
AUXÍLIO EMERGENCIAL
 

Elaborado pela equipe de
Assistência Estudantil

Colégio Pedro II
Abril/2020

DO GOVERNO FEDERAL
(LEI Nº 13.982, DE 2 DE ABRIL DE 2020)



O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro
destinado a trabalhadores informais,
Microempreendedores Individuais (MEI),
autônomos e desempregados, viabilizado através
de uma lei para responder à situação de
calamidade pública que estamos vivendo devido
ao surto do novo coronavírus no país e no
mundo. 
 
Uma maneira de oferecer proteção emergencial
em um contexto em que os(as) trabalhadores(as)
estão impedidos de prover sua própria
subsistência pois estão obrigados(as) a
permanecerem em isolamento social para
segurança de todos nós. 
 
É importante lembrar que isso se constitui
enquanto um direito da população que se
enquadre nos critérios definidos.

O QUE É O AUXÍLIO EMERGENCIAL?



R$ 600,00 por pessoa

Mulheres chefes de família podem ganhar duas
cotas do auxílio - R$ 1.200,00 

Limite de dois beneficiários por família, totalizando
R$ 1.200,00   
 

               
 

QUAL É O VALOR DO AUXÍLIO?



PARA RECEBER, É PRECISO:

Ser maior de 18 anos  

Ter renda familiar mensal por pessoa ATÉ MEIO
SALÁRIO MÍNIMO (R$ 522,50) ou renda familiar
mensal total de ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS (R$
3.135,00)

Não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$
28.559,70 em 2018

  

 

 



QUEM TEM DIREITO A RECEBER?

Micrompreendedor individual (MEI)

Trabalhador autônomo inscrito na Previdência Social como
contribuinte individual

Trabalhador intermitente inativo inscrito no Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS)

 

 

 

 
 
 
 



Trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até o dia
20/3/2020

Trabalhador informal que não está inscrito no CadÚnico
nem contribui para o INSS (vendedor ambulante, diarista,
entre outros)

 

 

     → Nesse caso, será preciso se cadastrar através do site ou
aplicativo da CAIXA    
 
IMPORTANTE! Não é preciso estar inscrito no CadÚnico para
receber o auxílio emergencial.
                 



QUEM NÃO PODE RECEBER?

Trabalhador formal com CLT

Servidor público contratado por qualquer regime inclusive
em cargo de comissão

Aposentados e pensionistas do INSS

Desempregados que estejam recebendo seguro-
desemprego

 

 

 

 
 
 



Trabalhadores que estejam recebendo outros de tipos de
benefícios previdenciários, como Auxílio Doença*, Salário-
Maternidade, Auxílio Acidente de Trabalho, etc.

Idosos e pessoas com deficiência que recebam o Benefício
por Prestação Continuada (BPC/LOAS)*

 

 

 
 
* O INSS está autorizado a antecipar por três meses o pagamento de um
salário mínimo àqueles que estão na fila de análise do Auxílio Doença e
do BPC/LOAS.
 
 
 



E QUEM RECEBE O BOLSA FAMÍLIA?

Se você recebe pelo Bolsa Família um pagamento inferior a
R$ 600,00, passará a receber o valor mais vantajoso
automaticamente.

Essa troca acontecerá de forma automática no CadÚnico.
Não precisa solicitar o auxílio.

Não será possível acumular os dois benefícios.

 

 

 
 
 



ONDE POSSO SOLICITAR O AUXÍLIO?

Os inscritos no CadÚnico que atendem aos requisitos do
Auxílio Emergencial receberão automaticamente o benefício
→ É possível confirmar se está cadastrado através do site
https://meucadunico.cidadania.gov.br/. 

Quem não estiver registrado no CadÚnico deverá realizar a
inscrição através do site da CAIXA ou do aplicativo CAIXA |
Auxílio Emergencial.

 

 
Clique aqui para acessar a página Auxílio Emergencial da CAIXA
Baixe o app CAIXA | Auxílio Emergencial: Android/ IOS

 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/
https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331


 
 
→ O valor do auxílio será depositado mensalmente, por até
três meses, por meio de uma conta do tipo poupança social
digital. 
 
→  A  conta será aberta automaticamente em nome dos
beneficiários, com dispensa da apresentação de documentos
e isenção de tarifas de manutenção. 
 
 
 
 
 

COMO VOU RECEBER O AUXÍLIO?



→ A conta também poderá ser a mesma já usada para pagar
recursos de programas sociais governamentais, como
PIS/PASEP e FGTS. A pessoa poderá fazer ao menos uma
transferência eletrônica de dinheiro por mês, sem custos. 
 
→ Os bancos que realizarão os pagamentos serão Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco
do Nordeste. Também podem ser utilizadas para o
pagamento agências lotéricas e agências dos Correios.
 
 



 

ATENÇÃO!

Orientamos a não contratação de terceiros para realizar
esse tipo de cadastro para você. 
 
Este serviço é gratuito e é um DIREITO. Além de fornecer
dados pessoais a terceiros, você também estará pagando
por um serviço que pode ser realizado gratuitamente. 
 
Caso tenha dificuldades em realizar o cadastro, sugerimos
que solicite a uma pessoa de confiança que faça por você,
como familiares, amigos, vizinhos, etc.



 

Caso as dúvidas permaneçam, a equipe de Assistência
Estudantil se coloca à disposição para fornecer orientações
cabíveis por e-mail aos estudantes e suas famílias. 
 
Entre em contato com o Setor de Assistência Estudantil do seu
campus.
 
Em tempo, informamos que a equipe de Assistência Estudantil
do Colégio Pedro II está reformulando os auxílios estudantis 
de 2020, a fim de tentar adequá-los às demandas postas pela
pandemia.
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