇÃO DE ITENS DA CESTA BÁSICA NO VALOR DE R$ 300,00.

Para ter acesso, é preciso atender, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - às famílias que foram efetivamente atendidas pelo PROGRAMA RENDA CIDADÃ
EMERGENCIAL em 2020, já cadastradas no banco de dados submetido à Comissão
Fiscalizadora instituída pelo art. 9º da Lei nº 2.499/2020 , e que ainda se encontram em
situação de vulnerabilidade social, nos termos da Nota Técnica 20/2020-MC; que trata da
possibilidade de concessão de benefício eventual e local para atendimento das demandas
sociais oriundas de momentos de crise e vulnerabilidade social;

II - aos artistas devidamente inscritos para concorrer aos editais relacionados à Lei
Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020) lançados pela Secretaria de Estado da Cultura - SECULT
em 2020, que não foram contemplados durante os processos de seleção, desde que
atendam aos requisitos previstos nos incisos II e III, do art. 6º , da Lei nº 14.017/2020;

III - aos artistas que receberam a renda emergencial prevista no art. 2º, I, da Lei Aldir Blanc
(Lei nº 14.017/2020 ), de acordo com cadastro de beneficiários da Secretaria de Estado da
Cultura - SECULT;

IV - aos guias de turismo (pessoa física) que laborem no Estado do Amapá e que
possuam inscrição no CADASTUR, do Ministério do Turismo, para prestação de serviços
de operadores turísticos, na subclasse guias turísticos, no dia 31 de março de 2021.

Para verificar se foi selecionado, consulte: www.rendacidada.ap.gov.br e informe: CPF +
data de nascimento.

Para VOCÊ QUE FOI SELECIONADO, agilize o atendimento portando documento com
foto. Para receber o cartão, assine o recibo e segure o envelope para a comprovação (foto
obrigatória). Aproveite seu cartão para comprar nos mercados perto de sua casa. Ajude o
comércio local.

Para VOCÊ QUE CONSULTOU E NÃO FOI SELECIONADO (www.rendacidada.ap.gov.br),
busque informações sobre sua situação junto a Secretaria de Inclusão e Mobilização Social
(SIMS). Localizada no Endereço. Rio Vila Nova, 6 - Central, Macapá - AP. Evite
aglomerações.

Estamos aqui por você, se puder, #fiqueemcasa
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