
COVID - 19
algumas respostas paras as dúvidas

que têm surgido



 Q��� ��� �������?

• Maiores de 18 anos de idade que se enquadrem 
nos critérios do CadÚnico (Cadastro Único), que é o 
registro de pessoas de baixa renda que  recebem 
bene�cios sociais, como o Bolsa Família;
• Todos que trabalham sem carteira assinada 
(trabalho informal)
• Empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ – 
os chamados de microempreendedores individuais 
(MEI) e trabalhador auxiliar
• Contribuintes individuais do RGPS
• Trabalhadores intermitentes que estejam ina�vos 
e desempregados, com mais de 18 anos
• Ter cumprido o requisito de renda
média até 20 de março de 2020 



 MEI ���� ������� � ���������?

Os Microeempreendedores Individuais (MEIs) têm 
direito ao auxílio emergencial, desde que 
cumpram os requisitos do auxílio:

• Tem MEIs que estão no CadÚnico.
• O MEI que não es�ver no CadÚnico poderá fazer 
a inscrição por meio do site que será criado pelo 
governo.



Q��� ��� ������ ������� � �������?

Famílias com renda mensal total superior a três 
salários mínimos (R$ 3.135) família com renda per 
capita (por membro da família) maior que meio 
salário mínimo (R$ 522,50)vv quem teve rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

• A renda média da família será verificada por meio 
do CadÚnico  para os inscritos no sistema.
• A renda familiar será calculada considerando todos 
os rendimentos dos membros da família que morem 
no mesmo domicílio. Estão excluídos desse cálculo os 
rendimentos recebidos do Bolsa Família.



• Funcionários públicos não terão direito ao 
auxílio, mesmo que em contrato temporário.

• Também não receberão o auxílio pessoas que 
recebem algum outro bene�cio, como Bene�cio 
de Prestação Con�nuada (BPC), 
seguro-desemprego, aposentadoria ou pensão.

• Quem recebe Bolsa Família poderá escolher 
entre con�nuar com o valor pago pelo programa 
ou optar pelo auxílio de R$ 600 (não será 
permi�do acumular os dois).

Q��� ��� ������ ������� � �������?



Q����� ���� ����?

Cada trabalhadora ou trabalhador informal que 
�ver direito, de acordo com as regras 
estabelecidas, deve receber R$ 600 por mês.

• Cada família pode acumular no máximo dois 
bene�cios (R$ 1.200,00).

• A mãe solo terá direito a R$ 1.200,00.
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P�� ������ ����� � ���������
���� ����?

A lei será prorrogaveel o 
governo enquanto durarem 
as medidas para o 
enfrentamento da crise do 
covid-19.

Q����� ������ � ��� ����?

O texto aprovado pelo Senado já foi 
sancionado pela Presidência da 

República, mas o governo federal 
ainda terá que regulamentar o 

bene�cio. O bene�cio será devido a 
par�r da publicação da lei.
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C��� ���� ����� � ���������?

De acordo com o Dieese, a operacionalização e o 
pagamento do bene�cio será de responsabilidade 
de ins�tuições financeiras públicas, como o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal,  
que deverão abrir automa�camente contas em 
favor dos beneficiários, com isenção de tarifas de 
manutenção e direito a uma transferência 
bancária grá�s por mês.
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 O ��� � � C������� Ú����?

 O Cadastro Único é um conjunto de informações 
sobre as famílias brasileiras em situação de 
pobreza e extrema pobreza.

Essas informações são u�lizadas pelo Governo 
Federal, pelos Estados e pelos municípios para 
implementação de polí�cas públicas, como o 
Bolsa família, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o 
BPC.

CADASTRO ÚNICO



Q��� ���� ����� �������� ��
C������� Ú����?

Devem estar cadastradas as famílias de baixa 
renda:

• Que ganham até meio salário mínimo por 
pessoa (R$ 522,50 em 2020); ou
• Que ganham até 3 salários mínimos de renda 
mensal  tota l (R$ 3.135,00).

O texto aprovado na Câmara 
não estabelece o CadÚnico 
como exigência para solicitar 
o auxílio, mas a ideia é que 
ele seja usado para facilitar a 
liberação bene�cio.



C��� ����� �� ���������?

Uma pessoa deve prestar as informações de todos 
os membros da familia . Chamada de Responsável 
pela Unidade Familiar (RF) deve ter pelo menos 
16 anos, preferencialmente ser mulher e 
apresentar CPF ou �tulo de eleitor.

Para cadastrar os outros membros, apresentar 
pelo menos um dos seguintes documentos:
• Cer�dão de nascimento;
• Cer�dão de casamento;
• CPF;
• Carteira de iden�dade (RG);
• Carteira de trabalho ou;
• Título de eleitor.



Fontes:
h�ps://www.cut.org.br/no�cias/confira-quem-tem-direito-e-onde-se-
cadastrar-para-receber-auxilio-emergencial-cc64?�clid=IwAR1Pg383a
qSD0UUzRtcszn0zXy3dp12-b9-7TBonK2ZpVxQysBIDpVsL0xg

h�ps://www25.senado.leg.br/web/a�vidade/materias/-/materia/141
270


