
 

 

“COVID -19 e a Renda Básica Emergencial” 

Considerando o atual momento que estamos vivendo e as medidas de isolamento 

social para evitar o contagio do COVID – 19, foi sancionado pelo Governo Federal a 

Lei da Renda Básica Emergencial. 

Tendo em vista que grande parte da nossa população possui a renda financeira 

advinda de trabalhos informais, sendo estes prejudicados devido a pandemia, foi 

aprovado o auxilio emergencial, de modo que as famílias tenham condições 

financeiras para sua sobrevivência frente ao atual contexto, bem como tenham 

condições para seguir as orientações de isolamento social realizada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS). 

A Renda Básica Emergencial é um beneficio que será disponibilizado as famílias pelo 

período de três meses, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) por pessoa. 

Importante informar que no máximo duas pessoas por família poderão ser 

contempladas. As famílias que são chefiadas por mulheres poderão receber o valor 

de R$1.200,00 (Um mil e duzentos reais).   

Para quem se destina o Auxilio Emergencial?  

 Pessoas maiores de 18 anos que não possuem emprego formal; 

 Ter renda mensal até três salários mínimos, ou seja, renda familiar de até 3 

salários mínimos ou seja, R$3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); 

 Pessoas e famílias que não recebem benefícios do governo, exceto Bolsa 

Família; 

 Micro empreendedores individuais (MEI); 

 Contribuinte individual do INSS e, 

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

Quem não tem direito ao Auxílio 

 Tenha emprego formal ativo; 

 Pertence à família com renda superior a três salários mínimos (R$ 3.135,00) 

ou cuja renda mensal por pessoa maior que meio salário mínimo (R$ 522,50); 

 Está recebendo Seguro Desemprego; 



 

 

 Está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefício de 

transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família;  

 Recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em 2018, de 

acordo com declaração do Imposto de Renda. (FONTE: 

http://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX) 

 

Para recebimento do benefício eventual não é necessário estar cadastrado junto ao 

Cadastro Único. 

O Ministério da Cidadania anunciou que no dia 07/04/2020 – terça –feira, será 

disponibilizado um aplicativo para identificar as pessoas que estão dentro dos 

critérios para recebimento do auxilio. Importante informar que as famílias que já 

recebem o beneficiam de transferência de renda: Bolsa Família, não precisarão 

realizar o cadastro no aplicativo. 

O pagamento do auxílio emergencial para pessoas que já recebem o Bolsa Família 

será realizado automaticamente, com data prevista a partir do dia 16 de Abril de 

2020. 

As famílias que não possuem inscrição junto ao Cadastro Único e/ou não recebem o 

Bolsa Família deverão aguardar divulgação do novo Aplicativo. 

Não procurem os Bancos, Lotéricas e CRAS, evitem aglomerações, o sistema 

digital até o presente momento não foi implantado, desse modo, devemos aguardar 

maiores informações do Governo Federal, bem como a divulgação do calendário para 

inscrição e pagamentos. 

Não forneça seus dados pessoais ou acesse links desconhecidos, para maiores 

informações procurarem páginas oficiais.  
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