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NOME DO CASO NÚMERO DO CASO

NOME DO TRABALHADOR DO CONDADO

Leia e rubrique cada uma das regras a seguir.

Rubrica    Eu entendo que:

NÚMERO DO TRABALHADOR

ASSINATURA OU MARCA DO CHEFE DA RESIDÊNCIA OU REPRESENTANTE AUTORIZADO

ASSINATURA OU MARCA DA TESTEMUNHA E/OU INTÉRPRETE

CF 28A (Portuguese) (2/14) REQUIRED FORM - SUBSTITUTES PERMITTED

DATE

DATA

CONTRATO DE CONTA RESTRITA DO PROGRAMA CALFRESH PARTE A

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

Os fundos devem ser mantidos em uma instituição financeira, como um banco, sindicato de crédito, poupanças e empréstimo, 
etc. e todos os fundos na minha Conta Restrita devem ser mantidos separados de qualquer outra conta.

Eu devo fornecer prova de informações da conta. Alguns exemplos de informações da conta incluem:
	 l Extrato bancário ou recibo de um banco, sindicato de crédito, etc. mostrando o nome e o endereço do banco
 l Todos os saldos e atividades da conta desde a data de assinatura do Contrato de Conta Restrita
 l Os nomes nas contas

Eu entendo que alguns exemplos de prova de como eu gastei os fundos sacados das minhas Contas Restritas incluem os seguintes:
	 l Cheques cancelados
 l Declarações assinadas dos provedores de bens ou serviços mostrando o tipo e o valor das despesas pagas
 l Recibos

Este Contrato de Conta Restrita encerra:
	 l Quando eu não forneço prova ao trabalhador sobre a Conta Restrita
 l Quando a minha família é descontinuada dos benefícios do CalFresh 
 l Quando a minha Conta Restrita é fechada
 l Se a lei de Conta Restrita mudar

Não há limite ao valor máximo de economias em uma conta restrita. Eu posso ter mais de uma conta restrita, e os fundos 
em todas as contas restritas não contam para o limite de recursos da minha família.

Se meus benefícios do CalFresh forem interrompidos por qualquer motivo, e eu me inscrever novamente para os benefícios 
do CalFresh, e houver uma interrupção nos benefícios, meus recursos contáveis totais, incluindo qualquer dinheiro nas 
Contas Restritas, não podem ser superiores ao limite de recursos de $ 2.000/$ 3.250. Eu devo firmar um Contrato de 
Conta Restrita na inscrição para abrir uma nova Conta Restrita. Um contrato de Conta Restrita é necessário se houver uma 
interrupção no auxílio.

Se os fundos das minhas Contas Restritas forem sacados e não forem gastos para uma despesa permitida, mesmo que eu tenha  
despesas para uma emergência fatal ou potencialmente fatal, o valor do saque contará para o limite de recursos e o condado 
reavaliará todos os recursos.

A necessidade de ter recursos perto do meu limite de recursos de $ 2.000 ($ 3.250 se houver pelo menos um membro da 
residência com necessidades especiais ou 60 anos ou mais) para emergências ou outras despesas antes de eu iniciar uma 
Conta Restrita.

Se eu relatar mudanças de renda e residência semestralmente e sacar fundos durante o período semestral, devo relatar o 
saque no próximo relatório de renda  (SAR 7) ou recertificação devida. Se eu não for uma residência de Relatório Semestral, 
devo relatar os saques dentro de 10 dias da realização.

Os juros ganhos nas minhas Contas Restritas devem ser depositados diretamente nas contas. Se forem enviados juros a 
mim, eu devo colocá-los de volta na Conta Restrita.

Dinheiro economizado em uma Conta Restrita somente pode ser gasto para uma ou mais despesas permitidas relacionadas a:
	 l Comprar uma residência para morar
 l Abrir um novo negócio
 l Educação ou treinamento profissional para o titular da conta e seus dependentes 

Certificação

Eu li a capa. Eu entendo as regras e as minhas responsabilidades como rubricado acima para abrir e manter uma Conta Restrita, e a 
necessidade de ter recursos perto do meu limite de $ 2.000 ou $ 3.250 (se houver pelo menos um membro na residência com necessidades 
especiais ou com 60 anos ou mais) para emergências ou outras despesas antes de eu iniciar uma Conta Restrita. Eu perguntarei ao meu 
trabalhador se não tiver certeza de qual é a despesa permitida, de que prova preciso ou quando a prova deve ser fornecida ao contado.
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