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LEGISLAÇÃO ESTADUAL ALTERA O CALWORKS QUANTO ÀS 
DESCONSIDERAÇÕES DA RENDA RESULTANTE DE EMPREGO

A partir de 1º de junho de 2020, novas regras do programa CalWORKS poderão alterar a sua assistência 
em dinheiro. Quando a sua concessão é calculada, a quantia que você recebe baseia-se no tamanho do 
seu domicílio e qualquer renda que você possa ter. A lei permite que certa renda não seja contada contra 
a sua assistência em dinheiro (desconsiderações da renda). A nova lei altera a Desconsideração da 
Renda Resultante de Emprego (EID). Essas mudanças poderão significar que a sua assistência em 
dinheiro do CalWORKS poderá aumentar no primeiro mês do seu próximo período de pagamento.

Em alguns casos, as mudanças voluntariamente informadas poderão resultar em um aumento nos 
benefícios para um programa, porém diminuir os benefícios de outro programa. Por exemplo, um aumento 
no CalWORKS poderá resultar em uma diminuição nos benefícios do CalFresh.

O cálculo da sua assistência em dinheiro para o CalWORKS será feito da seguinte maneira:
• Se a sua família recebe mais de $ 500 por mês em Renda por Necessidades Especiais Não 

Resultante de Emprego (DBI), somente $ 500 será desconsiderado. (DBI poderá ser seguridade 
social, compensação trabalhista, benefícios estaduais por necessidades especiais, etc.) A DBI 
acima de $ 500 será subtraída da quantia da concessão.

• Se a sua família receber $ 500 ou menos por mês em DBI, nenhuma parte da DBI será contada no 
cálculo do pagamento da assistência em dinheiro.

• Se você também tiver uma renda resultante de trabalho, qualquer quantia da DBI de $ 500 ainda a ser 
desconsiderada não será contada como renda quando a sua assistência em dinheiro for calculada.

• Além disso, 50% de qualquer renda resultante de trabalho restante também será desconsiderada.
• O restante é a sua renda líquida contável. Essa é a quantia que será usada para calcular a sua concessão.

Abaixo está um exemplo de como a assistência em dinheiro é calculada atualmente em uma Unidade de 
Assistência (AU) com somente uma renda resultante de trabalho.

Uma família com uma mãe e duas crianças tem uma renda resultante de trabalho de $ 1.200 por mês. A 
família vive na Região 1. 

Esse exemplo usa a EID atual de US$ 225:

 $ 1200 Renda bruta resultante de trabalho
 - 225 EID
 $  975  Subtotal
 - 487.50 50% de EID  
 $  487 * Renda total contável
 $  878  Pagamento máximo da assistência  
  (Família de 3 na Região 1)
 - 487 Renda total contável
 $  391  Quantia mensal da concessão 

Este é o mesmo exemplo usando uma EID superior, 
de US$ 500:
 $ 1200 Renda bruta resultante de trabalho

 - 500 EID
 $ 700 Subtotal

   - 350 50% de EID
 $ 350 Renda total contável
 $ 878 Pagamento máximo da assistência  
  (Família de 3 na Região 1)

 - 350 Renda total contável
 $ 528 Quantia mensal da concessão

* A renda total contável é arredondada para menos, até a quantia de dólar inteiro mais próxima.
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Abaixo está um exemplo de como a assistência em dinheiro será calculada em uma AU com renda 
resultante de necessidades especiais.

Uma família com uma mãe e duas crianças tem uma renda resultante de trabalho de $ 1.200 
por mês. Cada criança recebe US$ 200 em benefícios de necessidades especiais, com base na 
reivindicação das necessidades especiais do pai/da mãe ausente.
 $ 400 Renda por Necessidades Especiais Não Resultante de Emprego (DBI)
  - 500 EID
  ($ -100) DBI não usada e desconsiderada

 $ 1200 Renda bruta resultante de trabalho
  - 100 DBI não usada e desconsiderada (acima)
 $ 1100 Subtotal
 - 550 50% de EID
 $ 550 Renda total contável

 $ 878 Pagamento máximo da assistência (Família de 3 na Região 1)
 - 550 Renda total contável
 $ 328 Quantia mensal da concessão

Essas mudanças também se aplicam aos destinatários da Assistência em Dinheiro para Refugiados, 
Assistência em Dinheiro para Ingressantes e Assistência para Vítimas de Tráfico e Crimes 
(assistência em dinheiro do TCVAP e TCVAP CalWORKS), já que os pagamentos de assistência em 
dinheiro desses programas se baseiam nas quantias do CalWORKs.

Você receberá um aviso de medida (NOA) indicando como esse aumento na concessão foi 
calculado. Se você também receber CalFresh, talvez receba menos benefícios do CalFresh por 
causa desse aumento na concessão. Caso isso aconteça, você receberá um aviso separado 
informando a sua nova quantia do CalFresh.
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