
Ocorreu de 24/10 a 27/10 a Semana do Servidor, organizada pela Gerência de Recursos

Humanos. A semana contou com diversas atividades como: Café em Equipe, Workshop

Consciência Emocional, Workshop  Click um Olhar (nos distritos), Servidor em Movimento, 

 valorização dos talentos individuais dos servidores com a Tarde Cultural, além da Entrega de

Certificados referentes ao Programa de Treinamento e Desenvolvimento, realizado em 2022,

e o Café com o Prefeito.  Ano que vem tem mais! Confira todos os registros no Portal do

Servidor, pelo link https://ouropreto.mg.gov.br/servidor/ 
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SEMANA DO
SERVIDOR 

REABERTURA DE
AGÊNCIA DO
ITAÚ 

No intuito de aumentar a satisfação dos servidores da Prefeitura e reduzir a

fila de atendimentos na Agência 1472 do Itaú de Ouro Preto, informamos

que a antiga Agência 8119, localizada na Praça Silviano Brandão, número 49,

REABRIU e está funcionando normalmente. Agora ela atende pelo número

de Agência 1300.

COMPROVAÇÃO
DE VIDA ANUAL
NO INSS

A Portaria nº1408, de 02 de fevereiro de 2022 dispõe sobre outras formas que podem ser

utilizadas para comprovação de vida anual dos beneficiários do INSS. Algumas são mais

divulgadas, tais como o atendimento presencial nas Agências do INSS ou por reconhecimento

biométrico nas entidades ou instituições parceiras. Trazemos para seu conhecimento, outras

formas previstas em lei:

1° realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico; 2° no

sistemas públicoa de saúde ou na rede conveniada, por meio de vacinação, atualizações no

CADÚNICO; 3° votação nas eleições; 4° declaração de Imposto de Renda, como titular ou

dependente. 

"Cada um terá a vista da montanha

que subir!" - Camila Manga

                               

Fique atento, a 11ª Conferência Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente será

realizada no sábado, 5 de novembro, entre 8h e

17h, no auditório do Departamento de Geologia

(DEGEO/UFOP). 

                                         

31/10 Ponto Facultativo em razão do dia do

servidor

28/10 Pagamento do mês e crédito do vale-

alimentação

Pontos facultativos: 01, 14 e 20/11

02/11 – Feriado de Finados

15/11 – Feriado Proclamação da República
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