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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER DEPOIS

O Governo Federal divulgou, na última sexta-feira (15), o
calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio
emergencial de R$ 600,00 para os desempregados,
autônomos, trabalhadores informais e
microempreendedores (MEI).

O pagamento desse benefício gera muitas dúvidas. Por isso,
neste artigo, você vai entender como será feito os
pagamentos para quem faz parte do Programa Bolsa Família
e demais bene�ciários de acordo com mês de nascimento.
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Para quem se destina o auxílio emergencial?

Antes de falarmos sobre o calendário, o auxílio emergencial
de R$ 600 foi criado com o objetivo de ajudar trabalhadores
sem carteira assinada, desempregados e MEIs
(microempreendedores individuais) durante a pandemia de
coronavírus, sendo que ele será  pago pelo governo durante
três meses

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=nit

h�ix_blog_nith)

Calendário de pagamentos

É importante lembrar que o pagamento da segunda parcela
do benefício emergencial será feito apenas para as pessoas
que receberam a primeira parcela do benefício até 30 de
abril.

Para as pessoas que receberam o benefício após essa data, o
Governo ainda não informou o calendário de pagamentos.

Bene�ciário do Bolsa Família

O primeiro grupo a receber a segunda parcela do auxílio
serão os bene�ciários do Programa Bolsa Família com
Número de Inscrição Social (NIS) �nal 1, respeitando essa
numeração. Inclusive, os pagamentos para esse grupo
começaram a ser feitos nesta segunda-feira, 18 de maio, e
seguirão essa ordem.
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Ao todo, são 1,9 milhão de pessoas que recebem o auxílio
diariamente, podendo sacar o benefício com o cartão do
Bolsa Família.

Poupança Social

As pessoas que recebem o pagamento nas contas sociais da
Caixa Econômica Federal, o benefício estará disponível a
partir dessa quarta-feira dia (20), respeitando também a data
de nascimento.

Lembrando que, quem nasceu nos meses de janeiro e
fevereiro, o pagamento será realizado a partir também de
quarta.

Já os nascidos em março e abril podem sacar o benefício a
partir da quinta-feira (21), seguindo nessa ordem.
Lembrando que no domingo, o pagamento não será feito,
transferindo para a segunda-feira, considerado dia útil.

Segundo a portaria divulgada pelo Governo Federal, os
trabalhadores não poderão transferir os recursos da
segunda parcela do Auxílio Emergencial depositados em
conta poupança digital da Caixa.

Calendário para saque e transferência da poupança social:

Calendário para depósito em poupança social:
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Saques do auxílio

Para as pessoas que querem sacar o dinheiro em espécie, os
pagamentos começam a ser feitos no dia 30 de maio e
seguem até o dia 13 de junho de 2020.

Vale ressaltar que é necessário respeitar a data exata para
saque, ou seja, se não for o dia de saque, a pessoa não
conseguirá receber o benefício. Já o saque assim como o
calendário para quem vai receber em conta poupança digital
está de�nido por ordem de nascimento.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o pagamento da
primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial para quem
ainda não recebeu o auxílio, começa nesta terça-feira (19).

Veja o calendário de saque da primeira parcela do benefício:

Governo altera recebimentos

A mesma portaria que divulgou o calendário fez alterações
na forma de recebimento do benefício por parte dos
trabalhadores: a segunda parcela será depositada em
poupança digital na Caixa para todos.

Inicialmente, esses recursos devem ser usados apenas
digitalmente, ou seja, para pagamentos de contas, boletos e
compras por meio de cartão de débito virtual).

A partir de 30 de maio, a Caixa  Econômica dará início a
liberação de saques e transferências a partir dessas contas.
Para os trabalhadores que receberam a primeira parcela em
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COMPARTILHE ESSE POST

outra conta, o dinheiro que ainda estiver na poupança digital
será transferido automaticamente nas datas desse mesmo
calendário.

Gostou dessas informações?

Temos muito mais! Continue nos acompanhando por aqui.
Estamos sempre trazendo artigos sobre os mais diversos
assuntos ligados à área trabalhista, contábil e de Recursos
Humanos.

Aproveite e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os cursos
online que ela oferece para quem quer aprender com quem
entende e tornar-se um pro�ssional de destaque no setor
em que atua.

Fique atento também às nossas redes sociais, pois sempre
trazemos novidades sobre o que está acontecendo neste
período de calamidade pública no nosso país.

(https://nith.com.br/consultoria-dp-
esocial/#utm_source=blog&utm_medium=banner-rodape-

artigo&utm_campaign=aula-mp-covid)
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