PREFEITURA ANTECIPA 1ª PARCELA DO AUXÍLIO MUNICIPAL
EMERGENCIAL
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A Prefeitura de Colatina anunciou nesta sexta-feira (23), a antecipação da 1ª parcela do Auxilio
Municipal Emergencial (AME) de Colatina. O valor de R$ 200 poderá ser sacado pelo beneficiário ou
usado como débito já a partir deste sábado (24).
Em Colatina, o AME vai contemplar cerca de 1.400 famílias. O valor total do auxílio, de R$ 600,00,
será pago em três parcelas de R$ 200. O benefício estará disponível por cinco meses, devendo ser
usado nesse prazo. O pagamento é operacionalizado em parceria com o Banestes.
O benefício é destinado à população que preenche os seguintes pré-requisitos: ser morador de
Colatina; estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e estar com o cadastro atualizado nos
últimos dois anos e ter renda por pessoa de até R$ 89,00. A seleção das famílias foi feita com base
nos dados do Cadastro Único atualizados no período de janeiro de 2019 a 09 de junho de 2021.
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O Auxílio Municipal Emergencial (AME) de Colatina é um benefício de transferência de renda
temporária, feito para as famílias mais pobres e que foram impactadas financeiramente pela
pandemia. O auxílio garante proteção social e dignidade para as famílias mais vulneráveis.
Entrega dos cartões
Os beneficiários que perderam o prazo e ainda não retiraram o cartão devem buscar o Centro de
Referência de Assistência Social (Cras) da região onde são atendidos ou a Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Cidadania, localizada na Rua Pedro Epichim, 260, no Centro.
As famílias contempladas com o Cartão AME Colatina vão continuar recebendo os seus benefícios
do Bolsa Família normalmente, assim como outros auxílios financeiros.
Clique aqui e confira a lista de beneficiários.
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