
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020

O que é?
O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo
Federal com o objetivo de fornecer proteção emergencial no período de
enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19,
no país.

O Auxílio será pago, em três parcelas de R$ 600,00. Existe a possibilidade
de prorrogação do benefício enquanto durar o estado de calamidade
pública.

Seção de Apoio ao Serviço Social (SASs/DAIAIE/PR4)
Orientações Básicas



Quem tem direito ao auxílio?
Pode solicitar o benefício o cidadão maior de 18 anos que atenda a todos os seguintes 
requisitos:

Esteja desempregado ou exerça atividade na condição de:

Microempreendedores individuais (MEI);

Contribuinte individual da Previdência Social;

Trabalhador Informal;

Pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo
(R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).

 O trabalhador informal que não está inscrito no CadÚnico nem
contribui para o INSS (vendedor ambulante, diarista, entre outros)
precisará se cadastrar através do site ou aplicativo da CAIXA.



Quem não tem direito ao Auxílio
 Quem tem emprego formal ativo;
 Quem está recebendo Seguro Desemprego;

 Quem está recebendo benefícios previdenciários como aposentadoria ou
pensão, assistenciais como BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou
benefício de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família;

 Quem recebeu rendimentos tributáveis acima do teto de R$ 28.559.70 em
2018, de acordo com declaração do Imposto de Renda.

ATENÇÃO:
 Não há na Lei do Auxilio Emergencial qualquer referência sobre Bolsas relacionadas à

Assistência Estudantil, desta forma, orientamos aos alunos bolsistas que estejam dentro dos
critérios definidos como público alvo desse Auxílio, que entrem em contato com Tel: 111 da CEF
para maiores esclarecimentos.

• Quem recebe Bolsa Família não precisa baixar o aplicativo. O pagamento será feito
automaticamente mas não será permitido acumular os dois. Receberão o valor mais vantajoso -
Bolsa Família ou o Auxílio Emergencial.

• No máximo duas pessoas por família podem receber o auxílio emergencial. A mulher chefe de
família monoparental têm direito a receber o benefício em dobro, ou seja, R$ 1.200.



Quando o benefício começa a ser pago?

De acordo com as informações divulgadas pelo Governo, a primeira parcela 
começa a ser paga entre os dias 09 e 14 de abril de 2020. A última parcela 
mensal deve ser paga até 29 de maio de 2020. 

A segunda e a terceira parcela serão pagas de acordo com o mês de aniversário
do cidadão. A segunda parcela do auxílio deverá ser paga entre 27 e 30 de abril
de 2020. A terceira parcela deverá ser paga entre 26 e 29 de maio de 2020.

O dinheiro será depositado numa conta especial, chamada poupança social
digital. Ela será aberta automaticamente em nome do beneficiário, sem a
necessidade de apresentar documentos.

 Leia atentamente as instruções e atenção ao calendário;
 Caso necessite de ajuda, peça à alguém de confiança;
 Caso o seu aparelho celular for pré-pago, não há necessidade de ter crédito 

para baixar o aplicativo;



CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO 

Para quem tem poupança na Caixa ou correntistas do BB A partir de 09/04

Outros beneficiários Até 14/04

1 ª Parcela

Mês de nascimento Dia do pagamento

jan., fev. e mar. 27/4

abr., mai. e jun. 28/4

jul., ago. e set. 29/4

out., nov. e dez 30/4

2ª Parcela

3ª Parcela

Mês de nascimento Dia do pagamento

jan., fev. e mar. 26/5

abr., mai. e jun. 27/5

jul., ago. e set. 28/5

out., nov. e dez 29/5



Como receber o Auxílio Emergencial
Desde que atenda às regras do Auxílio, quem já está cadastrado no Cadastro Único
(CadÚnico), ou recebe o benefício Bolsa Família, receberá o benefício
automaticamente, sem precisar se cadastrar.

As pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único, mas que têm direito ao
Auxílio, poderão se cadastrar no aplicativo e site divulgados na página da Secretaria
Especial do Desenvolvimento Social conforme link abaixo:
https://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/beneficio-
emergencial/beneficio-emergencial-de-600

PARA QUEM USA ANDROID: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

PARA QUEM USA IPHONE
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

Para consultar se você está cadastrado, o Ministério da Cidadania disponibilizou o
aplicativo para celular Meu CadÚnico, que está disponível para baixar nas lojas
Android, Apple e no site do Ministério da Cidadania:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/

https://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/beneficio-emergencial/beneficio-emergencial-de-600
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/


Aplicativo oficial



Maiores informações:
A CEF – Caixa Econômica Federal disponibilizou 
um telefone de atendimento exclusivo para 
dúvidas com relação ao AUXÍLIO EMERGENCIAL 

LIGUE: 111
Ou Acesse: 

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

Fonte das informações: 
http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx
https://www.desenvolvimentosocial.gov.br/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
www.uol.com.br / Uol economia. 07/04/2020

Cartilha produzida pela Seção de Apoio ao Serviço Social (SASs/DAIAIE/PR4)
ssproiniciar.uerj@gmail.com

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
http://www.caixa.gov.br/auxilio/Paginas/default2.aspx
https://www.desenvolvimentosocial.gov.br/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
http://www.uol.com.br/

