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PARECER TÉCNICO

O  Núcleo  de  Proteção  Básica  –  NPB,  vinculado  a  Coordenadoria  de

Proteção  Social  –  CPS,  da  Secretaria  de  Estado  da  Inclusão  e  Mobilização

Social – SIMS, fazendo uso das atribuições institucionais que lhe são conferidas,

faz a emissão de PARECER TÉCNICO referente ao Benefício Assistencial do

CARTÃO RENDA CIDADÃ EMERGENCIAL, instituído pelo Governo do Estado

do Amapá – GEA, através do Decreto nº.2.499,  de 1 de abril  de 2020,  que

dispõe  sobre  medida  para  minimizar  os  impactos  econômicos  e  sociais,  em

decorrência do isolamento social para conter a pandemia do COVID – 19 no

Estado do Amapá, deste modo,faz:

CONSIDERANDO  as Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, publicadas em formato digital

pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, em dezembro de 2018;

CONSIDERANDO a Declaração de  Emergência  em Saúde Pública  de

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro

de 2020, em decorrência da infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID -

19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 58de 15 de abril de 2020 da  Secretaria

Especial  do  Desenvolvimento  Social,com orientações  gerais  para gestores  e

trabalhadores do SUAS nos estados, municípios e no Distrito Federal sobre a

regulamentação,  a  gestão  e  a  oferta  de  benefícios  eventuais.  Famílias  e

indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  integrantes  do  SUAS,  e

aqueles que não possuem condições para o sustento de necessidades básicas

com recursos próprios devem receber esses benefícios, em dinheiro ou bens de

consumo,  para  minimizar  os  impactos  causados  pelo  estado  de  calamidade

pública;

CONSIDERANDO que o Benefício Assistencial do Cartão Renda Cidadã

no valor de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais) a ser pago em duas parcelas

de R$ 120,00 (Cento e vinte reais),  é voltado para pessoas em situação  de

pobreza  e  que  não  recebem  benefícios  sociais,  mas  que  estão  na
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lista  do  Cadastro  Único  (CadÙnico),  tendo  como  destinação  a  aquisição

exclusiva de alimentos e produtos de higiene e limpeza;

CONSIDERANDO as informações oficiais de Órgãos do GEA, em que o

Estado do Amapá tem recursos disponíveis para atender até 31 mil pessoas,

mediante triagem do perfil socioeconômico realizada pela Secretaria de Estado

da Inclusão e Mobilização Social – SIMS, com supervisão do Ministério Público

do Amapá (MP/AP);

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica nº 002/2020/SIMS, que dispõe

sobre a aplicação do Princípio da Isonomia para extensão do novo Benefício

Assistencial  “Renda  Cidadã  Emergencial”,  face  situação  de  Vulnerabilidade

socioeconômica  da  População  do  estado  do  Amapá  acerca  da

regulamentação,  gestão e oferta de benefícios eventuais no atendimento ás

demandas emergenciais de enfrentamento Coronavírus - (COVID –19);

CONSIDERANDO ato resolutivo do Conselho Estadual de Assistência

Social  –  CEAS/AP,  mediante  a  Resolução  AD Referendum  nº  012/2020 de

01/05/2020,  na  qual  emite  Parecer  favorável  à  aprovação  do  Benefício

Assistencial “Renda Cidadã Emergencial”;

CONSIDERANDO a questão da composição geográfica do Estado do

Amapá,  constituído  de  16  Municípios,  todos  vitimados  pela  Pandemia  do

COVID  –  19  e,  consequentemente  o  agravamento  da  situação  de

vulnerabilidade socioeconômica de suas populações, em ênfase os segmentos

societários que não recebem qualquer benefício social; mas que estão na lista

do Cadastro Único(CadÚnico);

CONSIDERANDO o expresso na Lei Estadual nº 2499/2020 de 01 de

abril de 2020, que dispõe da competência institucional da Secretaria de Estado

da  Inclusão  e  Mobilização  Social  –  SIMS,  de  disponibilizar  o  Benefício

Assistencial “Renda Cidadã Emergencial”,  às famílias que vivem em situação

de  pobreza  ou  de  extrema  pobreza  alcançadas  pelas  disposições  contidas

nesta Lei;



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social - SIMS

Av. Rio Vila Nova, nº 07 - Centro – Macapá - AP
Fone: (96) 2101-3427 – Fax: (96) 2101-3405 – Email:sims@sims.ap.gov.br

Destarte,  diante  do  espraiado  o  Núcleo  de  Proteção  Básica  –

NPB/CPS da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social – SIMS

emite  PARECER  TÉCNICO  FAVORÁVEL  a  contemplação  do  Benefício

Assistencial “RENDA CIDADÃ EMERGENCIAL” para as seguintes categorias

associativas; Estância de controle Social e Entidade Religiosa, estabelecidas

e domiciliadas no Município de Oiapoque Estado do Amapá, tendo como um

dos critérios de acesso o quantitativo associativo.

 Associação dos Mototaxistas de Oiapoque – AMTOI,(87);

 Associação dos Mototaxistas de Oiapoque – COMTAX,(119);

 Associação dos Catraieiros do Município de Oiapoque - ACMO,(22);

 Associação de Pilotos Fluviais de Vila Vitória – APFVV,(25);

 Cooperativa de transporte fluviais e terrestre de Oiapoque – 

COMFCOI, (63)

 Cooperativa de transporte e turismo de Oiapoque – COOPTUR,(52);

 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI,(68)

 Missão Fronteira Bom Samaritano – MFBS,(98).

Assim  faz  evocando  o  dispositivo  legal,  Lei  nº  2499/2020  de

01.05.2020 do Governo do estado do Amapá, que dispõe sobre o Benefício

Assistencial “RENDA CIDADÃ EMERGENCIAL”.

  Macapá – AP, 16 de Maio de 2020
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