
UMA CONTA RESTRITA É:

Uma conta em um banco, sindicado de crédito, etc. em 
que uma família que recebe os benefícios do CalFresh 
pode guardar o dinheiro para ser gasto apenas para as 
seguintes despesas permitidas:

	 l Comprar uma residência para morar;

 l Abrir uma empresa; ou

 l Educação ou treinamento profissional para 
o titular da conta e seus dependentes.  
(Dependentes são aqueles que são ou 
poderiam ser reivindicados como dependentes 
na declaração de imposto de renda federal do 
titular da conta.)

Antes de abrir uma conta restrita, você pode desejar 
ter dinheiro e outros recursos (como contas bancárias, 
ações, imóveis, etc.) que não excedam seu limite de 
recursos disponíveis para seu uso.  Por esse motivo:

Se você usar os fundos nas suas contas restritas 
para pagar por emergências, mesmo quando 
a emergência for devido a uma situação fatal ou 
potencialmente fatal, o saque contará para o limite 
de recursos de US$ 2.000 ou US$ 3.250 (se houver 
pelo menos uma pessoa na residência que tenha 
necessidades especiais ou com 60 anos ou mais).

REGRAS PARA UMA CONTA RESTRITA:

	 l Você deve estar recebendo benefícios do 
CalFresh no momento em que abrir a conta.

 l É permitida mais de uma conta restrita.  

 l Não há limite ao valor máximo de economias 
em uma conta restrita.

 l Os fundos em todas as contas restritas não 
contam para o limite de recursos da sua família. 

 l Você deve assinar um Contrato de Conta 
Restrita antes de uma conta ser considerada 
uma Conta Restrita.

 l Você somente pode gastar os fundos em uma 
despesa permitida.

 l Você deve manter os fundos e quaisquer juros 
ganhos em uma conta restrita separados de 
qualquer outra conta.

 l Os juros ganhos na Conta Restrita devem ser 
depositados diretamente na conta.

 l Você deve firmar um Contrato de Conta Restrita 
para cada Conta Restrita.

	 l Se você tiver uma conta restrita e sair dos 
benefícios do CalFresh, os fundos podem ser 
contados para suas propriedades e recursos se 
voltar a se inscrever para os benefícios.
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RELATANDO SAQUES

l Residências de relatório semestral
 
 l Saque dos fundos durante  o  per íodo 

semestral não precisa ser relatado até a 
próxima declaração de renda (SAR 7) ou uma 
recertificação ser necessária.

 l O condado reavaliará seus recursos com o 
recebimento do relatório semestral e decidirá 
se o saque foi para uma despesa permitida.  
Se os seus recursos estiverem abaixo do limite 
de recursos (US$ 2.000/US$ 3.250), você 
continuará sendo elegível para os benefícios se 
for elegível por outros critérios.

l Alterar residências de relatório

 l Um saque feito da sua Conta Restrita deve ser 
relatado dentro de 10 dias da data em que os 
fundos foram sacados.

 l O condado analisará o limite de recursos dentro 
de 10 dias do relatório.

 l O motivo do seu saque determinará a 
continuação da elegibilidade.

 l Se os seus recursos estiverem abaixo do limite 
de recursos (US$ 2.000/US$ 3.250), você 
continuará sendo elegível para os benefícios se 
for elegível por outros critérios.

DESPESAS

l Compra de uma residência para morar:

 Você pode gastar os fundos da Conta Restrita em:

	 l Pagamento de depósitos, tarifas, entradas, 
principal

 l Custos de fechamento
 l Reparos e acessórios

 Você não pode gastar os fundos da Conta Restrita em:

 l Compras de móveis
 l Itens para o lar

l Educação ou treinamento profissional para os 
titulares da conta e seus dependentes:

 Você pode gastar os fundos da Conta Restrita em:

 l Tarifas, ensino, l ivros, material escolar, 
equipamentos, necessidades de vestuário 
especial

 l Alojamento e refeição estudantis
	 l Custo de transporte de e para a escola/

treinamento técnico
	 l Serviços de creche necessários para ir à escola

DESPESAS, CONTINUAÇÃO:

l Abrir um novo negócio:

 Você pode gastar os fundos da Conta Restrita em:

 l Compra, reparo e manutenção de equipamento 
de negócios

 l Ferramentas, uniformes e outras roupas e 
calçados protetores ou necessários

 l Pagamento do principal e dos juros de um 
empréstimo para ativos de negócio ou bens 
duráveis

 l Pagamento de aluguel e contas de serviços 
públicos para um escritório ou espaço comercial

 l Salários de funcionários
 l Custos de inventário, remessa e entrega
 l Ta r i fas  comerc ia is ,  impos tos ,  seguro , 

contabilidade ou outros serviços profissionais

 Você não pode gastar os fundos da Conta Restrita em:

 l Despesas pessoais, como entretenimento

PROVA

Você deve fornecer prova ao condado ao abrir uma Conta 
Restrita e sacar fundos das Contas Restritas.

l Alguns exemplos de prova de estabelecimento  
e/ou saque de fundos incluem os seguintes:

 l Caderneta do banco, extrato bancário ou recibo 
de um banco, sindicato de crédito, etc. mostrando 
o nome e o endereço do banco e os nomes nas 
contas, números de conta e

 l Todos os saldos e atividades da conta desde a 
data de assinatura do Contrato de Conta Restrita

l Alguns exemplos de prova para mostrar como 
você gasta os fundos incluem:

 l Cheque cancelado
 l Declaração assinada do provedor de bens ou 

serviços mostrando o tipo e o valor das despesas 
pagas

 l Um recibo
 l Extrato bancário da conta restrita
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