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As próximas duas parcelas do Auxílio Emergencial serão pagas
no valor de R$ 600, de acordo com informações da Caixa
Econômica Federal.
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No �m de junho, o Governo Federal havia anunciado que a
prorrogação do benefício poderia ser fracionada, mas
segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o
pagamento único de R$ 600 será mais simples e, por isso, o
Governo optou por esse formato.

Saques e transferências adiadas do Auxílio Emergencial

Somado a essa informação, a Caixa Econômica anunciou ainda
o adiamento do início dos saques e transferências da última
parcela, que já foi liberada aos bene�ciários do Auxilio
Emergencial.

A princípio, as transferências e saques seriam permitidos a
partir do último dia 18 de julho, mas com a mudança, eles
serão liberados apenas no próximo sábado, 25 de julho, data
que será permitida a retirada do dinheiro em uma nova fase
de pagamento.

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

meio&utm_term=consultoriadpesocial)

Com essa alteração no cronograma de saques, as pessoas que
têm direito ao benefício poderão efetuar o saque de duas
parcelas do Auxílio Emergencial.

Para você entender, se a pessoa recebeu a terceira parcela,
mas ainda não fez uso do dinheiro, ela poderá retirar o valor
juntamente com a quarta parcela paga pelo Governo Federal.
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Calendário de pagamentos

Foi divulgado recentemente também pelo Ministério da
Cidadania o calendário de novos pagamentos do Auxílio
Emergencial para as pessoas inscritas no programa por meio
do aplicativo ou do site e também para os bene�ciarios do
Cadastro Único, mas não recebem o Bolsa Família.

No caso dos trabalhadores do Bolsa Família, os pagamentos
seguem o calendário original do programa, ou seja, sempre
nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo o dígito �nal
do benefício.

Vale lembrar que esse grupo vai receber mais duas parcelas
de R$ 600, com base no calendário de pagamentos do próprio
programa. Dessa forma, a quarta parcela será liberada entre
20 e 31 de julho e a quinta entre os dias 18 e 31 de agosto.

O novo calendário de saques abrange os pagamentos até a
quinta parcela das pessoas inscritas no programa até 2 de
julho, data �nal para a efetivação do cadastro.

Segundo a Caixa Econômica, para evitar aglomeração nas
agências, os valores serão liberados para saques e
transferências bancárias após o crédito em poupança social
digital.
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Com isso, o bene�ciário poderá utilizar o dinheiro da
poupança social digital apenas para o pagamento de contas e
boletos, além de poder fazer compras por meio de cartão de
débito virtual ou QR Code.

Para os saques da primeira parcela, o saldo disponibilizado
nas poupanças sociais digitais será transferido de forma
automática para a conta em que o bene�ciário houver
indicado na plataforma digital.

Já nos saques das demais parcelas, o saldo das poupanças
sociais digitais será transferido automaticamente para a conta
em que o bene�ciário houver recebido a primeira parcela.
Para ter acesso aos calendários completo e com as datas
detalhadas, clique aqui
(https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22522/governo-
federal-e-caixa-divulgam-novo-calendario-de-pagamentos-
do-auxilio-emergencial).

Gostou da informação desse artigo?

Então, não deixe de nos acompanhar sempre por aqui, pois
trazemos as informações mais importantes sobre esse
período de pandemia de Coronavírus, além das novidades,
tendências, dicas e os últimos acontecimentos da área
trabalhista e contábil.

Programas e laudos de SST
que o DP precisa conhecer
(https://blog.nith.com.br/pr
ogramas-e-laudos-de-sst-
que-o-dp-precisa-
conhecer/)
9 DE JULHO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/PROGRA
E-LAUDOS-DE-SST-QUE-O-DP-PRECISA
CONHECER/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/progra
mas-e-
laudos-de-
sst-que-o-
dp-precisa-
conhecer/)

https://caixanoticias.caixa.gov.br/noticia/22522/governo-federal-e-caixa-divulgam-novo-calendario-de-pagamentos-do-auxilio-emergencial
https://blog.nith.com.br/programas-e-laudos-de-sst-que-o-dp-precisa-conhecer/
https://blog.nith.com.br/programas-e-laudos-de-sst-que-o-dp-precisa-conhecer/#respond
https://blog.nith.com.br/programas-e-laudos-de-sst-que-o-dp-precisa-conhecer/


/

COMPARTILHE ESSE POST

Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os nossos
cursos online. Siga-nos ainda no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZp
DGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 

Domine DP e eSocial de maneira de�nitiva e transforme
desa�os em oportunidades em 2020! Inscreva-se agora na
Primeira Turma do Curso Online Formação de Especialista em
DP e Social, Cresça na Carreira e crie Novas Fontes de Renda
usando o seu conhecimento. Clique aqui
(https://nith.com.br/trabalhista/curso/especialista-dp-e-
esocial/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=especi
alistadpesocial) e garanta sua vaga!

(https://blog.nith.com.br/publique-em-nosso-blog/)
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