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RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES PARA 
CalWORKs E CALFRESH

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Uma vez obtido o CalWORKs, você deve informar 
em até 10 dias, quando a sua renda bruta atingir um 
determinado nível. Você deve informar sempre quando 
a sua renda total mensal da sua residência for maior que 
a sua renda atual Limite de relatório (IRT).

Como informar?

Caso a renda bruta seja superior ao valor IRT listado 
acima, você deve informar ao Condado em até 10 dias. 
É possível relatar estas informações ao Condado, ligando 
para o Condado ou relatá-las por escrito.

Por "renda bruta mensal", consideramos:

➯	qualquer dinheiro recebido (renda salarial e não 
salarial).

➯	O valor antes de qualquer dedução é excluído. 
(Exemplos de dedução: impostos, previdência 
social ou outras contribuições de aposentadoria, 
penhoras, etc.)

O que irá acontecer?

➯	Seus benefícios podem ser reduzidos ou 
encerrados com base na renda do seu IRT.

➯	O IRT pode mudar quando o seu rendimento for 
alterado, ou quando alguém se mudar para dentro 
ou fora de sua casa.

➯	O Condado irá informá-lo por escrito, a cada vez 
que seu IRT for alterado.

➯	É necessário também informar durante a sua 
redeterminação/recertificação (RD/RC) anual, 
todos os rendimentos que o formulário de RD/RC 
solicitar, mesmo que este dinheiro já tenha sido 
informado.

Multa por não relatar as informações

Caso o rendimento seja maior do que o limite IRT da 
sua residência e não tenha sido informado, é possível 
que você receba mais benefícios do que deveria. Você 
deve devolver os benefícios extras recebidos com 
base no rendimento não informado. Caso não relate 
intencionalmente a fim de tentar receber mais benefícios, 
isto será configurado como fraude e você poderá ser 
acusado de um crime.

O tamanho da sua família é
Seu rendimento atual é de $
Seu IRT é   $

Caso receba o CalWORKs, você DEVE TAMBÉM 
informar os itens abaixo em até 10 dias a partir da 
data que aconteceram:

1. Sempre que alguém se mudar em sua casa 
(chegando ou saindo).

2. Sempre que alguém se juntar, ou estiver em 
sua casa, e que tenha uma condenação por um 
crime relacionado com drogas que não tenha sido 
relatado anteriormente.

3. Sempre que alguém se juntar, ou estiver em 
sua casa, e que esteja em violação de liberdade 
condicional.

4. Sempre que alguém se juntar, ou estiver em sua 
casa, e que esteja se ocultando da justiça.

5. Sempre que tiver alterações de endereço.

Caso receba o CalFresh, você DEVE TAMBÉM 
informar os itens abaixo em até 10 dias a partir da 
data que aconteceram:

1. Todos os relatórios obrigatórios exigidos para o 
CalWORKs, que não sejam o IRT (consulte de 
1-5 acima).

2. Houver alteração na fonte de renda incluindo o 
início, encerramento ou mudança de emprego;

3. A renda recebida é alterada em mais de $100.
4. O rendimento não salarial seja alterado em 

50 dólares (com exceção do CalWORKs ou 
Assistência Geral).

5. O aluguel ou as despesas de consumo sejam 
alteradas (apenas em caso de mudança).

6. Qualquer alteração no valor de pensão 
alimentícia judicial.

7. Caso seja um adulto capacitado sem 
dependentes (ABAWD), você deve informar 
sempre que as horas de trabalho ou treinamento 
diminuírem para menos de 20 horas por semana 
ou 80 horas por mês.

Informações de relatório voluntário

É possível também relatar voluntariamente as alterações 
para o Condado a qualquer momento. Ao informar 
algumas alterações, você pode receber mais. Por 
exemplo:

● Alguém na residência engravida.
● Alguém com Cash Aid tem uma necessidade 

especial, tal como: uma gravidez, uma dieta 
especial prescrita por um médico, emergência 
familiar, etc.

● Para o CalFresh, se alguém com deficiência ou 
com idade de 60 anos ou mais possuir custos 
médicos novos ou superiores.
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