
                                                                                                                                        

 

Guia de perguntas e respostas, realizada pela Secretaria de Assistência 

Social de Goiás, com as dúvidas mais frequentes:  

 

 

1- O que é necessário para ser uma mãe beneficiária? 

O programa Mães de Goiás é destinado às mulheres em vulnerabilidade social 

com filhos de até seis anos de idade. Para participar, as mães precisam residir 

em Goiás; estar com o registro atualizado no CadÚnico; estar com a carteira de 

vacinação de todos os membros da família menores de 10 anos atualizada, 

conforme calendário de vacinação obrigatória do Ministério da Saúde; e, caso 

tenham outros filhos entre 6 e 15 anos, comprovar a matrícula deles na rede 

ensino. 

 

2- Como será a seleção das mães beneficiárias? 

A identificação das mulheres aptas ao programa será realizada com apoio do 

banco de dados do Cadastro Único, do governo federal. Para receber o 

benefício, as mães precisam estar cadastradas no sistema. A beneficiária 

receberá o cartão já pré-cadastrado com seus dados.  

 

3- Para participar do programa, existe um tempo mínimo de inclusão no 

Cadastro Único? 

Não há tempo mínimo de inclusão no Cadastro Único. A seleção das mães 

beneficiárias utilizará a base disponível na data do lançamento do programa. 

Mães que atendam aos critérios podem se cadastrar junto aos CRAS, mas só 

receberão o benefício após a conclusão da distribuição de todos os cartões já 

pré-cadastrados.    



 

4- Pai, avó, tio ou outro membro da família que tenha a guarda da criança 

de 0 a 6 anos pode receber o benefício? 

Sim. A nova lei entende como “mães” as mães biológicas ou aqueles que 

possuem a guarda ou o termo de responsabilidade da criança de 0 a 6 anos. 

 

5- O benefício é da família ou da mãe? 

O benefício é da mãe, biológica ou que tem a guarda da criança.  

 

6- Mães gestantes são elegíveis?  

Não 

 

7- Quem já tem benefícios de transferência de renda poderá receber o 

programa? 

Sim, o pagamento do Mães de Goiás é independente do recebimento de outros 

benefícios de transferência de renda.  

 

8- Como será o pagamento do benefício? 

O pagamento será feito por meio do cartão Mães de Goiás. A beneficiária com o 

cartão já pré-cadastrado poderá usar a plataforma web ou aplicativo para 

cadastrar sua senha, desbloquear o cartão e ter acesso a funcionalidades como 

os estabelecimentos credenciados para compras e consulta do saldo disponível. 

 

9- Como os cartões serão entregues? 

Os cartões serão entregues diretamente às mães nos municípios ou enviados 

pelos Correios, a depender da localidade. Os CRAS serão informados das listas 



de beneficiárias e calendário de disponibilidade de cada cidade. Essas 

informações também estarão disponíveis no site da SEDS. 

 

10- A família terá autonomia para utilizar os R$ 250? 

A mãe beneficiária vai ter acesso ao cartão e poderá fazer compras nos 

estabelecimentos credenciados, exclusivamente para medicamentos, alimentos 

e itens de primeira necessidade. Não será possível realizar o saque do valor.  

 

11- O governo estadual vai disponibilizar um calendário operacional com 

data de extração dos dados e data de pagamento? 

Sim. A SEDS expedirá ato administrativo que disciplinará sobre a 

operacionalização do pagamento dos benefícios, no qual contemplará: I) 

calendário de pagamento; II) procedimentos para utilização do cartão; III) formas 

de pagamentos e estabelecimentos credenciados, dentre outros.  

 

12- Quando a beneficiária for incluída no programa, ela terá um tempo 

mínimo de permanência? 

O período regular de permanência no programa será de 12 meses, que poderá 

ser prorrogado por até 36 meses, após avaliação do cumprimento dos 

compromissos assumidos pelas beneficiárias na adesão ao programa. 

 

13- Em quais casos o pagamento do benefício pode ser bloqueado ou 

suspenso? 

O pagamento referente ao Mães de Goiás pode ser bloqueado ou suspenso nos 

seguintes casos: 

• Solicitação da beneficiária; 

• Descumprimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício; 

• Saída do Cadastro Único do Governo Federal; 



• Ausência de uso do benefício em período superior a 60 dias; 

• Ocorrência de falsa declaração ou fraude para a obtenção do benefício. 

 

14- Existe algum número de telefone para tirar dúvidas? 

Sim, as prefeituras podem entrar em contato com o número (62) 98170-2618 

para tirar dúvidas em relação ao pagamento do benefício e às plataformas de 

acesso.  

 

15- As equipes municipais vão contar com o apoio de uma equipe técnica? 

Sim. A SEDS irá disponibilizar uma equipe para atendimento aos municípios. 

OBS: 

O pagamento não tem data específica. Mas o cronograma planeja iniciar os 

pagamentos em setembro com as mães pré-cadastradas. 

 

 

 


