THE DEPARTMENT OF EARLY EDUCATION AND CARE
SUBSIDIZED CHILD CARE

STATE MEDIAN INCOME (SMI) CALCULATION WORKSHEET
CUIDADOS INFANTIS SUBSIDIADOS

FOLHA DE CÁLCULO DO RENDIMENTO MÉDIO ESTATAL (SMI)
APENAS PARA FINS INFORMATIVOS – NÃO PREENCHER O FORMULÁRIO TRADUZIDO
Famílias que recebem assistência financeira cumprem os requisitos de rendimento sempre que o rendimento bruto mensal para o agregado
familiar esteja ou seja inferior ao 50% do Rendimento Médio Estatal (SMI) no momento da inscrição inicial da família. Obedecendo as políticas do
EEC, os destinatários da assistência financeira são obrigados a comunicar o incremento do rendimento do agregado familiar que exceda 85% do
SMI dentro de trinta (30) dias.
Para calcular o rendimento bruto mensal, use os cálculos abaixo. OBSERVAÇÃO: “Recibo Salarial” também pode incluir pagamentos de apoio à
criança:
(A) Rendimento Bruto Mensal se é pago SEMANALMENTE:
Passo 1: Adicione recibos salariais (deve apresentar 4 recibos salariais das 6 semanas mais recentes)
Exemplo: Rec. Salarial #1
Rec. Salarial #2
$750.00 +
$800.00

Rec. Salarial #3
+
$750.00

+

Rec. Salarial #4
$800.00
=

Total de Recibos Salariais
$3,100.00

Passo 2: Divida o total por 4 para obter o rendimento médio semanal
Exemplo: $3,100.00 ÷ 4 = $775.00
Passo 3: Multiplique por 4.33 para obter o rendimento bruto mensal
Exemplo: $775.00 x 4.33 = $3,355.75
Se todos os recibos semanais são exatamente iguais, utilize UM recibo salarial bruto semanal e multiplique por 4.33 (o EEC
multiplica por 4.33 ao existirem períodos de pagamento adicionais durante um ano civil)
(B) Rendimento Bruto Mensal se é pago QUINZENALMENTE:
Passo 1: Adicione recibos salariais (apresente 2 recibos salariais das 6 semanas mais recentes)
Exemplo: Rec. Salarial #1
Rec. Salarial #2
Total
$1,500.00 +
$1,550.00 =

$3,050.00

Passo 2: Divida o total por 2 para obter o rendimento médio quinzenal
Exemplo: $3,050.00 ÷ 2 = $1,525.00
Passo 3: Multiplique por 2.17 para obter o rendimento bruto mensal
Exemplo: $1,525.00 x 2.17 = $3,309.25
Se todos os recibos quinzenais são exatamente iguais, utilize UM recibo salarial bruto quinzenal e multiplique por 2.17 (o EEC
multiplica por 2.17 ao existirem períodos de pagamento adicionais durante um ano civil)
(C) Rendimento Bruto Mensal se é pago BIMENSALMENTE (pago 2 vezes por mês – nas mesmas datas de cada mês):
Passo 1: Adicione recibos salariais (apresente 2 recibos salariais das 6 semanas mais recentes)
Exemplo: Rec. Salarial #1
Rec. Salarial #2
Rendimento Bruto Mensal Total
$1,250.00 +
$1,550.00 =
$2,800.00
************** *****
O seu rendimento bruto mensal é $______________ Para uma família de _______ o rendimento não deve exceder $__________
$__________________ ÷ _______ = $____________
TOTAL DE RECIBOS SALARIAIS

4

$__________________ ÷ _______ = $____________
TOTAL DE RECIBOS SALARIAIS

$__________________ =
TOTAL DE RECIBOS SALARIAIS

2

x

MÉDIA SEMANAL

MÉDIA QUINZENAL

=
x

4.33

=

2.17

$_________________

RENDIMENTO BRUTO MENSAL

$__________________

RENDIMENTO BRUTO MENSAL

$__________________

RENDIMENTO BRUTO MENSAL
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