
Perguntas e Respostas sobre o Programa de 
Transferência de Renda Temporária

Secretaria de Estado da



O que é o Programa AmpaRO?

Quem tem direito a receber o benefício?

Como posso saber se tenho direito ao benefício?

Acesso à Página do Programa AmpaRO

Ao acessar, o que acontecerá se eu não for beneficiário?

Se eu for beneficiário, como farei minha habilitação?

Passo a passo da habilitação

Não possuo nome de mãe ou pai no registro, como me cadastro?

Após habilitado, o que devo fazer?

E para a 2ª e 3ª parcelas, preciso me habilitar novamente?

Como será feito o pagamento?

Como farei para ter acesso ao benefício?

Contatos para envio de dúvidas

Contatos para envio de denúncias



O foi criado para promover a
Transferência de Renda Temporária para as famílias
em situação de vulnerabilidade social do Estado de
Rondônia.

Trata-se de um benefício no valor mensal de R$ 200,00
(duzentos reais) que será pago por 03 (três) meses aos
beneficiários elegíveis ao programa.



Famílias em situação de extrema pobreza com renda
per capita familiar de (oitenta e nove
reais), que estejam nesta condição na folha de
pagamento do mês de abril de 2020 do

em Rondônia.



Basta acessar
a , disponível no

link http://www.rondonia.ro.gov.br/, clicar no banner
do Programa AmpaRO, inserindo seu e sua

.

Caso você , o sistema anunciará:
”ATENÇÃO! Seu nome não consta no grupo de
beneficiários do programa.”

Caso você , após inserir seus dados e
realizar o passo a passo a seguir, você será habilitado
ao recebimento do benefício.

http://www.rondonia.ro.gov.br/




Caso você não seja beneficiário, o sistema acusará a seguinte mensagem:



Nas próximas páginas, você verá o passo a passo
detalhado da habilitação. Em resumo, a habilitação se
dará da seguinte maneira:

1) Confirme seus dados;
2) Insira ou altere os dados solicitados;
2) Assinale as duas opções de ciência e autorização;
3) Clique em “continuar”;
4) Pronto, você está habilitado.



Caso você seja beneficiário, 
surgirá esta mensagem na 

tela do sistema

Basta confirmar ou 
atualizar os dados 

solicitados pela página, 
conforme vemos ao lado



Confirme ou atualize os dados 
solicitados pela página



Confirme ou atualize os dados 
solicitados pela página



Confirme ou atualize os dados 
solicitados pela página

Assinale as duas opções de 
ciência e autorização

Envie as informações



Página de confirmação de 
habilitação



Página de confirmação de 
habilitação



Nos casos em que o(a) beneficiário(a) não possua
nome do pai ou da mãe em seu registro, basta
inserir a informação “ ” no campo
"Nome do pai“ ou “Nome da mãe”.



Após a habilitação, o beneficiário deverá

para poder fazer os trâmites no
aplicativo do banco para ter acesso a sua conta
poupança social e receber a 1ª parcela.



Não, a habilitação será realizada ,
momento a partir do qual as parcelas serão
depositadas automaticamente na conta
bancária no dia previsto no calendário.



Será aberta uma em seu
nome, de acordo com os dados confirmados e
fornecidos no momento da habilitação.

Após isso, você deve ficar atento para a comunicação
da SEAS de que fora efetuado o primeiro lote de
pagamento.

As informações se darão pelas redes sociais, pelos
sites, e por outras plataformas de comunicação.
Então, basta que você entre no

, chamado “ ” e confira
se você recebeu a sua quantia.



Quanto às datas, existirão 2 lotes que terão os pagamentos
iniciados em julho e em agosto. Os lotes serão definidos com
base na data de cadastro no Sistema AmpaRO.

Os beneficiários que se cadastraram entre 15 de junho a 30 de
junho farão parte do 1º lote, enquanto os beneficiários que se
cadastrarem de 01 de julho a 15 de julho farão parte do 2º lote,
conforme tabela abaixo:

15 de junho a 30 de junho 1º Lote Julho

01 de julho e 15 de julho 2º Lote Agosto



Através do “ ”, é possível que
você transfira o dinheiro para sua conta usual ou
realize compras. Caso você prefira, você também
pode sacar esses valores.

Mas atenção: .
Para saque, basta que você vá até a unidade mais
próxima da Caixa Econômica Federal. São diversas
agências credenciadas no Estado de Rondônia,
incluindo as lotéricas.



Contatos para 
envio de 
dúvidas

Secretaria de Estado da

(69) 9 8482-2280
(69) 9 8482-0986
(69) 9 8472-8838
(69) 3224-2486
(69) 9 8482-9988
(69) 9 8484-0209

(69) 3535-7730 e (69) 9 9922-7018
(69) 9 9266-4105

(69) 9 9247-8405
(69) 9 8464-2031 e (69) 9 9350-0086

(69) 9 9913-7033
(69) 9 9367-2528 e (41) 9 9793-1004 (Whatsapp)

(69) 9 9377-8909 e (69) 9 9368-3653
(69) 9 9337-1585 e (69) 9 9297-0343

Em caso de dúvidas sobre o Programa AmpaRO, entre em contato pelos nossos canais de comunicação:

amparo.seas.ro@gmail.com

Atendimento das 08h às 18h



Contatos para 
envio de 
denúncias

Em caso de denúncias acerca do descumprimento das 
regulamentações vigentes, ligue:

Ouvidoria Geral do Estado

Secretaria de Estado da



Secretaria de Estado da

Governo do Estado de Rondônia

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação


