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PARA: SERVIDORES

ASSUNTO: Alteração Banco Pagador

Servidores,
Considerando a mudança de banco pagador e as inúmeras dúvidas su
suscitadas por este
processo, seguem as respostas para as dúvidas mais freqüentes.


Já posso abrir minha conta?

Sim, pode. Através
ravés do link https://www.itau.com.br/abrir-conta ou agendar pelo
pel telefone 0800
555 7071, de segunda a sexta das 9h às 18h. No dia marcado vá à agência
ncia indicada portando os
documentos listados no cartaz anexado. (dê preferência à abertura online para evitar
aglomerações)


Quem deve abrir conta?

Todos os servidores efetivos
efetivos, cargos em comissão,, contratados temporários,
temporári
residentes,
bolsistas (programas de residência e mais médicos) e servidores municipalizados do HGVFº.


Que dados
dos devo informar?

Seus dados pessoais e sua situação de servidor daa Fundação Municipal de Saúde de Niterói,
sob o CNPJ 32.556.060/0001
32.556.060/0001-81.


Já tenho conta corrente no Itaú, preciso abrir outra?

Não, esta conta será utilizada para efetuar o pagamento dos vencimentos.


Preciso levar o número da minha conta para o Recursos Humanos?

Não, o Banco Itaú enviará de forma massificada os números de todas as contas para
importação direta do sistema.


Minha conta
onta na Caixa será fechada automaticamente?

Não. Caso
aso queira realizar o encerramento de sua conta na Caixa deverá se encaminh
encaminhar ao
Banco após o primeiro pagamento realizado pelo Banco Itaú.


Meu consignado com outros bancos vai mudar?

Não. O consignado continuará sendo repassado pela Fundação Municipal de Saúde aos
respectivos Bancos.



Quando será o primeiro pagamento no Banco Itaú?

Embora a previsão seja noo pagamento dda folha de dezembro de 2021, efetivado no segundo dia
útil de janeiro de 2022,, podem ocorrer alterações nessa programação.


Até quando posso abrir minha conta?

O mais breve possível, mas um prazo seguro será até meados de novembro.


Quero continuar recebendo
ebendo pela Caixa, posso?

A conta no Bancoo Itaú deverá ser aberta por motivoss operacionais do convênio licitatório, mas
poderá ser efetuada a portabilidade bancária. Esta deverá ser solicitada junto ao Banco no qual
deseja receber o seu pagamento
pagamento.
Para maiores informações
rmações sobre o agendamento e benefícios aos quais os servidores terão
direito no Banco Itaú, consultar os cartazes em anexo.

ATENCIOSAMENTE,
EDUARDO SANTOS KNUST
Superintendente de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
Mat.: 436197

