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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER DEPOIS

O Governo Federal liberou dois pagamentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que são o saque-
aniversário e o FGTS emergencial.

No primeiro caso, o trabalhador tem o direito a fazer uma
retirada anual de suas contas do Fundo de Garantia. No
segundo, o  saque do FGTS é no valor máximo de R$ 1.045,
que corresponde a um salário mínimo.

A medida tem como objetivo ajudar o trabalhador nesse
período de calamidade pública por conta da pandemia do
coronavírus. Neste artigo, vamos te explicar quais são as
regras para os saques, quem tem direito e o calendário de
pagamentos. Con�ra!
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Essa modalidade de saque é proveniente do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, que autoriza o trabalhador a
sacar parte do saldo tanto de contas ativa quanto de inativas
do FGTS a cada ano, sempre no mês correspondente ao
aniversário.

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

meio&utm_term=consultoriadpesocial)

Vale lembrar que o contribuinte que �zer o saque estará
automaticamente abrindo mão de parte do valor de que ele
tem direito em uma eventual demissão sem justa causa.

Com relação ao valor, ele varia de acordo com o saldo
existente na conta do trabalhador. Além de um percentual, o
contribuinte também pode receber um adicional �xo, com
base no valor total existente na conta.

O valor que poderá ser sacado varia de 50% do saldo sem
parcela adicional, para contas de até R$ 500, a 5% do saldo e
adicional de R$ 2.900 para contas com mais de R$ 20 mil.

Cronograma de saque-aniversário:

Nascidos em janeiro e fevereiro – saques de abril a junho de
2020;

Nascidos em março e abril – saques de maio a julho de 2020;

Nascidos em maio e junho – saques de junho a agosto de
2020;
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Nascidos em julho – saques de julho a setembro de 2020;

Nascidos em agostos – saques de agosto a outubro de 2020;

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro de
2020;

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro de
2020;

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2020 a
janeiro de 2021;

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2020 a
fevereiro de 2021.

Tabela de saques-anivesário

FGTS: saque emergencial de até R$ 1.045

Desde o �nal de junho, o Governo liberou o saque-
emergencial do FGTS. Os trabalhadores poderão sacar o valor
até de R$ 1.045, correspondente ao salário mínimo, até o dia
21 de setembro de 2020.

As liberações serão feitas também com base no mês de
nascimento do contribuinte. Até o momento, a movimentação
do valor somente ocorrerá por meio da Conta Poupança Social
Digital, para o pagamento de contas, como boletos, compras
em lojas físicas e virtuais com o cartão de débito virtual.
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O Governo permitirá o saque em dinheiro ou transferência do
valor para outra instituição bancária a partir do dia 25 de
julho. Nesse caso, tem direito ao saque os contribuintes que
têm contas ativas (empregos atuais) ou inativas (empregos
extintos) no FGTS.

Gostou do nosso artigo? Continue nos acompanhando por
aqui, pois trazemos sempre informações importantes, dicas,
tendências, novidades e os principais assuntos da área
trabalhista e contábil.

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!
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