
CRC/RS 4572

GOVERNO LIBERA
SAQUE DO 
FGTS DE R$1.045,00

 saiba +



Quando posso sacar e qual o valor?
Fica disponível a partir de 15 de junho, até 31 de dezembro de 
2020 o saque de recursos de até R$1.045,00 por trabalhador.

MP 946 – SAQUE FGTS
O objeto desta medida provisória é extinguir o fundo PIS – 
PASEP e transferir o seu patrimônio para o Fundo de Garantia do 
Tempo e Serviço, FGTS, além de autorizar temporariamente 
saques nos saldos do FGTS. Agora que já sabemos os objetivos 
desta Medida Provisória, vamos ao que interessa, o conteúdo!

Este é o limite por conta de FGTS?
Não, na hipótese do trabalhador ter mais de uma conta de FGTS, 
os recursos serão inicialmente sacados das contas que tiverem 
o menor saldo, até completar o limite de R$1.045,00 por 
trabalhador.

que preciso fazer para receber estes recursos?
Você só precisa ter saldo em alguma conta do FGTS, cadastrar 
sua conta bancária via app (na Caixa ou outra instituição 
financeira) ter o cartão cidadão, ou ir direto a uma agência da 
Caixa.

Não tenho conta na Caixa, o que eu preciso fazer?
Se você não possui conta na Caixa, não precisa se apavorar e ir a 
agência. O Governo está num processo de digitalização e isso é 
um grande benefício para nós, trabalhadores.
Nós podemos fazer o download do aplicativo do FGTS, 
conforme abaixo, e cadastrar uma conta em outra instituição 
bancária, o crédito será feito nesta conta. Preste atenção, a 
conta precisa ser de sua titularidade. Outro detalhe é que esta 
transação não terá a cobrança de taxas ou tarifas.



MP 946 – SAQUE FGTS

Se você já possui sua conta na 

Caixa, de acordo com outros 

programas de saque do FGTS, 

o crédito acontecia de forma 

automática. A tendência é que 

isso siga ocorrendo.

Porém, é aconselhável fazer o 

download do app e também 

cadastrar sua conta lá, afinal, 

você não quer correr o risco de 

ficar sem estes recursos, 

certo?

Não quero receber este crédito, o que fazer?
Caso você seja contrário ao crédito do FGTS e tiver conta na 

Caixa deve se manifestar contrário diretamente na sua agência. 

Se você não possui conta na Caixa, não precisa de comunicação, 

apenas não saque.

*aplicativo caixa fgts*

Já tenho conta na Caixa 
Econômica Federal, preciso 
fazer alguma coisa?



comercial@service.inf.br
     Service Contabilidade RS
www.servicecontabilidaders.com.br

informamos que o resumo acima foi elaborado na data de 
08/04/2020 E Salientamos que eventuais mudanças podem vir a ocorrer, 

portantO, se certifique com os profissionais antes de 
operacionalizar o conteúdo desta mp.
A Service Contabilidade está a disposição de seus clientes 
para esclarecer eventuais dúvidas através de nossos meios 
de comunicação.

Nova Prata, 08.04.2020


