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Informativo Auxílio Emergencial do Governo Federal 
________________________________________________ 
 
A Equipe de Serviço Social do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, tem publicado e divulgado em sua página 
https://servicosocialca.paginas.ufsc.br/ algumas informações sobre o Auxílio 
Emergencial do Governo Federal. Porém, como é um benefício emergencial criado há 
pouco tempo, para a situação especifica gerada pela pandemia do Covid-19, a equipe 
sistematizou as principais informações que você precisa saber. Lembrando que para 
qualquer dúvida ou auxílio o Serviço Social está realizando atendimentos pelo e-mail 
servicosocial.ca@contato.ufsc.br  

 

 O que é o Auxílio Emergencial? 

É um benefício financeiro criado para garantir uma renda mínima aos brasileiros 
em situação vulnerável durante a pandemia do Coronavírus - COVID-19.  

 Quem pode receber o benefício?  

 Maior de 18 anos de idade.  

 Não ter emprego formal  

 Não receber nenhum outro benefício, como 
aposentadoria, BPC, seguro desemprego, auxílio doença, 
entre outros (exceto Bolsa Família).  

 Família com renda por pessoa de até meio salário mínimo (R$522,50) ou com renda 
total de até  3 (três) salários mínimos (R$ 3.135). Renda Bruta! 

 Em 2018, não ter declarado imposto de renda, ou seja, não ter recebido rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70. 

 É microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual ou trabalhador 
informal, seja empregado, autônomo ou desempregado. 

 Qual o valor do benefício? 

O benefício no valor de R$600,00 será pago por três meses, para até duas 
pessoas da mesma família. Além de depósito em conta, o benefício será pago nas 
agências da CAIXA, em terminais de atendimento eletrônico e em lotéricas. 

 Quantas pessoas da minha família podem se inscrever? 

No máximo 2(duas) pessoas da mesma família, com ordem de preferência para: 
mulheres, pessoas mais velhas e com renda individual mais baixa. 

Para as famílias que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o 
valor pago mensalmente será de R$ 1.200,00. 

 E quem é beneficiário do Bolsa Família? 

https://servicosocialca.paginas.ufsc.br/
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Quem recebe o bolsa Família poderá receber o Auxílio Emergencial desde que 
seja mais vantajoso. Neste período o Bolsa Família ficará suspenso. 

 E quem já é cadastrado no Cadastro Único? 

Quem estava no Cadastro Único até o dia 20/03, e que atenda as regras do 
Programa, receberá sem precisar se cadastrar no site da CAIXA. As pessoas que não 
estavam no Cadastro Único, mas que têm direito ao auxílio poderão se cadastrar no site 
auxilio.caixa.gov.br ou pelo APP CAIXA/Auxílio Emergencial. 

Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode acompanhar se vai receber o Auxílio 
Emergencial, consultando no próprio site ou APP. Mesmo que seu celular pré-pago não 
tenha créditos, é possível baixar o aplicativo sem problemas. 

 Canais de Informação: 

Ficou com Dúvidas? Confere o Tutorial de acesso feito pelo Ministério da Cidadania: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/cidadania/auxilio_emergencial/Tutorial%20-
%20Auxi%CC%81lio%20Emergencial.pdf 

Consulta Versão Web 

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

Consulta Situação do pedido 

https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/ 

☺Aplicativo para Android 

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

☺Aplicativo para Iphone 

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

 

 Estou com problemas no meu CPF, como resolver? 

Ter um número de CPF regular é uma das exigências para receber o Auxílio 
Emergencial. A Receita Federal mantém um serviço de regularização do documento 
disponível online 24 horas, de forma gratuita. Para saber o passo a passo de como 
regularizar acesse o endereço: https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-
servicos/cadastros/texto-voucher-caixa-final.pdf 

 Fonte:  

https://www.gov.br/cidadania/pt-br Acesso em: 11/05/2020. Nenhuma violação 
de direitos autorais pretendidas.  

https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial/auxilio-
emergencial Acesso em: 11/05/2020 

Imagem Celulares: Foto de Stephanie Bevilaqua/ CNN Brasil. 
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/04/07/veja-como-usar-o-app-da-caixa-
para-receber-o-auxilio-emergencial-de-r-600 Acesso em : 11/05/2020.  
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