
O Governo Federal anun-
ciou ontem que vai liberar o
saque de contas paradas do
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS) até 31
de dezembro de 2015. Conta
inativa de FGTS é aquela
que em que o empregado
deixa de receber os depósi-
tos do empregador por ex-
tinção ou rescisão do contra-
to de trabalho. 

Antes, só tinha direito a
sacar o FGTS de uma conta
inativa quem estivesse de-
sempregado por, no míni-
mo, três anos ininterrup-
tos. A partir de agora, quem
está atualmente empregado
passa a poder sacar o valor
de uma conta inativa, desde
que o afastamento do em-
prego anterior tenha ocor-
rido até 31/12/2015.

O trabalhador, no entanto,
não pode sacar o FGTS de
conta ativa, ou seja, deposita-
do pelo empregador atual.

De acordo com o minis-
tro do Planejamento, Dyogo
Oliveira, o cronograma para
o saque de contas inativas
será divulgado até o início
de fevereiro e levará em
conta a data de nascimento
dos beneficiários.

Notícias divulgadas an-
tes sugeriam que o saque se-
ria limitado a R$ 1 mil, mas o
presidente Michel Temer
confirmou que não haverá
essa restrição e que o traba-
lhador poderá sacar todo o
dinheiro que estiver dispo-

nível. No entanto, a maioria
das contas inativas de FGTS
(cerca de 86%, segundo Te-
mer) tem pouco mais de um
salário mínimo. O presiden-
te, porém, ainda não deta-
lhou a partir de quando o sa-
que será liberado.

Trabalhador vai
poder sacar FGTS
Governo liberará a grana de contas inativas de trabalhos
anteriores mesmo se a pessoa estiver empregada 

Você também pode descobrir seu saldos numa agência Caixa

DIVULGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016 (P. A. 14.684/2016)

Objeto resumido: contratação de empresa de engenharia especializada para a realização de serviços
de conformação em área urbana com fornecimento de material, mão de obra e utilização de máquinas
e equipamentos. Tipo de licitação: menor preço global, por execução indireta, em regime de empre-
itada por preço unitário. Condições e local para a retirada do edital: 01 (uma) resma de papel A4 e
trazer o carimbo da empresa. Junto à C. P. L. nas dependências da P. M. I., com sede na Rua General
Bocaiúva, n° 636, Centro, Itaguaí - RJ, de segunda a sexta, de 10 as 16 horas ou no site da Prefeitura
(http://www.itaguai.rj.gov.br). Data e hora da realização: dia 26 de janeiro de 2017, às 10 horas.
Local: A sessão realizar-se- á no endereço supramencionado.

Samuel Moreira da Silva – Presidente da CPL
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Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
Gabinete da Presidência

CONCURSO PÚBLICO PARA DESTINADO AO PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU – RJ

AVISO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU AVISA aos candida-
tos identificados no link “Concurso Público 2016” > “Convocação para compro-
vação de deficiência por perícia médica dos candidatos aprovados nas vagas
destinadas a deficientes” do site www.cmni.rj.gov.br, que deverão comparecer
à sede deste Poder, situada a Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38 –
Centro – Nova Iguaçu – RJ, no Setor de Recursos Humanos, até o dia 13 (treze)
de janeiro de 2017, das 9:00 às 17:00 horas, SOB PENA DE ELIMINAÇÃO DO
CONCURSO.

Os candidatos serão encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde para
realização de perícia médica que comprove a deficiência a fim de justificar a sua
participação na lista das vagas reservadas aos portadores de deficiência.

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2016.

MAURICIO MORAIS
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU RESOLVE:
DECLARAR como eliminados os candidatos abaixo relacionados, classificados
no Concurso Público - Edital nº 001/16, por não terem comparecido, no prazo
estipulado, para entrega de documentos conforme convocação realizada na Im-
prensa Oficial, por aerograma e por contato telefônico.

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2016.

MAURICIO MORAIS
Presidente

NOME CARGO
Gilson Luiz Novais Lírio Auxiliar Administrativo
Josiane Assis da Silva Coelho Técnico Legislativo
Natalício de Souza dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais
Suzana de Souza Freitas Técnico em Controle Interno

NOTÍCIA
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EMPREGO E ECONOMIA

O trabalhador pode con-
sultar o saldo no site da Cai-
xa e através de aplicativo pa-
ra smartphones e tablets
(com versão para Android,
iOS e Windows). Também é
possível consultar seu extra-
to nas agências do banco.

PELA INTERNET
No site Caixa, é preciso

informar o NIS (PIS/Pa-
sep), que pode ser consul-
tado na carteira de traba-
lho, e usar senha cadastra-
da pelo próprio trabalha-
dor. É possível usar ainda a
Senha Cidadão.

POR E-MAIL
Ainda na página da Cai-

xa, o trabalhador pode fa-
zer a opção de passar a re-
ceber e-mail com infor-
mações sobre o depósito
mensal na conta vinculada
ao FGTS.

PELO CELULAR
É possível receber avi-

sos SMS com informações
sobre o depósito na conta
vinculada ao FGTS. Mas
quem faz essa escolha,
também no site, deixa de
receber o extrato bimestral
em papel em casa.

Saiba se você pode tirar
o dinheiro, e como fazer


