
 
 
 
 

GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO SANTO – CEARÁ 

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 
 

COMUNICADO 

 

A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e a Coordenação do 

Cadastro Único e Programa Bolsa Família do município de Brejo Santo Ceará. 

Considerando a necessidade de organização do pagamento das novas parcelas do auxilio 

emergencial 2021 de modo a contribuir para a observância às medidas de proteção a 

saúde da população e de segurança no sentido de evitar a propagação do novo Corona 

vírus (COVID-19); considerando a necessidade de evitar aglomerações, seguir as 

melhores praticas para evitar o risco de contaminação. Informa que o Ministério da 

Cidadania e o DATAPREV já selecionou as pessoas para receber o auxilio emergencial 

e que o setor do Bolsa Família não é responsável por essa seleção e que depois de 

selecionado esse público não há mais nenhuma forma de atualização, inclusão ou 

exclusão de pessoas do banco de dados do cadastro único a nível de auxilio 

emergencial. A Coordenação do Cadastro Único e Programa Bolsa Família vai orientar, 

auxiliar e esclarecer dúvidas dos beneficiários de forma remota observando Decretos 

Estadual e Municipal. 

Cientes que o auxilio emergencial visa permitir que as pessoas adquiram bens 

necessários para sobrevivência.  

Para fins de organização do fluxo de pessoas em agencias bancárias e evitar 

aglomeração os recursos foram depositados em uma poupança social digital aberta em 

nome dos beneficiários e estarão disponíveis para sagues, transferências bancárias e 

pagamento por meio do pix, conforme calendário à baixo.  

 

Dinheiro em conta disponível a penas para pagamento de contas, boletos e compras por 

meio de cartão de débito virtual ou QRcode. 

 

06 de Abril - terça-feira 09 de Abril - sexta-feira 11 de Abril - quinta-feira 

Nascidos em Janeiro Nascidos em Fevereiro  Nascidos em Março 

     

20 de Abril - terça-feira 22 de Abril - quinta-feira 25 de Abril – domingo 

Nascidos em Julho Nascidos em Agosto Nascidos em Setembro 

 

16 de Maio – domingo 19 Maio - quarta-feira 23 de Maio domingo 

Nascidos em Janeiro  Nascidos em Fevereiro Nascidos em Março 

 

02 de Junho - quarta-feira 06 de Junho - domingo 09 de Junho - quarta-feira 

Nascidos em Julho Nascidos em Agosto Nascidos em Setembro 
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20 de Junho – domingo 23 de Junho - quarta-feira 25 de Junho - sexta-feira 

Nascidos em Janeiro Nascidos em Fevereiro Nascidos em Março 

 

06 de Julho - terça-

feira 

09 de Julho - sexta-

feira 

11 de Julho – 

domingo 

14 de Julho - 

quarta-feira 

Nascidos em Julho Nascidos em 

Agosto 

Nascidos em 

Setembro 

Nascidos em 

Outubro 

 

23 de Julho - sexta-

feira 

25 de Julho – 

domingo 

28 de Julho - 

quarta-feira 

01 de Agosto- 

domingo 

Nascidos em 

Janeiro 

Nascidos em 

Fevereiro 

Nascidos em Março Nascidos em Abril 

 

08 de Agosto - domingo 11 de Agosto - quarta-feira 15 de Agosto – domingo 

Nascidos em Julho Nascidos em Agosto Nascidos em Setembro 

 

 

Recursos disponíveis para sagues, transferências bancárias e pagamentos por meio do 

pix. 

 

04 de Maio - terça-feira 06 de Maio - quinta-feira 10 de Maio - segunda-feira 

Nascidos em Janeiro Nascidos em Fevereiro Nascidos em Março 

 

20 de Maio - quinta-feira 21 de Maio - sexta-feira 25 de Maio - terça-feira 

Nascidos em Julho Nascidos em Agosto Nascidos em Setenbro 

 

08 de Junho - terça-feira 10 de Junho - quinta-feira 15 de Junho terça-feira 

Nascidos em Janeiro Nascidos em Fevereiro Nascidos em Março 

 

24 de Junho - quinta-feira 29 de Junho - terça-feira 01 de Julho - quinta-feira 

Nascidos em Julho Nascidos em Agosto Nascidos em Setembro 

 

13 de Julho - terça-

feira 

15 de Julho - quinta-

feira 

16 de Julho - sexta-

feira 

23 de Julho - 

sexta-feira 

Nascidos em Janeiro Nascidos em 

Fevereiro 

Nascidos em Abril Nascidos em 

Maio 

 

29 de Julho - 

quinta-feira 

30 de Julho – sexta-

feira 

04 de Agosto – 

quarta-feira 

06 de Agosto - 

sexta-feira 

Nascidos em Julho Nascidos em 

Agosto 

Nascidos em 

Setembro 

Nascidos em 

Outubro 
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13 de Agosto - sexta-feira 17 de Agosto - terça-feira 19 de Agosto - quinta-feira 

Nascidos em Janeiro Nascidos em Fevereiro Nascidos em Março 

 

30 de Agosto - sexta-feira 01 de Setembro - quarta-

feira 

03 de Setembro - sexta-

feira 

Nascidos em Julho  Nascidos em Agosto Nascidos em Setembro 

 

Para mais informações consulte o site. 

https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulte/#/ 

Telefone: 111 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Maria Haline Alves de Moura 

Gestora do Programa Bolsa Família 

Coordenadora do CadÚnico 

https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulte/#/

