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O PIS 2018-2019 será pago a todos os trabalhadores que tenham direito ao beneficio social do PIS/PASEP.
http://www.piscaixa.com.br

CALENDÁRIO PIS PASEP 2019/2020 - CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Confira agora o calendário pis pasep 2019/2020 com a data dos pagamentos para beneficiários
com conta na caixa econômica federal. O calendário pis 2019 será divulgado pelo Governo
Federal este ano em parceria com o FAT ( Fundo de Amparo ao Trabalhador ) e pelo CODEFAT.
Os trabalhadores com carteira assinada a mais de 5 anos tem direito ao pis pasep do ano de 2019
a 2020 desde que tenham trabalhado pelo menos 30 dias de carteira assinada no ano base a
saber 2018, fique atento as ultimas notícias do calendário pis pasep.

Calendário do PIS Pasep 2019/2020
Lembramos que a ex presidente Dilma no dia 8 de julho de 2015 determinou as novas regras do
pis pasep que influenciam diretamente no saque do abono salarial para os anos posteriores. Veja
bem: "Foi a Dilma" e não Bolsonaro, nem Hadadd, nem Meirelles que mudou as regras do PIS, e
sim a "DILMA".
Conforme noticiado pelos principais sites como G1, Terra, IG Notícias e outros veículos de
comunicação, agora quem quiser receber o PIS Pasep 2019/2020 terá que trabalhar por mais 12
meses de carteira assinada para receber o benefício integral. Se a pessoa trabalhar apenas 6
meses ela receberá o benefício de forma parcial como mostramos na tabela abaixo:

Quem tem direito ao PIS 2019/2020
Quem tem direito ao pis 2019 são os trabalhadores que possuem carteira assinada por pelo
menos 5 anos e que tenham trabalhado neste período, um exemplo básico se você trabalhou em
2011 por 12 meses de carteira assinada e não tenha trabalhado em 2012, mas depois em 2013,
2014, 2015 e 2016 então você tem direito ao PIS, sendo obrigatório ter trabalhado também em
2018 por no mínimo 360 dias assinados em Carteira de Trabalho.
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Governo Pretende Cancelar PIS
Base de Cálculo do PIS Pasep
Abono Salarial 2019
Alistamento Militar 2019
Calendário Bolsa Família
Aumento Bolsa Família
Calendário PIS 2019/2020
Novas Regras do PIS 2019
Fim do Bolsa Família 2019
CNH Social 2019
Extrato CNIS 2019
Novas Regras PIS 2019/2020
Calendário pis pasep

Com as novas regras do pis de 2019 essa regra muda e será necessário possuir pelo menos 6
meses assinados em carteira para poder receber meio salário mínimo.
E 12 meses em carteira para receber 1 salário mínimo completo a saber R$1002,00 ( mil e dois
reais ). Esta regra já está valendo para o novo calendário do pis pasep 2019 a 2020.
Confira agora o Calendário PIS 2019/2020 atualizado para contas na Caixa Econômica Federal.

CALENDÁRIO ANTERIOR DO PIS 2018 E O DE 2019 LOGO ABAIXO
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Atualização Hoje dia 22/09/2018 Calendário pis pasep.

TABELA PIS 2019/2020 ATUALIZADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Cronograma de pagamento do PIS nas agências da Caixa:
Nascidos em
Recebem a partir de
Recebem até
Julho
27/07/2019
28/06/2020
Agosto
19/08/2019
28/06/2020
Setembro
17/09/2019
28/06/2020
Outubro
15/10/2019
28/06/2020
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Novembro
22/11/2019
28/06/2020
Dezembro
16/12/2019
28/06/2020
Janeiro e Fevereiro
18/01/2020
28/06/2020
Março e Abril
17/02/2020
28/06/2020
17/03/2020
28/06/2020
Maio e Junho
Crédito em conta para correntistas da Caixa:
Nascidos em
Crédito em
Julho
28/07/2019
Agosto
17/08/2019
Setembro
14/09/2019
Outubro
12/10/2019
Novembro
18/11/2019
Dezembro
14/12/2019
Janeiro e Fevereiro
19/01/2020
Março e Abril
15/02/2020
15/03/2020
Maio e Junho
Cronograma de pagamento do PASEP nas agências do Banco do Brasil:
Final da inscrição
Recebem a partir de
Recebem até
0
21/07/2019
30/06/2020
1
16/08/2019
30/06/2020
2
17/09/2019
30/06/2020
3
15/10/2019
30/06/2020
4
19/11/2019
30/06/2020
5
21/01/2019
30/06/2020
6e7
19/02/2019
30/06/2020
8e9
17/03/2019
30/06/2020
Saiba mais em:

www.piscaixa.com.br

Novas Regras do PIS 2019

Pessoal, algumas pessoas não entenderam como vai funcionar o pagamento do pis 2019 caixa
econômica este ano de 2019 e nos próximos, deixa eu explicar novamente a respeito do novo
calendário pis pasep.
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Ressaltamos que em 2015 e 2016 o governo pagou o abono salarial do pis com atrasos, e isso
vem ocorrendo com frequencia nos ultimos anos devido as novas regras do pis criadas pelo
governo da Dilma.

Quem nasceu em maio ou junho receberá o pagamento do PIS com atraso a partir de 17 de março
de 2019 até o dia 30 de Junho de 2020.

Caso você não compreenda assista o vídeo abaixo que explica mais detalhes:

?
Atenção:

Com o valor do novo salário mínimo 2019 estipulado em R$1002,00 ( Um mil e dois reais por mês)
O valor do PIS 2017 passa a ser de R$1002,00 sendo pago de acordo com a tabela do pis deste
ano através do calendário pis 2018.

Termos:

calendário do pis 2019
pagamento do pis 2019 caixa economica
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tabela do pis 2019/2020 caixa
calendário do pis pasep 2019/2020
calendário de pagamento pis 2019
tabela do pis pasep 2019/2020
tabela de pagamento pis 2020
calendário pis pasep
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