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MESSAGE: 

Recentemente, você forneceu informações 

ao Condado acerca de alterações em suas 

propriedades/bens. 

Normalmente, a quantia que você informou 

de suas propriedades/bens o tornaria 

inelegível para receber o auxílio em 

dinheiro.  As regras determinam que o 

Condado somente revisa as suas 

propriedades/bens a cada seis meses.  

Isto significa que, no momento, não 

faremos nenhuma alteração em seu auxílio 

em dinheiro. 

[ ] Seu próximo relatório é para a sua 

redeterminação anual.  Todas as 

informações devem ser relatadas e 

verificadas no seu formulário de 

redeterminação SAWS 2.  

[ ] Seu próximo relatório será o 

relatório semestral (SAR 7) 

□ Você forneceu comprovantes de

propriedades/bens e seus valores.  

Não é necessário informar

novamente estas propriedades, a

menos que haja alguma alteração.

□ Você não forneceu comprovantes

das propriedades/bens quando as

informou.  É preciso informar as

propriedades no SAR 7 e anexar

os comprovantes.  Caso não mais

possua esses bens/propriedades,

comunique o fato e indique o que

ocorreu (venda, deterioração,

etc.).

O limite de propriedade é de $2,000 ou 

$3,250 se alguém que recebe o auxílio tem 

idade acima de 60 anos ou é deficiente.
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Para continuar elegível ao auxílio em 

dinheiro, você deverá vender a 

propriedade por um preço justo e, em 

seguida, gastar o dinheiro até chegar a 

menos do limite das propriedades/bens, ou 

depositar o dinheiro em uma conta de 

banco restrita.  Você não pode presenteá-

lo ou receber um preço pela venda menor 

do que o justo. 

Uma conta de banco restrita protege as 

economias para fins de educação, 

habitação ou para iniciar um negócio.  

Você deve telefonar para o funcionário 

responsável pelo seu caso e receber 

aprovação dos documentos de CalWORKs 

(Programa Californiano de Oportunidades 

de Trabalho e Responsabilidade em relação 

às crianças) para abrir uma conta de 

banco especial (separada) para estas 

economias. 

INSTRUCTIONS:  Use this notice to inform 

clients that information reported about 

property during the semi-annual period 

has resulted in no change to their 

benefit amount. 
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