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1) O QUE É O AUXÍLIO BELO HORIZONTE?
O Programa Auxílio Belo Horizonte, criado pela Lei 11.314/21, tem como objetivo apoiar mais
de 300 mil famílias, por meio da concessão de subsídios financeiros de caráter provisório como
medida de enfrentamento às consequências sociais e econômicas da pandemia da covid-19.

2) QUAL O VALOR DO AUXÍLIO BELO HORIZONTE?
Serão concedidos 4 tipos de subsídios:
Subsídio financeiro de R$600 (seiscentos reais) em 6 parcelas
consecutivas de R$100:
a) Famílias inscritas no cadastro único até 30 de junho e que tenham
renda per capta familiar de até meio salário mínimo
b) Famílias de outros 19 grupos (ver pergunta 03) cadastradas até 30
de junho, independente de inscrição no cadastro único.
Podem acumular subsídios (receber dois subsídios) aquelas famílias:
São 3 subsídios
para famílias em
situação de
vulnerabilidade,
sendo que os dois
últimos são
acumulados com
o primeiro.

+Subsídio financeiro também no valor de R$600 (seiscentos) em 6 parcelas
consecutivas de R$100:
a) Famílias inscritas no cadastro único até 30 de junho em situação
de pobreza (renda per capta familiar de até R$178)
Se a família atender esse critério de renda, receberá os dois subsídios de
R$600, ou seja, um total de R$1.200. Sendo assim, a parcela mensal será
de R$200.
+ Subsídio financeiro no valor de R$1.200 (mil e duzentos reais) em 6
parcelas consecutivas de R$200:
b) Famílias inscritas no cadastro único até 30 de junho em situação
de extrema pobreza (renda per capta familiar de até R$89)
Se a família atender a esse critério de renda, receberá dois subsídios: o
primeiro de R$600 e esse de R$1.200, ou seja, um total de R$1.800. Sendo
assim, a parcela mensal será de R$300.

Subsídios para
famílias com
estudantes
matriculados na
Rede Municipal
de Educação

Subsídio financeiro de R$100,00 (cem reais) mensais por família com
estudante matriculado na Rede Municipal de Educação, disponibilizado até
a regularização da oferta da alimentação escolar.
Até o momento, está previsto o pagamento para esse público somente no
mês de dezembro, por isso é importante reforçar que devem solicitar de
17 a 30/11 no site.

7

3) QUEM TEM DIREITO A RECEBER O AUXÍLIO?
Famílias residentes no Município que:
I - estejam inscritas ou que tenham requerido inscrição no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - CadÚnico - até 30 de junho de 2021 e que tenham renda per capita
familiar de até 1/2 (meio) salário mínimo;
II - estejam previamente cadastradas até 30 de junho de 2021 e sejam atendidas por políticas
públicas municipais, independentemente de inscrição no CadÚnico, e que tenham como parte
integrante:
a) mulheres sob medida protetiva imposta judicialmente em razão de violência doméstica ou
pessoas sob medida protetiva de natureza diversa cadastradas na Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Smasac;
b) pessoas com deficiência - PCDs - ou doença rara atendidas pelo Programa Superar e
cadastradas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel;
c) ambulantes em veículos automotores licenciados pela Secretaria Municipal de Política
Urbana - SMPU;
d) ambulantes em veículos de tração humana licenciados pela SMPU;
e) pessoas com deficiência - PCDs - ou doença rara licenciadas pela SMPU para exercerem
atividade comercial em logradouro;
f) participantes da Operação Urbana Simplificada - Plano de Inclusão Produtiva do
Hipercentro - licenciados pela SMPU;
g) lavadores de carro licenciados pela SMPU;
h) engraxates licenciados pela SMPU;
i) expositores de feiras licenciados pela SMPU e pela Smasac;
j) empreendedores de grupos de economia solidária cadastrados na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico - SMDE;
k) carroceiros cadastrados na Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte BHTrans;
l) autorizatários e trabalhadores do serviço de transporte escolar cadastrados na BHTrans;
m) agricultores urbanos cadastrados na Smasac;
n) povos e comunidades tradicionais cadastrados pela Smasac;
o) trabalhadores informais que atuam nos bastidores e palcos, artistas e coletivos da cultura
popular cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura - SMC;
p) catadores de materiais recicláveis cooperados, conforme cadastro da Superintendência
de Limpeza Urbana - SLU;
q) catadores de materiais recicláveis avulsos, conforme cadastro da Associação Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis - Ancat - previamente remetido para a Smasac;
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r) pessoas atendidas pelos Programas de Bolsa Moradia e de Locação Social e pelas equipes
da política de habitação, conforme cadastro da Companhia Urbanizadora e de Habitação de
Belo Horizonte - Urbel;
s) pessoas em situação de rua cadastradas pela Smasac ou programa equivalente.
III - as famílias residentes no Município que tenham dependentes regularmente matriculados
na Rede Municipal de Educação, inclusive em creches parceiras e em escolas filantrópicas com
cadastro no Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, nas modalidades educação
infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, como garantia do direito universal
à alimentação escolar, disponibilizado até a regularização da oferta da alimentação escolar.

4) COMO POSSO SABER SE MINHA FAMÍLIA TEM DIREITO AO AUXÍLIO?
Para saber se sua família tem direito ao auxílio, você pode acessar o site auxiliobh.pbh.gov.br
e consultar se ela é elegível informando o número do CPF e o primeiro nome do responsável
familiar.

5) QUEM NA MINHA FAMÍLIA RECEBERÁ O AUXÍLIO?
1- Famílias em situação de vulnerabilidade:
Cada família cadastrada no CadÚnico ou cadastrada por políticas públicas municipais descritas
no art. 3º da Lei 11.314/21 possui um Responsável Familiar (RF). O auxílio será depositado na
conta do Responsável Familiar.
Caso a família possua cadastro no CadÚnico e também no cadastro de alguma das políticas
públicas municipais descritas no art. 3º da Lei 11.314/21, prevalecerá o Responsável Familiar
que consta no CadÚnico.
No caso do CadÚnico o Responsável Familiar é a pessoa que respondeu à entrevista do
CadÚnico. O RF possui 16 anos ou mais e é, preferencialmente, uma mulher.
2- Família com estudante matriculado na Rede Municipal de Educação:
Responsável informado no momento da realização da matrícula do estudante na Rede Municipal
de Educação até 8/11/21.

6) SOU ELEGÍVEL, COMO É CALCULADO O VALOR DO AUXÍLIO?
O cálculo já foi realizado, considerando os dados dos cadastros (realizados até 30 de junho).
Será concedido um auxílio por família considerada elegível, conforme critérios do Programa.
Os subsídios financeiros poderão ser concedidos cumulativamente na hipótese de cumprimento
dos requisitos específicos de renda (famílias do cadastro único em situação de pobreza ou
extrema pobreza).
Importante: é vedada, ou seja, não permitida, a concessão simultânea dos auxílios
complementares para família em situação de pobreza e para família em situação de extrema
pobreza, previstos nos incisos III e IV do art. 2º da Lei 11.314/21, que são alternativos entre si.
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Exemplos:
i.

Família em situação de extrema pobreza, conforme inscrição no cadastro Único (família
inscrita com renda per capita no Cadastro Único de até R$ 89,00) e com criança matriculada
na Rede Municipal de Educação (antes da regularização da oferta da alimentação escolar):

Terá direito aos seguintes subsídios:
Tipo de subsídio

Valor total

Valor mensal

Subsídio financeiro previsto
no inciso I do art. 2º da Lei
11.314/21

R$ 600,00

R$ 100,00 (duração de 6 meses)

Subsídio financeiro previsto
no inciso IV do art. 2º da Lei
11.314/21

R$ 1.200,00

R$ 200,00 (duração de 6 meses)

Não se aplica

R$ 100,00 (até a regularização
da oferta da alimentação
escolar - está previsto até o
momento apenas para
dezembro)

Subsídio financeiro previsto
no inciso II do art. 2º da Lei
11.314/21

ii.

Total a ser recebido em 6
meses

R$ 1.800,00 em seis parcelas consecutivas de R$ 300,00

Valor a ser recebido
mensalmente até a
regularização da oferta da
alimentação escolar

R$ 100,00

Família com integrante lavador de carro licenciado pela SMPU (sem cadastro no CadÚnico):
Terá direito ao seguinte subsídio:
Tipo de subsídio
Subsídio financeiro previsto
no inciso I do art. 2º da Lei
11.314/21
Total a ser recebido em 6
meses

Valor total

Valor mensal

R$ 600,00

R$ 100,00 (duração de 6 meses)

R$ 600,00 em seis parcelas consecutivas de R$ 100,00
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iii.

Família com integrante catador de material reciclável cooperado, conforme cadastro da
Superintendência de Limpeza Urbana – SLU, e com criança matriculada na Rede Municipal
de Educação:

Terá direito aos seguintes subsídios:
Tipo de subsídio
Subsídio financeiro previsto no
inciso I do art. 2º da Lei
11.314/21
Subsídio financeiro previsto no
inciso II do art. 2º da Lei
11.314/21
Total a ser recebido em 6
meses
Valor a ser recebido
mensalmente até a
regularização da oferta da
alimentação escolar
iv.

Valor total

Valor mensal

R$ 600,00

R$ 100,00 (duração de 6 meses)

Não se aplica

R$ 100,00 (até a regularização
da oferta da alimentação
escolar)

R$ 600,00 em seis parcelas consecutivas de R$ 100,00

R$ 100,00

Família em situação de pobreza, conforme inscrição no cadastro Único (família inscrita com
renda per capita no Cadastro Único entre R$ 89,01 e R$ 178,00), e com integrante que é
lavador de carro licenciado pela SMPU:

Terá direito aos seguintes subsídios:
Tipo de subsídio
Subsídio financeiro previsto
no inciso I do art. 2º da Lei
11.314/21
Subsídio financeiro previsto
no inciso III do art. 2º da Lei
11.314/21
Total a ser recebido em 6
meses
v.

Valor total

Valor mensal

R$ 600,00

R$ 100,00 (duração de 6 meses)

R$ 600,00

R$ 100,00 (duração de 6 meses)

R$ 1.200,00 em seis parcelas consecutivas de R$ 200,00

Família com uma ou mais crianças ou adolescentes regularmente matriculados na Rede
Municipal de Educação:

Terá direito ao seguinte subsídio:
Tipo de subsídio
Subsídio financeiro previsto no
inciso II do art. 2º da Lei
11.314/21
Valor a ser recebido
mensalmente até a
regularização da oferta da
alimentação escolar

Valor total
Não se aplica

Valor mensal
R$ 100,00 (até a regularização
da oferta da alimentação
escolar)
R$ 100,00
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7) QUAL O NÚMERO MÁXIMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAMÍLIA?
Não existe número máximo de beneficiários por família, pois todas as famílias elegíveis ao(s)
subsídio(s) financeiro(s) receberão um único auxílio por família, independente do seu total de
pessoas.

8) O QUE PRECISO FAZER PARA RECEBER O AUXÍLIO?
Para receber o auxílio é necessário que o Responsável Familiar acesse o site
auxiliobh.pbh.gov.br e consulte se é elegível informando o número do CPF e o primeiro nome.
Caso seja, o responsável familiar deverá conferir, confirmar e, se for o caso, complementar os
seus dados pessoais, conforme os registros do Cadastro de Pessoa Física – CPF – da Receita
Federal, tomar ciência e anuir ao termo de adesão do Programa e solicitar o pagamento de um
ou mais benefícios, caso seja elegível. O pagamento do auxílio somente será liberado após o
preenchimento da concordância e solicitação de pagamento.
A consulta de todos os subsídios será feita no mesmo sítio eletrônico, devendo o beneficiário ao
consultar e confirmar seus dados, confirmar individualmente cada subsídio e concordar com as
condições de utilização dos recursos.
Uma vez consultado(s) o(s) subsídio(s), com a devida confirmação, o(s) mesmo(s) será(ão)
pago(s) de forma regular e automática, conforme cronograma a ser estabelecido e divulgado
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC,
não sendo necessário por parte dos beneficiários procedimentos adicionais.
A consulta e a concordância com as condições do Programa será feita uma única vez pelo
beneficiário já cadastrado, considerando os seguintes prazos:
I – para os subsídios das famílias em situação de vulnerabilidade (previstos no art. 2º, inciso I,
III e IV da Lei 11.314/21), o prazo é de até 90 dias corridos após o início das consultas, ou seja de
17/11/21 até 15/02/2022;
II – para o subsídio previsto no art. 2º, inciso II da Lei 11.314/21 (famílias com estudante
matriculado na Rede Municipal de Educação), o prazo será a partir do início das consultas
(17/11/2021) até a regularização da oferta da alimentação escolar. Até o momento, só há a
previsão de pagar o benefício no mês de dezembro, portanto, é preciso que as famílias
façam a solicitação do benefício de 17 a 30/ 11 para receberem a parcela em dezembro.
Observação: Para as famílias que tenham requerido o cadastramento até 30 de junho de 2021,
conforme disposto no art. 4º da Lei nº 11.314, de 2021, e cujo cadastro não tenha sido
processado pelo Governo Federal até o início da abertura das solicitações de pagamento será
estabelecido período específico para que realizem os procedimentos sem prejudicar as
condições de acesso ao programa.
Será permitida e necessária a solicitação de pagamento de subsídios em acessos diferentes ao
sistema online do Programa Auxílio Belo Horizonte quando:
I – a habilitação do beneficiário como elegível acontecer após o início do período de solicitação;
II – já tiver sido realizada uma solicitação de habilitação do beneficiário;
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III – os beneficiários forem inscritos, após 30 de junho de 2021, no Cadastro Único para
Programas Sociais – CadÚnico –, considerando os prazos de processamento da inscrição pelo
Governo Federal na base de dados do CadÚnico.
Caso seja realizada a solicitação de pagamento de subsídios em acessos diferentes ao sistema
online do Programa Auxílio Belo Horizonte, o pagamento será realizado a partir do mês
subsequente juntamente com os demais subsídios.

9) QUAL O PRAZO PARA REALIZAR A CONSULTA E REALIZAR A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
DO AUXÍLIO BH?
1- Subsídios das famílias em situação de vulnerabilidade:
O prazo é de até 90 dias corridos após o início das consultas, ou seja de 17/11/21 até 15/02/2022.
Para as famílias que tenham requerido o cadastramento até 30 de junho de 2021, conforme
disposto no art. 4º da Lei nº 11.314, de 2021, e cujo cadastro não tenha sido processado pelo
Governo Federal até o início da abertura das solicitações de pagamento será estabelecido
período específico para que realizem os procedimentos sem prejudicar as condições de acesso
ao programa.

2- Subsídio para famílias com estudante matriculado na Rede Municipal de Educação:
Até o momento, só há a previsão de pagar o benefício da educação no mês de dezembro de
2021, portanto, é preciso que as famílias façam a solicitação do benefício de 17 a 30/ 11 para
receberem a parcela em dezembro.
Caso seja decidido que haverá o pagamento de alguma parcela do benefício em 2022 será
necessário novo acesso para famílias com nova matrícula, ou seja, aquelas que não foram
matriculadas em 2021.
Os pagamentos serão realizados até que as aulas presenciais sejam restabelecidas com a
oferta regular de alimentação escolar. Caso haja desmatrícula do aluno, também não será mais
elegível a receber.

10) PERDI O PRAZO PARA FAZER A CONSULTA PARA SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO. COMO
FAZER PARA RECEBER O AUXÍLIO?
Caso tenha perdido o prazo para fazer a consulta e a aceitação, não terá mais direito ao auxílio.
O período é de 17 de novembro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022, exceto para as famílias que
tenham requerido o cadastramento até 30 de junho de 2021, conforme disposto no art. 4º da Lei
nº 11.314, de 2021, e cujo cadastro não tenha sido processado pelo Governo Federal até o início
da abertura das solicitações de pagamento. Para estas famílias será estabelecido período
específico para que realizem os procedimentos sem prejudicar as condições de acesso ao
programa.
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11) É POSSÍVEL ALTERAR O RESPONSÁVEL FAMILIAR QUE RECEBERÁ O AUXÍLIO BH?
O Auxílio BH será depositado em conta bancária aberta em nome e CPF do Responsável Familiar
constante no cadastro prévio dos públicos elegíveis ao Programa referente a 30/06/2021. Não é
possível alterar o Responsável Familiar.
Caso o Responsável Familiar esteja impossibilitado de sacar o dinheiro ou utilizar a conta
bancária, ver pergunta 27 deste documento.
A substituição do Responsável Familiar por outro membro da família será realizada de forma
excepcional, somente quando houver erro no processamento do pagamento, a partir da
rejeição de arquivos eletrônicos pela instituição bancária contratada.
Neste caso, o RF será comunicado pela PBH para correção dos dados ou substituição do
beneficiário. O novo beneficiário cadastrado deverá realizar o procedimento de consulta e
confirmação dos seus dados no sistema online do Programa Auxílio Belo Horizonte. Ele
receberá as parcelas remanescentes dos subsídios a partir do mês subsequente à nova
consulta e confirmação.
Orientações:
A) Para os cidadãos que solicitaram o pagamento até 30/11/21 e não receberam devido a
irregularidade no seu CPF junto à Receita Federal:
Para que a família possa receber o(s) auxílio(s) solicitado(s), é necessário que o responsável
familiar realize a regularização do seu CPF junto à Receita Federal ou que realize a indicação
de outro beneficiário de sua família até o dia 15/02/22 (em ambos os casos).
Caso a opção seja por cadastrar outro responsável familiar, este deverá pertencer ao seu núcleo
familiar, ter CPF regular junto à Receita Federal e não estar contemplado no Programa Auxílio
Belo Horizonte. Recomendamos que a regularidade do CPF a ser cadastrado seja verificada no
site da Receita Federal disponível no link:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
O cadastramento de outro responsável familiar estará disponível a partir do dia 20/01/22 no
sistema do Auxílio BH (acessado pelo site auxiliobh.pbh.gov.br), com todas as orientações
necessárias para sua realização, caso essa seja a sua opção. Todos os procedimentos para a
troca do responsável familiar devem ser concluídos até 15/02/22, assim sugerimos que não
deixe para o último dia.
Caso o CPF seja regularizado até o dia 15/02/2022, não é necessário nenhum procedimento
adicional. A solicitação inicial será considerada válida e a atualização dos dados será
processada para que o pagamento seja realizado no mês seguinte.
A regularização do seu CPF ou indicação de outro responsável familiar com CPF regular é
indispensável para o pagamento do(s) auxílio(s) solicitado(s).
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B) Para os cidadãos que solicitaram o pagamento até 30/11/21 com CPF regular da Receita
Federal, porém com dados divergentes no sistema do Auxílio BH:
O pagamento do(s) auxílio(s) solicitado(s) será realizado em janeiro/22, pois foi necessário a
atualização do seu cadastro no Programa Auxílio Belo Horizonte com os dados oficiais da
Receita Federal.
Não é necessário nenhum procedimento adicional. A solicitação foi realizada com sucesso e a
atualização dos dados já foi processada para que o pagamento seja realizado no mês de
janeiro/22.
Pedimos que acompanhe o cronograma de pagamento e saque a ser divulgado no site oficial do
Programa Auxílio Belo Horizonte.
12) EU NÃO TENHO ACESSO A COMPUTADOR E NÃO TEM NINGUÉM PRA FAZER A CONSULTA
E A REQUISIÇÃO/ TERMO DE ADESÃO PRA MIM. COMO FAZER?
As consultas podem ser feitas por celular, também, desde que tenha acesso à Internet.

13) ESTOU NO CADÚNICO, TENHO DIREITO AO AUXÍLIO?
Têm direito ao auxílio famílias residentes no Município que estejam inscritas ou que tenham
requerido inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico
- até 30 de junho de 2021 e que tenham renda per capita familiar de até 1/2 (meio) salário
mínimo.

14) NÃO TENHO CADASTRO NO CADÚNICO, TENHO DIREITO AO AUXÍLIO?
Caso você não tenha cadastro no CadÚnico, poderá ter direito ao auxílio:
I. A as famílias residentes no Município que tenham dependentes regularmente matriculados
na Rede Municipal de Educação, inclusive em creches parceiras e em escolas filantrópicas com
cadastro no Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, nas modalidades educação
infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, como garantia do direito universal
à alimentação escolar.
II. A família residente no Município que esteja previamente cadastrada até 30 de junho de 2021
e seja atendida por políticas públicas municipais, independentemente de inscrição no CadÚnico,
e que tenha como parte integrante:
a) mulheres sob medida protetiva imposta judicialmente em razão de violência doméstica ou
pessoas sob medida protetiva de natureza diversa cadastradas na Secretaria Municipal de
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Smasac;
b) pessoas com deficiência - PCDs - ou doença rara atendidas pelo Programa Superar e
cadastradas na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel;
c) ambulantes em veículos automotores licenciados pela Secretaria Municipal de Política
Urbana - SMPU;
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d) ambulantes em veículos de tração humana licenciados pela SMPU;
e) pessoas com deficiência - PCDs - ou doença rara licenciadas pela SMPU para exercerem
atividade comercial em logradouro;
f) participantes da Operação Urbana Simplificada - Plano de Inclusão Produtiva do
Hipercentro - licenciados pela SMPU;
g) lavadores de carro licenciados pela SMPU;
h) engraxates licenciados pela SMPU;
i) expositores de feiras licenciados pela SMPU e pela Smasac;
j) empreendedores de grupos de economia solidária cadastrados na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico - SMDE;
k) carroceiros cadastrados na Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte BHTrans;
l) autorizatários e trabalhadores do serviço de transporte escolar cadastrados na BHTrans;
m) agricultores urbanos cadastrados na Smasac;
n) povos e comunidades tradicionais cadastrados pela Smasac;
o) trabalhadores informais que atuam nos bastidores e palcos, artistas e coletivos da cultura
popular cadastrados na Secretaria Municipal de Cultura - SMC;
p) catadores de materiais recicláveis cooperados, conforme cadastro da Superintendência
de Limpeza Urbana - SLU;
q) catadores de materiais recicláveis avulsos, conforme cadastro da Associação Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis - Ancat - previamente remetido para a Smasac;
r) pessoas atendidas pelos Programas de Bolsa Moradia e de Locação Social e pelas equipes
da política de habitação, conforme cadastro da Companhia Urbanizadora e de Habitação de
Belo Horizonte - Urbel;
s) pessoas em situação de rua cadastradas pela Smasac ou programa equivalente.

15) TENHO DIREITO AO AUXÍLIO PORQUE SOU CADASTRADO NO CADÚNICO OU COMO
QUALQUER UM DOS DEMAIS PÚBLICOS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE, MAS TENHO FILHO(S) EM ESCOLA MUNICIPAL. POSSO RECEBER OS
DOIS AUXÍLIOS?
O subsídio para famílias em situação de vulnerabilidade pode ser acumulado com o subsídio
para as famílias residentes no Município que tenham dependentes regularmente matriculados
na Rede Municipal de Educação até que as aulas presenciais sejam restabelecidas com a oferta
regular de alimentação escolar ou que haja desmatrícula de todos os alunos.
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16) RECEBIA A CESTA BÁSICA E KIT DE HIGIENE, MAS QUANDO CONSULTEI O ACESSO AO
AUXÍLIO BH O SISTEMA INFORMOU QUE NÃO TENHO ACESSO. COMO FAZER?
O Programa Auxílio BH possui uma regulamentação própria. Pode ser que nem todas as
famílias que eram aptas para receber a cesta básica e kit de higiene estarão aptas para receber
o Auxílio BH, e vice-versa.
São público elegível para receber o Auxílio BH aqueles descritos na questão 3.

17) PARA SACAR O AUXÍLIO, PRECISO RECEBER UM CARTÃO EM MINHA CASA?
Não. O Auxílio Belo Horizonte será pago em contas poupança social digital da Caixa. Se o
beneficiário já possui esta conta na Caixa, é nela que será depositado o auxílio. Se não possui,
a Caixa abrirá uma conta poupança social digital automaticamente para o beneficiário e
depositará o auxílio nesta conta, após a solicitação de pagamento realizada por ele no site do
Programa Auxílio BH.
A conta poupança social digital da Caixa pode ser movimentada pelo aplicativo de smartphone
“Caixa Tem”. Mais informações no site: www.caixa.gov.br/caixatem .
Caso você não possua celular, para sacar o auxílio, deve, primeiro, comparecer à agência da
Caixa Econômica Federal, portando um documento de identificação com foto. Lá, você
receberá um código numérico chamado “token” para poder sacar o auxílio. Você poderá sacálo na agência da Caixa, em um caixa eletrônico, usando este código, ou na Casa Lotérica.

18) COMO SERÁ PAGO O AUXÍLIO BELO HORIZONTE?
O pagamento dos subsídios será depositado em conta bancária em nome do responsável pela
unidade familiar conforme cadastros prévios dos públicos elegíveis ao Programa, na condição
de beneficiário, em seu CPF.
A conta bancária será da Caixa Econômica Federal e funcionará de duas formas:
1 - Para aqueles que já possuem conta poupança social digital na Caixa, a conta “Caixa Tem”, o
pagamento será realizado por meio do depósito do valor do auxílio nesta conta, de acordo com
o cronograma que será divulgado pela PBH. O beneficiário poderá sacar ou utilizar o auxílio da
mesma maneira que costuma movimentar as quantias desta conta.
2 - Para aqueles que não possuem conta poupança social digital na Caixa, a instituição abrirá
uma conta poupança social digital em nome do RF da família após a realização da solicitação
do pagamento pelo beneficiário no site do Auxílio BH. O depósito do pagamento do auxílio será
realizado nas datas informadas no cronograma que será divulgado pela PBH.
O beneficiário poderá ter acesso ao auxílio de duas formas: baixando o aplicativo “Caixa Tem”
em seu smartphone, onde poderá utilizar o auxílio para pagar contas, sacar sem cartão ou
transferir para outra conta bancária; ou comparecer a uma agência da Caixa portando
documento de identificação com foto e sacar o auxílio, sem a necessidade de realizar cadastros
prévios ou emitir cartão.
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19) COMO UTILIZO O APP “CAIXA TEM”?
Caso você não tenha ainda a conta poupança social digital da Caixa, primeiramente você precisa
aguardar que sua conta seja aberta. Para isso, você precisa realizar a consulta, confirmar o
termo de adesão e solicitar no pagamento no site auxiliobh.pbh.gov.br. Sua conta será aberta
e o pagamento será realizado no mês seguinte ao preenchimento e solicitação do pagamento
no site.
Para acessar a conta, você deve baixar o app “Caixa Tem” em seu celular, digitar o número de
seu CPF e seguir os passos na tela do aplicativo para criar uma senha. O valor de sua parcela
só estará disponível na data prevista no calendário de pagamento, que será publicado pela PBH.
Você poderá aprender como baixar e utilizar o aplicativo “Caixa Tem” assistindo aos tutoriais
no site do aplicativo:
https://www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos/caixatem/Paginas/default.aspx

20) COMO FAÇO PARA SABER EM QUAL CONTA BANCÁRIA RECEBEREI O AUXÍLIO BELO
HORIZONTE?
O Auxílio Belo Horizonte será pago em conta poupança social digital da Caixa. Se o beneficiário
já possui esta conta na Caixa, é nela que será depositado o auxílio. Se não possui, a Caixa abrirá
uma conta poupança social digital automaticamente para o beneficiário após a solicitação de
pagamento realizada por ele no site ao Auxílio BH e depositará o auxílio nesta conta.
A conta poupança social digital da Caixa pode ser movimentada pelo aplicativo de smartphone
“Caixa Tem”.

21) SERÁ COBRADO ALGUM VALOR DO BENEFICIÁRIO PARA ABERTURA DA POUPANÇA
SOCIAL DIGITAL?
Não. A Poupança Social Digital é isenta de taxa para abertura da conta e de tarifa mensal de
manutenção.

22) POSSO REALIZAR TRANSFERÊNCIAS DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL PARA OUTRA
CONTA? HAVERÁ COBRANÇA DE TAXA?
Através do aplicativo “Caixa Tem” é possível realizar transferências para outras contas. As
transferências realizadas para contas da Caixa são ilimitadas. Mas, atenção: as transferências
feitas para outros bancos são gratuitas até o limite de três transferências eletrônicas por mês.
Ultrapassado esse limite, haverá cobrança para realização de transferências pela Caixa,
conforme tabela vigente do banco.

23) QUANDO SERÁ PAGO O AUXÍLIO BELO HORIZONTE?
O pagamento da primeira parcela dos subsídios será realizado no mês subsequente ao da
solicitação de pagamento realizada pelo beneficiário do site do Auxílio BH.
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O início do pagamento está previsto para o mês de dezembro para as famílias que realizarem a
consulta ao site e a solicitação de pagamento até 30/11/21. Para quem solicitou o pagamento
até 30/11, o pagamento será realizado até 15/12/2021.
Para as famílias que realizarem a consulta e a solicitação de pagamento após o mês de
novembro (até o prazo de 15/02/2022), o pagamento será realizado no mês subsequente.
No caso de elegibilidade para recebimento de mais de um subsídio, os subsídios serão pagos
no mesmo dia na conta digital do beneficiário e em créditos específicos.

24) QUAL O PERÍODO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO?
1- Famílias em situação de vulnerabilidade:
O pagamento será realizado em seis parcelas consecutivas, iniciando no mês subsequente à
realização pela família da consulta e solicitação de pagamento no site auxiliobh.pbh.gov.br.
2 – Famílias com estudante matriculado na Rede Municipal de Educação:
Pagamento mensal, disponibilizado até a regularização da oferta da alimentação escolar. Até
o momento, só há a previsão de pagar o benefício no mês de dezembro, portanto, é preciso
que as famílias façam a solicitação do benefício de 17 a 30/ 11 para receberem a parcela em
dezembro.
No caso de elegibilidade para recebimento de mais de um subsídio, os subsídios serão pagos
no mesmo dia na conta digital do beneficiário e em créditos específicos.

25) EXISTEM HORÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES NO APLICATIVO CAIXA TEM?
Sim, a realização de transferências bancárias, pagamento de boletos, emissão de cartão de
débito on-line e solicitação de QR Code para pagamento podem ser realizadas de 7 às 21 horas,
em dias úteis. As demais funcionalidades do app não têm horário limite de utilização.

26) NÃO TENHO CELULAR, COMO FAÇO PARA SACAR MEU AUXÍLIO?
Primeiramente, você deve consultar o site auxiliobh.pbh.gov.br e verificar se você é elegível ao
Programa. Se for, você deve confirmar seus dados e realizar a solicitação de pagamento. Seu
pagamento será depositado em uma conta poupança social digital, a conta “Caixa Tem”. Após,
você deve comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando um documento
de identificação com foto. Lá, você receberá um código numérico chamado “token” para poder
sacar o auxílio. Você poderá sacá-lo na agência Caixa, em um caixa eletrônico, usando este
código, ou na Casa Lotérica.
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27) O RESPONSÁVEL FAMILIAR CADASTRADO QUE REPRESENTA MINHA FAMÍLIA FALECEU
OU ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SACAR, HÁ ALGUMA POSSIBILIDADE DE ALGUMA PESSOA
DA FAMÍLIA RECEBÊ-LO?
Se o Responsável Familiar faleceu, para que outra pessoa possa movimentar a conta dele e
sacar o auxílio, é necessário providenciar uma autorização judicial.
Se o Responsável Familiar está impossibilitado de sacar o auxílio (caso esteja internado ou
preso, por exemplo) será necessário providenciar uma Procuração Pública, autenticada em
cartório, para que outra pessoa da família possa ter acesso ao auxílio.
Em ambos os casos, o saque só será possível nas agências da Caixa, não é possível sacar em
Casas Lotéricas.

28) MEU PAGAMENTO NÃO FOI DEPOSITADO, O QUE DEVO FAZER?
Se o seu pagamento não foi depositado, provavelmente pode ser por três situações:
1- Seu CPF está irregular na Receita Federal.
Neste caso, é necessário que o responsável familiar realize a regularização do seu CPF junto à
Receita Federal ou que realize a indicação de outro beneficiário de sua família, até o dia
15/02/22 (em ambos os casos).
Caso a opção seja por cadastrar outro responsável familiar, este deverá pertencer ao seu núcleo
familiar, ter CPF regular junto à Receita Federal e não estar contemplado no Programa Auxílio
Belo Horizonte. Recomendamos que a regularidade do CPF a ser cadastrado seja verificada no
site da Receita Federal disponível no link:
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp
O cadastramento de outro responsável familiar estará disponível a partir do dia 20/01/22 no
sistema do Auxílio BH (acessado pelo site auxiliobh.pbh.gov.br), com todas as orientações
necessárias para sua realização, caso essa seja a sua opção. Todos os procedimentos para a
troca do responsável familiar devem ser concluídos até 15/02/22, assim sugerimos que não
deixe para o último dia.
Caso a opção seja por regularizar o CPF, ela deve ser realizada até o dia 15/02/2022 de duas
formas:
A) Preferencialmente, pelo site da Receita Federal:
https://servicos.receita.-fazenda.gov.br/Servicos/CPF/;
B) Presencialmente, em alguma agência da Receita Federal.
Após a regularização do CPF, não é necessário nenhum procedimento adicional. A solicitação
inicial será considerada válida e a atualização dos dados será processada para que o pagamento
seja realizado no mês seguinte.
OBS.: A regularização do seu CPF ou a indicação de outro responsável familiar com CPF regular
dentro dos prazos estabelecidos é indispensável para o pagamento do(s) auxílio(s) solicitado(s).
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2- Você não possuía conta na Caixa e não foi possível criar sua conta, pois há divergências entre
seu nome no cadastro utilizado pelo Programa Auxílio BH e seu nome cadastrado nos registros
da Receita Federal.
A Prefeitura de Belo Horizonte realizará a atualização do seu cadastro no Programa Auxílio Belo
Horizonte com os dados oficiais da Receita Federal de forma automática.
Não será necessário nenhum procedimento adicional. Sua solicitação será considerada válida
e a atualização dos dados será processada para que o pagamento seja realizado no mês
seguinte.
Pedimos que acompanhe o cronograma de pagamento e saque a ser divulgado no site oficial do
Programa Auxílio Belo Horizonte.

3 - Você possuía Conta Poupança Social Digital na Caixa e mesmo assim não recebeu seu
pagamento.
O auxílio será pago apenas na Conta Poupança Social Digital. Neste caso, houve algum erro de
processamento no momento de pagamento de seu auxílio, devido a algum problema em sua
Conta Poupança Social Digital (ela pode estar cancelada ou inativa), que impediu que ele fosse
depositado. Neste caso, você deverá entrar comparecer a uma agência da Caixa Econômica
Federal para verificar os procedimentos necessários para a regularização da conta.

29) ENTENDO QUE TENHO DIREITO AO AUXÍLIO, CONSULTEI O SITE, MAS CONSTA QUE NÃO
IREI RECEBER, COMO TEREI ACESSO AO AUXÍLIO?
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que informam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.

30) EXISTE UM PRAZO PARA QUE EU POSSA UTILIZAR O VALOR TRANSFERIDO PELO AUXÍLIO
BELO HORIZONTE?
Não existe prazo para utilização do valor transferido pelo Auxílio Belo Horizonte. Após
transferido, ele permanecerá na conta até quando desejar utilizá-lo.
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31) POSSO TER MEU AUXÍLIO CANCELADO?
O pagamento do benefício, excepcionalmente, poderá ser suspenso ou interrompido quando se
constatar:
I – irregularidades nos dados cadastrais, a partir da solicitação dos órgãos responsáveis pelo
cadastro de cada público beneficiário;

II – fraudes por meio de auditorias de controle público, inclusive em relação à cumulação
indevida ou equivocada de subsídios;
III – descumprimento das condições previstas no art. 13 do Decreto Nº 17.758/21 (faixas de
renda de pobreza ou extrema pobreza);
IV – no caso do subsídio previsto inciso II do art. 2º da Lei nº 11.314, de 2021:
a) cancelamento da matrícula de todos os dependentes na Rede Municipal de Educação;
b) oferta regular, de forma presencial, da alimentação escolar.

32) ESTOU COM PROBLEMAS PARA LIBERAR MEU ACESSO NO APLICATIVO CAIXA TEM, O QUE
DEVO FAZER?
Você deve comparecer a uma agência da Caixa e solicitar atendimento para finalizar o processo
de liberação de acesso do app Caixa Tem, levando documento de identificação.

33) SOU RESPONSÁVEL FAMILIAR MENOR DE IDADE (16 ANOS OU MAIS) E NÃO POSSUO
CONTA NA CAIXA, COMO TEREI ACESSO AO MEU AUXÍLIO?
Nesse caso, a Caixa abrirá uma conta poupança social digital em seu nome para depositar o
valor do auxílio de sua família. No entanto, como você é menor de idade, precisará comparecer
a uma agência da Caixa acompanhado do seu pai, mãe ou responsável legal maior de idade para
finalizar o processo de abertura de conta.
a) Documento de identificação com foto do RF;
b) Documento de identificação com foto do pai, mãe ou responsável legal pelo RF que
comparecerá com você na agência da Caixa;
c) Comprovante de residência recente (de outubro de 2021 em diante) em nome do pai,
mãe ou responsável legal do RF.
Após este procedimento, a conta será aberta e o auxílio será depositado.

34) RECEBI O AUXÍLIO, PORÉM NÃO ME ENQUADRO NOS CRITÉRIOS DO PROGRAMA, COMO
FAÇO PARA DEVOLVER?
Se você recebeu o auxílio, mas não se enquadra mais nos critérios do Programa, deve acessar
o canal da Ouvidoria da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/ouvidoria/fale-com-a-ouvidoria)
informando a situação, seu Nome Completo, CPF, Valor Recebido e Conta em que o valor foi
depositado.
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35) CONHEÇO PESSOAS QUE ESTÃO RECEBENDO INDEVIDAMENTE O AUXÍLIO BELO
HORIZONTE, COMO POSSO DENUNCIÁ-LAS?
Acesse o canal da Ouvidoria da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/ouvidoria/fale-com-aouvidoria), com todos os dados da denúncia (Nome completo do envolvido, descrição da
situação), para apuração pelos órgãos competentes.

36) COM QUEM POSSO ENTRAR EM CONTATO PARA TIRAR DÚVIDAS SOBRE O AUXÍLIO BELO
HORIZONTE?
Se você quer saber informações como: quem tem direito a receber o auxílio, o valor do auxílio
a ser recebido, datas de pagamento, acesse o site do Programa: auxiliobh.pbh.gov.br.

PÚBLICO ELEGÍVEL - CADASTRO ÚNICO

37) MEU CADASTRO NO CADÚNICO ESTÁ DESATUALIZADO. PRECISO ATUALIZAR O CADASTRO
PARA RECEBER O AUXÍLIO?
Não, o pagamento será concedido com base nas informações constantes no CadÚnico do dia 30
de junho de 2021. Nenhuma atualização realizada após esta data será considerada para cálculo
do auxílio.
A única exceção são as famílias que tenham requerido cadastro até 30 de junho de 2021. Estas
famílias estão sendo acionadas para realização do seu cadastro e serão elegíveis caso tenham
renda per capita familiar de até 1/2 (meio) salário mínimo.

38) ME CADASTREI NO CADÚNICO DEPOIS DO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 E MINHA FAMÍLIA
TEM RENDA PER CAPITA DE ATÉ ½ SALÁRIO MÍNIMO, TENHO DIREITO AO AUXÍLIO?
Não, só são elegíveis ao auxílio do programa as famílias que estavam cadastradas ou que
tenham requerido cadastro no CadÚnico até 30 de junho de 2021.

39) FIZ A REQUISIÇÃO DO CADASTRO NO CADÚNICO ATÉ 30/06/21 , PORÉM AINDA NÃO
CONSEGUI ACESSAR O AUXÍLIO BH PELO SISTEMA. COMO DEVO FAZER?
Para as famílias que tenham requerido o cadastramento até 30 de junho de 2021 e cujo cadastro
não tenha sido processado pelo Governo Federal até o início da abertura das solicitações de
pagamento será estabelecido período específico para que realizem os procedimentos sem
prejudicar as condições de acesso ao programa.
Assim, basta aguardar a divulgação da data de consulta e solicitação de pagamento a ser
divulgada pela PBH.
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40) NO MEU CADASTRO CONSTA RENDA PER CAPITA MAIOR DO QUE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO.
PORÉM, MINHA RENDA É INFERIOR A ½ SALÁRIO MÍNIMO E ESTÁ DESATUALIZADA. SE EU
ATUALIZAR MEU CADASTRO, TENHO DIREITO A RECEBER O AUXÍLIO?
Não, o pagamento será concedido com base nas informações constantes no CadÚnico do dia 30
de junho de 2021. Nenhuma atualização realizada após esta data será considerada para cálculo
do auxílio.

41) ESTOU CADASTRADO NO CADÚNICO, PORÉM EM OUTRO MUNICÍPIO, POIS NÃO FIZ A
TRANSFERÊNCIA DE MUNICÍPIO, EMBORA EU RESIDA ATUALMENTE EM BELO HORIZONTE
E ME ENQUADRO NO PERFIL DE RENDA PARA RECEBER O AUXÍLIO BELO HORIZONTE.
TENHO DIREITO A RECEBER ESTE AUXÍLIO?
Não, o pagamento será concedido com base nas informações constantes no CadÚnico do dia 30
de junho de 2021. Nenhuma atualização realizada após esta data será considerada para cálculo
do auxílio.

42) NÃO MORO MAIS COM A FAMÍLIA QUE ESTOU CADASTRADO NO CADÚNICO. POSSO
ATUALIZAR MEU CADASTRO E RECEBER O AUXÍLIO EM OUTRA FAMÍLIA?
Não, o pagamento será concedido com base nas informações constantes no CadÚnico do dia 30
de junho de 2021. Nenhuma atualização realizada após esta data será considerada para cálculo
do auxílio. O auxílio será pago ao RF da família que você estava cadastrada em 30 de junho de
2021.

43) NÃO MORO MAIS COM A FAMÍLIA QUE ESTOU CADASTRADO NO CADÚNICO. NESSE CASO,
POSSO SOLICITAR QUE O PAGAMENTO DO AUXÍLIO SEJA FEITO DIRETAMENTE PARA
MIM?
Não há como separar o pagamento por pessoa da família, mesmo que ela não pertença mais à
composição familiar. Alterações na composição familiar devem obrigatoriamente ser
informadas ao setor de CadÚnico para atualização cadastral. Dessa forma, não há como
operacionalizar o pagamento para pessoas diferentes do RF.

44) MEU CADASTRO NO CADÚNICO NÃO POSSUI RF. VOU RECEBER O AUXÍLIO?
Não será possível realizar o pagamento do auxílio para famílias que não possuam RF.

45) DEVO ATUALIZAR MEU CADASTRO NO CADÚNICO E CADASTRAR O AUXÍLIO BELO
HORIZONTE COMO RENDA NO CADÚNICO?
Não, de acordo com a legislação do CadÚnico, programas de transferência de renda dos
governos municipais e estaduais não são considerados renda e não devem ser informados no
campo “renda” do Cadastro Único.
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46) COMO SABER SE ESTOU CADASTRADO NO CADÚNICO?
Para saber se está inscrito na plataforma do governo, o cidadão pode utilizar algumas das
ferramentas abaixo. Basta seguir o passo a passo:

● Site: acesse o site do Ministério da Cidadania
(https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index:php) e ao final da página,
preencha o formulário com suas informações pessoais, como nome completo, data de
nascimento, nome da mãe e estado. Feito isso, selecione a opção “Não sou um robô” e
clique em “Emitir”..
● Aplicativo: (https://aplicacoes.mds.gov.br/meucadunicoweb/) após baixar o app
gratuitamente (disponível nas lojas Google Play e Apple Store), abra-o e clique em
“Entrar”. Depois, insira suas informações pessoais básicas, como nome completo,
data de nascimento, nome da mãe e estado.
● Telefone: pode ser feito apenas por meio de um telefone fixo e sem custos pela
operação. Ligue para o número 0800 707 2003 de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h
ou aos finais de semana e feriados nacionais, das 10h às 16h.

47) SOU CADASTRADO NO CADÚNICO COMO DEPENDENTE, TAMBÉM TENHO DIREITO AO
AUXÍLIO?
O pagamento do subsídio Auxílio Belo Horizonte será feito para a família e não para as pessoas.
Independente da composição familiar, caso a família esteja apta a ser elegível do Auxílio BH, o
auxílio será concedido a esta família em nome do Responsável Familiar.
Será concedido um auxílio por família que atenda aos critérios do Programa. A conta bancária
para pagamento do auxílio será aberta no nome do titular/responsável familiar

48) NÃO LEMBRO QUEM É O TITULAR DO CADASTRO ÚNICO/RESPONSÁVEL FAMILIAR. O QUE
FAÇO?
Para saber se está inscrito no CadÚnico, o cidadão pode utilizar algumas das ferramentas
abaixo. Basta seguir o passo a passo:

● Site: acesse o site do Ministério da Cidadania
(https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index:php) e ao final da página,
preencha o formulário com suas informações pessoais, como nome completo, data de
nascimento, nome da mãe e estado. Feito isso, selecione a opção “Não sou um robô” e
clique em “Emitir”..
● Aplicativo: (https://aplicacoes.mds.gov.br/meucadunicoweb/) após baixar o app
gratuitamente (disponível nas lojas Google Play e Apple Store), abra-o e clique em
“Entrar”. Depois, insira suas informações pessoais básicas, como nome completo,
data de nascimento, nome da mãe e estado.
● Telefone: pode ser feito apenas por meio de um telefone fixo e sem custos pela
operação. Ligue para o número 0800 707 2003 de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h
ou aos finais de semana e feriados nacionais, das 10h às 16h.
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49) MEU CADASTRO NO CADÚNICO ESTÁ DESATUALIZADO OU FOI EXCLUÍDO. POSSO ACESSAR
O AUXÍLIO MESMO ASSIM?
O Auxílio Belo Horizonte é para todos que fizeram ou requisitaram o cadastro no CadÚnico até
o dia 30/06/2021. No caso dos cadastrados no CadÚnico até a data de 30/06/2021, não será
levado em consideração a situação de atualização cadastral.
Em relação ao Cadastro Único só é excluído da Base de Dados a pedido do Responsável
Familiar ou pelo próprio sistema. Se o cadastro estiver desatualizado há mais de 4 anos, ele é
excluído automaticamente da base de dados pelo governo federal e nesse caso não é possível
acessar o Auxílio Belo Horizonte por esta base de dados. Vale lembrar que existem outros
motivos para um cadastro estar excluído no sistema, tais como:
Exclusão de famílias
A Portaria nº 177/2011 prevê que o município deve excluir o cadastro de toda a família nos
seguintes casos:
● todos os seus componentes falecerem, caso em que será necessário coletar as informações
de todas as Certidões de Óbito;
● a família se recusar a prestar informações necessárias à atualização cadastral;
● omissão de informações ou prestação de informações inverídicas pela família por
comprovada má-fé;
● solicitação da família;
● decisão judicial; ou
● não localização da família para atualização cadastral por período igual ou superior a quatro
anos contados da inclusão ou da última atualização cadastral.

50) TENHO CADASTRO NO CADÚNICO, MAS AO FAZER A BUSCA NO SITE, MEU CPF NÃO FOI
ENCONTRADO. COMO DEVO FAZER?
Quando o cadastro não for localizado pelo CPF, é importante tentar buscar pelos dados dos
integrantes da família, através dos seguintes canais:

● Site: acesse o site do Ministério da Cidadania
(https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/index:php) e ao final da página,
preencha o formulário com suas informações pessoais, como nome completo, data de
nascimento, nome da mãe e estado. Feito isso, selecione a opção “Não sou um robô” e
clique em “Emitir”..
● Aplicativo: (https://aplicacoes.mds.gov.br/meucadunicoweb/) após baixar o app
gratuitamente (disponível nas lojas Google Play e Apple Store), abra-o e clique em
“Entrar”. Depois, insira suas informações pessoais básicas, como nome completo,
data de nascimento, nome da mãe e estado.
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● Telefone: pode ser feito apenas por meio de um telefone fixo e sem custos pela
operação. Ligue para o número 0800 707 2003 de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h
ou aos finais de semana e feriados nacionais, das 10h às 16h.
Conforme os critérios estabelecidos pela Lei que regulamenta o Auxílio BH, terão acesso ao
auxílio famílias com renda per capita familiar de até meio salário mínimo, cadastrados no
CadÚnico até 30/06/2021. Se no cadastro a renda per capita familiar informada for superior a
meio salário mínimo, não será possível acessar o auxílio.

51) QUEM RECEBE OUTROS BENEFÍCIOS TAIS COMO O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA (BPC), O AUXÍLIO EMERGENCIAL DO GOVERNO FEDERAL E O AUXÍLIO DO
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS TAMBÉM PODE RECEBER O AUXÍLIO?
Sim, a possibilidade de elegibilidade está para todos que fizeram cadastro no CadÚnico ou que
requisitaram o mesmo até o dia 30/06/2021, que tenham renda per capita familiar de até ½
salário mínimo, independente se é beneficiária de outros programas ou não.

52) QUEM ESTÁ COM O PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (ANTIGO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)
SUSPENSO, BLOQUEADO OU CANCELADO PODE RECEBER O AUXÍLIO?
Sim, a situação do auxílio do Programa Bolsa Família não é impeditiva para recebimento do
Auxílio BH, desde que tenha sido cadastrado no CadÚnico até a data de 30/06/2021 e atenda aos
outros critérios de elegibilidade do Auxílio BH. Quem tiver cadastro no CadÚnico até 30/06/2021
ou ter requisitado o mesmo até a data referida, independente de ser beneficiário do bolsa
família e da situação do auxílio e estando dentro dos critérios estabelecidos por Lei, estão
elegíveis.

53) QUEM RECEBE O BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) TAMBÉM PODE
RECEBER O AUXÍLIO?
Sim, a situação do benefício do BPC não é impeditiva para recebimento do Auxílio BH, desde
que tenha sido cadastrado no CadÚnico até a data de 30/06/2021 e atenda aos outros critérios
de elegibilidade do Auxílio BH. Quem tiver cadastro no CadÚnico até 30/06/2021 ou ter
requisitado o mesmo até a data referida, independentemente de ser beneficiário do BPC e da
situação do benefício e estando dentro dos critérios estabelecidos por Lei, estão elegíveis.

54) NÃO TENHO FAMÍLIA, VIVO DE BICO E NÃO TENHO CADASTRO NO CADÚNICO, TENHO
DIREITO AO AUXÍLIO?
Caso você não tenha cadastro no CadÚnico e não se encaixe em nenhum dos outros perfis, não.
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PÚBLICO - FAMÍLIA COM ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

55) ATÉ QUANDO MINHA FAMÍLIA PODERÁ RECEBER O SUBSÍDIO PARA FAMÍLIA COM
ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO?
O subsídio para família com estudante matriculado na Rede Municipal de Educação será
disponibilizado até a regularização da oferta da alimentação escolar. Após esse período, o
pagamento será automaticamente suspenso pela PBH.
Até o momento, só há a previsão de pagar o benefício no mês de dezembro, portanto, é
preciso que as famílias façam a solicitação do benefício de 17 a 30/ 11 para receberem a
parcela em dezembro.
Outra possibilidade de interrupção é caso haja a desmatrícula de todos os dependentes da Rede
Municipal de Educação daquele núcleo familiar.
A interrupção de concessão do subsídio de alimentação escolar não compromete o recebimento
dos subsídios para famílias em situação de vulnerabilidade social, caso a família tenha
acumulado os demais subsídios.

56) CASO A FAMÍLIA OPTE POR NÃO RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELA PODERÁ CONTINUAR RECEBENDO O AUXÍLIO?
Não. A opção da família e, ou, do estudante em não retornar às atividades presenciais na
rede pública municipal de educação não garante a continuidade de recebimento do subsídio
de alimentação escolar.

57) SE A FAMÍLIA TIVER A INTERRUPÇÃO DA CONCESSÃO DO SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR, TAMBÉM TERÁ A INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS SUBSÍDIOS QUE TIVER
ACUMULADO?
A interrupção de concessão do subsídio de alimentação escolar não compromete o
recebimento dos subsídios para famílias em situação de vulnerabilidade social, caso a
família tenha acumulado os demais subsídios.
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58) A MATRÍCULA DE UM ESTUDANTE DA MINHA FAMÍLIA FOI EFETIVADA APÓS O
RESPONSÁVEL FAMILIAR JÁ TER CONSULTADO E CONFIRMADO AS CONDIÇÕES DO
PROGRAMA PARA ALGUM(UNS) DO(S) SUBSÍDIO(S) PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE, COMO FAZER?
O beneficiário que inicialmente consultar e confirmar algum(uns) do(s) subsídio(s) para
famílias em situação de vulnerabilidade, e que posteriormente vier a ser incluído no
cadastro de matrícula de estudante da rede municipal de ensino da SMED, para fins de
recebimento do subsídio de auxílio alimentação escolar, deverá realizar nova requisição
específica para o recebimento deste subsídio uma única vez no sítio eletrônico da PBH
específico para essa finalidade, o que dará direito ao recebimento dos subsídios
cumulativamente de acordo com a legislação, a partir do mês subsequente a consulta e
confirmação do subsídio.
Porém, até o momento, só há a previsão de pagar o benefício no mês de dezembro,
portanto, é preciso que as famílias façam a solicitação do benefício de 17 a 30/ 11 para
receberem a parcela em dezembro.

PERGUNTAS PÚBLICO COMUNIDADES TRADICIONAIS
1) O que são e quais são as comunidades tradicionais existentes em Belo Horizonte?
Comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como
tais e possuem formas próprias de organização social, tais como: os indígenas, os quilombolas,
os ciganos, comunidades de terreiro e os de unidades territoriais tradicionais.
2) Sou de comunidade tradicional. Tenho direito ao auxílio?
Sim. Desde que acompanhado e/ou atendido pela Diretoria de Políticas para a Igualdade Racial
(DPIR) e esteja cadastrado até 30/06/21.
3) Sou de comunidade tradicional, mas não encontrei meus dados no sistema de acesso ao
Auxílio BH. Como fazer?
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que alegam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.
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PERGUNTAS PÚBLICO MEDIDAS PROTETIVAS
1) Como sei se faço parte do público medidas protetivas?
O cidadão com medidas protetivas é atendido e, ou acompanhado nos programas e
equipamentos da Subsecretaria de Direito e Cidadania (SUDC). São as pessoas atendidas pelas
diretorias de políticas para a juventude, igualdade racial, mulheres e população LGBT no Centro
de Referência LGBT (CRLGBT), Centro de Referência da Juventude (CRJ), Centro de Referência
Benvinda, Programa Espaço e Cidadania (PEC) e/ou possui medida protetiva pela justiça da
mulher. São elegíveis ao Auxílio BH aqueles que foram cadastrados até 30/06.
2) Sou atendido pelo equipamento Centro de Referência LGBT (CRLGBT). Terei direito ao
Auxílio BH?
Sim. Desde que o cidadão esteja em acompanhamento pela equipe de referência e esteja na
base de dados de 30/06.
3) Sou atendida pelo equipamento Centro de Referência - Benvinda. Terei direito ao auxílio?
Sim. Desde que o cidadão esteja em acompanhamento pela equipe de referência e esteja na
base de dados de 30/06.
4) Sou atendido pelo equipamento Centro de Referência da Juventude (CRJ). Terei direito
ao Auxílio BH?
Sim. Desde que o cidadão esteja em acompanhamento pela equipe de referência e esta tenha
identificado a necessidade do seu acesso à cesta básica, com cadastro realizado até 30/06.
5) Tenho medida protetiva pela Justiça da Mulher. Tenho direito ao Auxílio BH?
Sim, desde que esteja na base de dados organizada pela Subsecretaria de Direito e Cidadania SUDC/ SMASAC de 30/06 .
6) Faço parte do Programa Espaço e Cidadania (PEC). Terei direito ao auxílio?
Sim. Desde que o cidadão esteja em ativa participação e esteja na base de dados de 30/06.
7) Sou atendido/acompanhado pelo CRJ/CRLGBT/Benvinda/PEC, mas não encontrei meus
dados no sistema do Auxílio BH. Como fazer?
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que informam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.
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PERGUNTAS SOBRE AGRICULTORES URBANOS
1) Sou agricultor/a, mas não tenho cadastro na prefeitura, tenho direito ao auxílio?
Não. O critério do auxílio é quem tem cadastro pela Subsecretaria de Segurança Alimentar até
30/06/21.
2) Sou agricultor/a atendido/a pela Susan (Subsecretaria de Segurança Alimentar), mas não
encontrei meus dados no sistema do Auxílio BH, como faço?
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que informam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.
3) Sou agricultor familiar de outro município e comercializo/vendo/participo de feira em
Belo Horizonte, tenho direito ao auxílio?
Não. Somente as/os agricultoras/es urbanos cadastrados na Subsecretaria de Segurança
Alimentar até 30/06 têm direito.

PERGUNTAS SOBRE TRABALHADORES INFORMAIS
(AMBULANTES; ENGRAXATES; LAVADORES DE CARRO; CAMELÔS - PESSOA COM
DEFICIÊNCIA E TRABALHADORES DE SHOPPINGS POPULARES)
1) Sou ambulante (ou camelô), tenho direito ao Auxílio BH?
Apenas trabalhadores ambulantes licenciados pela PBH até 30/06/21 têm direito ao auxílio. Se
este é o caso, basta fazer a consulta no sistema.
2) Tenho licença da Prefeitura, mas ela está vencida? Tenho direito ao Auxílio BH?
Apenas terão direito ao auxílio os trabalhadores com licença vigente até 30/06/21. Aqueles cujas
licenças venceriam a partir do dia 18 de dezembro de 2019 foram prorrogadas automaticamente
até o dia 31 de dezembro de 2021.
3) Tenho cadastro na PBH como flanelinha. Também tenho direito ao Auxílio BH?
A Prefeitura não tem cadastro de flanelinhas, mas sim de lavador de veículos. E os lavadores
cadastrados até 30/06/21 têm direito a receber.
4) Sou flanelinha e tenho o colete verde da Prefeitura. Terei direito ao Auxílio BH?
A Prefeitura não tem cadastro de flanelinhas, mas sim de lavador de veículos, que receberam
um colete verde da PBH. Se ele possuir o cadastro na Prefeitura até 30/06/21 (o colete for do
cidadão e não de outra pessoa, por exemplo), ele tem direito.
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5) Participei do Edital 080/2019, com novas vagas para veículos de tração humana, e estou
em processo de licenciamento, vistoria do veículo ou aguardando no cadastro de reserva.
Tenho direito ao Auxílio BH?
Não. Apenas ambulantes licenciados pela PBH até 30/06/21 têm direito.
6) Já possuo termo de ingresso assinado para box nos shoppings Uai Centro ou Uai O Ponto
Venda Nova. Tenho direito ao Auxílio BH?
Apenas os participantes ativos, com termo de ingresso válido até 30/06/21, têm direito ao
auxílio. Os cadastrados que já participaram, mas tiveram o seu termo de ingresso rescindido,
não têm direito.

PERGUNTAS SOBRE FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA MORADIA
1) Recebo bolsa moradia, terei direito ao Auxílio BH?
Sim, famílias beneficiárias do Bolsa Moradia e de Locação Social, que acessaram o benefício
até 30/06/2021 terão direito ao auxílio.
2) Recebo bolsa moradia e não encontrei meu nome no sistema.
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que alegam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.
3) Estou com o Bolsa Moradia suspenso, ainda assim posso receber o Auxílio BH?
Sim, foram incluídas famílias com o auxílio ativo e aquelas suspensas a menos de seis meses
com cadastro realizado até 30/06/2021.
PERGUNTAS SOBRE PÚBLICO LICENCIADO DO TRANSPORTE ESCOLAR E CONDUTORES
DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL (CARROCEIROS)
1) Quem são os licenciados do Transporte Escolar?
São os autorizatários pessoa física (titulares de autorização), condutores auxiliares e
acompanhantes do sistema de Transporte Escolar do Município de Belo Horizonte credenciados
na Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte - BHTRANS. Terão direito ao Auxílio
BH aqueles cadastrados até 30/06/21.
2) Quem são os licenciados como condutores de veículos de tração animal (Carroceiros)?
Cidadão que realizou o licenciamento como condutor de veículos de tração animal (Carroceiros)
nas Gerências de Ação Regional da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte BHTRANS. Terão direito ao Auxílio BH aqueles licenciados até 30/06/21.
3) Operadores licenciados em outro município como Transporte Escolar e condutor de
veículos de tração animal (Carroceiros) terão direito ao auxílio?
Não. O direito será concedido apenas aos condutores de veículos de tração animal (Carroceiros)
e autorizatários pessoa física (titulares de autorização), condutores auxiliares e acompanhantes
do sistema de Transporte Escolar devidamente cadastrados no município de Belo Horizonte até
30/06/21.
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4) Agente de bordo ou condutor auxiliar do Transporte Suplementar do município de Belo
Horizonte terão direito ao auxílio?
Não. O direito será concedido apenas aos permissionários devidamente credenciados no
município de Belo Horizonte. O transporte suplementar não foi inserido na Lei 11.314/21.
5) Acompanhante ou condutor auxiliar do Transporte Escolar do município de Belo
Horizonte terão direito ao auxílio?
Sim. O direito será concedido aos autorizatários pessoa física (titulares de autorização),
condutores auxiliares e acompanhantes do sistema de Transporte Escolar devidamente
cadastrados no município de Belo Horizonte até 30/06/21.
6) Taxistas do município de Belo Horizonte terão direito ao auxílio?
Não. O direito será concedido apenas aos autorizatários pessoa física (titulares de autorização),
condutores auxiliares e acompanhantes do sistema de Transporte Escolar do Município de Belo
Horizonte cadastrados até 30/06/21.
7) Sócios de empresas permissionárias/autorizatárias do sistema de Transporte Escolar
terão direito ao auxílio?
Não. O direito será concedido apenas aos titulares de autorização pessoa física, condutores
auxiliares e acompanhantes do sistema de Transporte Escolar do Município de Belo Horizonte
cadastrados até 30/06/21.

PERGUNTAS SOBRE TRABALHADORES INFORMAIS QUE ATUAM NOS BASTIDORES E
PALCOS, ARTISTAS E COLETIVOS DA CULTURA POPULAR CADASTRADOS NA SMC
1) Quem são os trabalhadores informais que atuam nos bastidores e palcos, artistas e
coletivos da cultura popular cadastrado na SMC?
a) Trabalhadores informais que atuam nos bastidores e palcos: são profissionais técnicos que
trabalham informalmente nos bastidores dos eventos e espetáculos culturais, realizando e
auxiliando a produção cultural, as instalações e operações de som e iluminação, a montagem e
desmontagem de palco, cenário e estruturas, o carregamento de equipamentos, a afinação de
instrumentos, entre outros.
b) Artistas e coletivos da cultura popular: são artistas circenses tradicionais e de rua,
cadastrados com o apoio da Rede de Apoio ao Circo – RAC, e fotógrafos lambe-lambe, que têm
o ofício registrado como patrimônio imaterial de Belo Horizonte.
2) Sou trabalhador informal atuante nos bastidores e palcos, artista e coletivo da cultura
popular cadastrado na SMC, terei direito ao Auxílio BH?
Sim, desde que cadastrados pela SMC até 30/06/21, terá direito ao auxílio.
3) Sou trabalhador informal atuante nos bastidores e palcos, artista e coletivo da cultura
popular cadastrado na SMC até 30/06/21 e não encontrei meu nome no sistema. O que
fazer?
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que alegam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.
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PERGUNTAS SOBRE EMPREENDEDORES DE GRUPOS DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA CADASTRADOS NA SMDE
1) Quem são os empreendedores de grupos de economia solidária cadastrados na SMDE?
São os grupos cadastrados no Centro Público de Economia Solidária da Prefeitura de Belo
Horizonte, que fica na Praça da Estação, no Edifício Central (Avenida dos Andradas 367, 2º
andar, sala 301). Cada grupo está em uma das áreas/redes de produção: artesanato, confecção,
alimentação e cosméticos.
2) Sou empreendedor de grupo de economia solidária cadastrados na SMDE, terei direito
ao Auxílio BH?
Sim, desde que cadastrado pela SMDE até 30/06/21 terá direito ao auxílio.
3) Sou empreendedor de grupo de economia solidária cadastrados na SMDE e não encontrei
meu nome no sistema. O que fazer?
Você deve acessar o canal de atendimento da PBH por meio do site auxiliobh.pbh.gov.br
relatando a situação. A PBH está analisando todos os casos de pessoas que alegam ter direito
ao recebimento do auxílio, mas, durante a consulta no site, são informadas que não são
elegíveis. Após análise da base de dados, a PBH dará retorno ao demandante, informando se
foi confirmado ou não o direito ao auxílio e, caso seja positivo, quais são as orientações para
acesso.
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