
• Se você não enviar um relatório preenchido, inclusive respondendo todas as perguntas no SAR 7 e anexando prova quando
solicitado, mas não limitado a isso, poderá haver um atraso, alteração ou interrupção dos seus benefícios. Se for necessário,
anexe uma folha de papel separada.

• Os fatos informados podem resultar no aumento, redução ou interrupção dos seus benefícios.
• Envie um relatório preenchido até o 5º dia do mês seguinte ao mês do relatório. Após o dia 11, estará fora do prazo.

Exemplos
Rendimentos • Salários

• Pagamento das férias
• In-Home Supportive Services
(IHSS) (Serviços de apoio
residenciais)

• Pensão a filho/esposa
• Quantias de seguro ou jurídicas
settlements

• Receitas de aluguel ou
assistência com aluguel

• Qualquer benefício do governo
• Indenização estadual por deficiência

Propriedade • Veículos com motor
• Saldo do EBT
• Residência

Custos de • Aluguel
moradia • Hipoteca

Despesas • Despesas médicas
• Prêmios de seguro de saúde
• Cuidados com filho/dependentes

Penalidades
PENALIDADES PARA FRAUDE DO Auxílio em Dinheiro: Se você
não seguir as regras de Auxílio em Dinheiro intencionalmente,
ele poderá ser reduzido por um períodoe você terá de pagar uma
multa de até $10,000 e/ou preso por até 3 anos.

O seu Auxílio em Dinheiro pode ser interrompido devido a:

• Não informação de todos os fatos ou fornecimento de fatos
errados: 6 meses no primeiro delito, 12 meses no segundo
delito ou permanentemente no terceiro.

• Envio de uma ou mais solicitações para obter auxílio em mais de
um caso no mesmo período: 2 anos na primeira acusação, 4
anosna segunda e permanentemente na terceira.

• Acusação de fraude para obter auxílio: 2 anos para o roubo
devalores menores que $2,000; 5 anos para valor de $2,000
a $4,999,99; e permanentemente para valores iguais ou
maiores que $5,000.

• Permanentemente: Por fornecer ao condado uma prova
falsa de residência a fim de obter auxílio em dois ou mais
condados ou estados ao mesmo tempo; fornecer ao
condado fatos errados sobre uma criança inelegível ou
inexistente; receber mais de $10,000 em benefícios em
dinheiro por meio de fraude; ser condenado pela terceira
vez por fraude em um tribunal ou audiência administrativa.
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Precisa de ajuda? Ligue para o Condado.
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PENALIDADES POR FRAUDE DO CALFRESH: Se você não seguir
as regras do CalFresh intencionalmente, o CalFresh poderá ser
interrompido por 12 meses na primeira violação, 24 meses na
segunda e permanentemente na terceira. Você poderá ser
multado em até $250,000 e/ou enviado à prisão por 20 anos.

Se você for considerado culpado em qualquer tribunal ou
audiência administrativa porque:
• Trocou ou vendeu o CalFresh por armas de fogo,
munição ou explosivos, o seu CalFresh poderá ser
interrompido permanentemente na primeira violação. 

• Trocou ou vendeu o CalFresh por substâncias controladas, o
seu CalFresh poderá ser Interrompido durante 24 meses na
primeira violação e permanentemente na segunda. 

• Trocou ou vendeu CalFresh no valor de $500 ou mais, o seu
CalFresh poderá ser interrompido permanentemente. 

• Forneceu ao condado informações de identificação ou
residência falsas, para que pudesse receber os benefícios
de CalFresh em mais de um caso ao mesmo tempo, o seu
CalFresh poderá ser interrompido durante 10 anos.

O lucro bruto significa o montante recebido antes das deduções (São exemplos de deduções: Impostos, Seguro Social ou outras
contribuições de aposentadoria, prêmios de plano de saúde, penhoras, etc.).

• Trabalho autônomo
• Gorjetas
• Juros ou dividendos
• Benefícios gerados por greves
• Reembolso de impostos
• Seguro-desemprego
• Segurosocial (Social Security)
• Pagamento complementar de
rendimentos/seguro do Estado
(SSI/SSP)

• Conta-corrente
• Títulos de poupança
• Terrenos

• Impostos sobre propriedade
• Seguro de proprietários de residências

• Mensalidades e materiais para a
faculdade

• Taxas escolares obrigatórias
• Pensão alimentícia a filho/esposa

• Salário
• Rendimentos similares, como ganhos
de moradia, habitação gratuita/
benefícios/roupas/alimentos

• Ganhos com jogos ou loteria
• Dinheiro, presente, empréstimo,
bolsas de estudo

• Outros benefícios governamentais
por deficiências ou aposentadoria

• Compensação dos funcionários
• Veteranos aposentados que
trabalham em ferrovias

• Poupança
• Apólices de seguro de vida
• Fideicomissos

• Impostos sobre a propriedade
• Taxas de coleta de lixo

• Transporte
• Quarto e refeições
• Custos da moradia


