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O SNAP, Programa de Assistência Nutricional Suplementar, pode ajudar você e sua família a comprar 
alimentos em supermercados, mercearias e feiras livres. Se você é motorista de aplicativo ou de serviços de 
entrega, ou outro tipo de trabalhador de economia informal ou alternativa (gig economy) e precisa de 
benefícios alimentares, leia estas informações. 
 

Como posso solicitar os benefícios do SNAP? 

A maneira mais rápida de se registrar é online ou pelo seu smartphone no site  
DTA Connect: DTAConnect.com. Você pode se inscrever por telefone, ao ligar para a Linha de Assistência DTA, 
1-877-382-2363, ou ao ligar para uma organização comunitária, como a Linha direta do Project Bread 
FoodSource, 1-800-645-8333. Também é possível se inscrever ao preencher um formulário em papel e enviá-
lo ao DTA por correio ou fax.  Mais informações em Mass.gov/SNAP.  
 

Qual é o valor do SNAP que vou receber? 

O valor do SNAP mensal se baseia em quantas pessoas recebem SNAP com você, 
renda contável e despesas de manutenção, como aluguel ou creche.  

NOTA: Durante a emergência da COVID-19, os valores mensais dos benefícios 
SNAP são maiores.  Se você se qualificar, receberá pelo menos o valor máximo de 
SNAP para sua família.  Veja a tabela →  

Muitas pessoas com renda muito baixa ou despesas altas receberão mais do que os 
valores listados (até $95 a mais).  

 

O que conta como renda para o SNAP? 

A maioria dos motoristas de aplicativos e entregas são “autônomos”, não 
funcionários. Isso inclui motoristas dos seguintes serviços: Uber, Lyft, UberEats, GrubHub, DoorDash, InstaCart 
e muitas outras plataformas de aplicativos. Como autônomo, você recebe um formulário para impostos 
chamado 1099 (como 1099-K, 1099-MISC ou 1099-NEC), em vez de um W-2.  
 

→ Profissionais independentes são considerados autônomos para benefícios públicos como SNAP. O 
aplicativo SNAPDTAConnect.com pede o seu “tipo” de renda. Para serviço de transporte/entrega, 
marque “self-employment (autônomo)”. Em seguida, liste sua estimativa de renda líquida (antes dos 
impostos) no campo que pede a "renda bruta".  

 
Renda líquida antes de impostos é o que você ganha após tirar os custos de realizar seu trabalho (despesas 
comerciais), mas antes de impostos de renda e outras deduções salariais. Você precisará comprovar rendas e 
despesas comerciais com o DTA  e pode listar um orçamento no formulário se precisar de tempo para reunir 
comprovantes. Veja mais informações abaixo.  

 

 

Tamanho 
da família 

Benefício 
máximo 
SNAP 

1 $234 

2 $430 

3 $616 

4 $782 

5 $929 

6 $1.114 

7 $1.232 

8 $1.408 

Cada 
membro 
adicional 

+$176 

Assistência Alimentar SNAP  
Para motoristas de aplicativo e 
entregas  
 

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://www.mass.gov/snap-benefits-formerly-food-stamps
https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
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Que despesas posso descontar como motorista? 

Você pode descontar todas as despesas relacionadas ao trabalho pelas quais você não é reembolsado. Isso 
inclui: 

 Milhagem do carro ou custos do veículo (** veja abaixo)  

 Pedágios e estacionamento (você pode descontá-las além da milhagem). 

 Taxas e comissões relacionadas à plataforma/aplicativo. 

 Custo do telefone celular e plano de telefone – mas apenas a parte usada para o negócio (por exemplo, 
um percentual da conta total). Você pode obter uma conta telefônica detalhada da companhia 
telefônica para ajudá-lo a conferir que parte das despesas telefônicas foi destinada ao seu trabalho. 

 Produtos como alimentos e bebidas para passageiros, carregadores e suportes de telefone e software 
de rastreamento de milhagem.  

 
 

 
 
 
 
 

Como posso comprovar minha renda líquida e despesas comerciais para o 
SNAP? 

Envie ao DTA qualquer um dos seguintes documentos: 

 Declaração detalhada e assinada da renda mensal ou trimestral mais recente e despesas detalhadas, 
também conhecida como “Declaração de resultados” (Veja o exemplo na próxima página); 

 Cópia do “Schedule C”. O Schedule C é geralmente da declaração de impostos do ano passado. Envie o 
Schedule C apenas se as rendas/despesas atuais forem semelhantes às do ano passado;  OU 

 Declaração de um contador ou qualquer outro comprovante da renda atual.  
 
Você pode enviar comprovantes ao DTA pelo aplicativo móvel DTA Connect depois de se inscrever para 
os benefícios SNAP ou em DTAConnect.com. Você também pode enviá-los por fax ou correio. O DTA 
enviará um aviso se você precisa enviar mais comprovantes.   
 

Quais são os meus direitos se o SNAP for negado? 
Consulte o DTA Connect para saber mais sobre o status da sua inscrição ou para ver cópias de notificações que 
o DTA enviou a você. Se você discordar da decisão do DTA, você pode: 

 Ligar para a Linha de Assistência do DTA, pelo número 1-877-382-2363, para falar com um funcionário 
ou supervisor do SNAP e perguntar por que os benefícios foram negados. Perguntar o que deve fazer 
para que o caso seja aprovado. 

 Ligar para o departamento do Ombudsman do DTA, 617-348-5354 e pedir que ele avalie o caso.   

 Solicitar uma audiência se você discordar da decisão do DTA. Você pode preencher o formulário de 
recursos no verso do aviso de recusa do DTA OU ligar para a Divisão de Audiências para fazer um 
pedido verbal de audiência pelo número 617-348-5321. A audiência será com um auditor 
independente por telefone.  

 Entre em contato com o Departamento de Serviços Jurídicos local para obter aconselhamento ou 
representação junto a um advogado: Masslrf.org 

** Você tem DUAS opções para abater as despesas do veículo: 
1) Você pode descontar milhas dirigidas por trabalho, usando a taxa de milhagem 

federal ($0,56/milha para 2021). A taxa de milhagem federal cobre combustível, 
pagamentos de carro ou taxas de leasing, seguro, consertos, manutenção e todos os 
outros custos relacionados ao carro.   OU 

2) Você pode descontar as despesas reais do carro. Controle as milhas que você 
percorre para o trabalho em relação ao uso pessoal para saber qual porcentagem das 
despesas com o carro foi para o seu trabalho. 

 

https://dtaconnect.eohhs.mass.gov/
https://masslrf.org/en/home
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Demonstração de resultados 

 

Se você não tiver um Schedule C recente, ou se o seu Schedule C estiver desatualizado, você pode criar uma 

Demonstração de resultados. Veja abaixo um exemplo de demonstração de resultados para um período de 3 

meses. A demonstração pode ser escrita à mão, apresentada em uma planilha online ou em um modelo grátis 

(como este) 

 

Apresente o máximo de detalhes sobre sua renda e despesas. Assine e coloque a data na demonstração de 

resultados e envie-a ao DTA.  Você não é obrigado a apresentar comprovantes adicionais de receitas ou 

despesas, a menos que o DTA tenha dúvidas sobre as informações apresentadas.  

 

  
 

    

 

Declaração de resultados, motorista do UberEats 
Primeiro trimestre: 01/01/21-31/03/21 

 
    Nome:   
   

 
Renda 

     
 

Serviços 
   

 $12.400 
 

 
Renda bruta 

   
 $12.400 

 
       

 
Despesas detalhadas 

     

 

Milhagem (dedução 
padrão de $0,56/milha, 
10.500 milha/3 meses) 

 
$5.880 

   

 

Pedágios e 
estacionamento 

 
$100   

   
 

Suprimentos para o carro $150 
   

 

Parte da conta 
telefônica 

 
$150   

   
 

   
 

 $6.140  
 

 
Despesas totais 

   
 $6.140 

 
       

 

Renda líquida antes dos impostos 
(pagamento por serviços menos 
despesas comerciais)  

 

$6.260/3 
meses =  

 
     

$2.087/mês 
        

 
A declaração acima é precisa e verdadeira sobre minhas receitas e despesas. 

 
Assinado: _____________________________ Data:  _________________     

https://www.eitcoutreach.org/rideshare/tax-deduction-tracker-and-mileage-log/

