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Quanto é o valor do 
auxílio emergencial?

Quem tem direito?

Até agora o valor é de R$ 600,00 e estará
limitado a DUAS PESSOAS de uma mesma
família. 

E vai durar 
quanto tempo?
Inicialmente os pagamentos serão feitos 
no máximo por três meses.

Trabalhadores informais

Desempregados

Microempreendedor Individual (MEI)

A mulher que for mãe e chefe de família, e 
estiver dentro dos demais critérios, poderá 
receber R$ 1,2 mil (duas cotas) por mês.



Para receber, deverão ser
cumpridos TODOS estes
requisitos:

Atenção
Duas pessoas de uma mesma família 
podem acumular benefícios: um do 
auxílio emergencial e um do bolsa 
família, porém, quem receber o bolsa 
família e se encaixar no critério do auxílio 
emergencial vai receber o que for maior.

Ser maior de 18 anos 
de idade

Não receber benefícios 
previdenciários ou 

assistencial, seguro-
desemprego ou de outro 

programa de transferencia 
de renda federal que não 

seja o Bolsa Familia

Não Ter Recebido 
Rendimentos Tributáveis 

acima de R$28.559,70 em 
2018.

Não ter emprego formal

$ $



Você também precisa
se encaixar em uma
destas condições:

Ser contribuinte individual ou facultativo do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro 
Único – quem não estiver cadastrado poderá 
fazer uma autodeclaração por sistema digital 
que está sendo desenvolvido pelo governo.

É preciso que no último mês, a renda familiar 
mensal por pessoa tenha sido de no máximo 
meio salário mínimo (R$ 552,50) ou a renda 
familiar mensal total tenha sido de até 3 salários 
mínimos (R$ 3.135,00)

Exerce atividade na condição de 
microempreendedor individual (MEI)



Como faço para 
saber se estou
no CadÚnico?

Você também pode 
saber se está inscríto 
no CadÚnico de três 
maneiras: pelo site do 
Ministério da Cidadania, 
pelo aplicativo Meu 
CadÚnico e pelo 
telefone 0800 707 2003. 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/

O site pode apresentar 
instabilidade,  tente novamente  
mais tarde caso isso aconteça.

CUIDADO COM MENSAGENS FALSAS #FAKE

Sites falsos foram criados e disseminados 
pelo whatsapp para tentar obter dados dos 
beneficiários. Não forneça seus dados para 
qualquer pessoa ou site que fale em nome 

do benefício.



Como será feito 
o pagamento?
O auxílio será pago por bancos públicos federais
por meio de uma conta do tipo poupança social
digital.

A conta será aberta automaticamente em nome 
dos beneficiários, com dispensa de apresentação
de documentos e isenção de tarifas 
de manutenção.

A pessoa poderá fazer ao menos UMA transferência 
eletrônica de dinheiro por mês, sem custos.

A conta pode ser a mesma já usada para pagar
recursos sociais governamentais, como PIS/Pasep 
e FGTS

Os bancos são Banco do Brasil, Caixa, Banco da 
Amazônia  e Banco do Nordeste. Também podem 
ser utilizadas para o pagamento agências lotéricas 
e agências dos Correios.



Ainda com dúvidas?
você pode obter mais 
informações pelo: 

A Sala do Empreendedor está vínculada a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo na prefeitura de Vassouras.

sdet.pmv@gmail.com (24) 2491-9016


