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Os interessados em participar da coluna podem enviar e-mail para amazonprev@amazonprev.am.gov.br ou jornalismo@amazonprev.
am.gov.br. Buscamos responder todas as perguntas, sejam estas de interesse geral, sejam de interesse dos segurados deste Fundo. O AMA-
ZONPREV agradece a todos os segurados que participaram desta coluna de "O PREVIDENTE". É de importância singular a participação de todos
os segurados expondo suas dúvidas, sem precisar sair de casa. Confira abaixo, os participantes desta edição:

MARIA DA CONCEIÇÃO TRAVASSOS – Manaus/AM.
Aposentada.

MENSAGEM: Comunico para os devidos fins que
mudei de Agência Bancária e Conta Corrente . Como
posso proceder para solicitar a alteração dos dados
da nova conta para realizar o depósito do meu
benefício?
RESPOSTA:Informamos que a Amazonprev não realiza
transferência de conta corrente por e-mail. Deverá ser
solicitado por meio de um processo administrativo
mediante o envio de requerimento do segurado
(modelo padrão no site da Amazonprev - seção FOR-
MULÁRIOS ou requerimento próprio com assinatura
devidamente reconhecida em cartório e mais cópia
dos seguintes documentos: 
- RG e CPF (cópia autenticada);
COMPROVANTE LEGÍVEL DA NOVA CONTA COR-
RENTE contendo NOME DO SEGURADO, NOME DO
BANCO, AGÊNCIA E CONTA-CORRENTE (cópia au-
tenticada);

CELIA REGINA CHAVES MONTEIRO – Manaus/AM
– APOSENTADA.

MENSAGEM: Estou precisando fazer um empréstimo
consignado pela Caixa Econômica Federal, mas para
isso preciso de uma senha FENIX SOFT, para que a
Caixa possa consultar minha margem. Como faço
para conseguir essa senha ou um telefone?
RESPOSTA: A senha é disponibilizada pela FENIX
SOFT, na Rua 24 de maio, próximo à Livraria Na-
cional – Centro.
TELEFONE: 3090-4810/4800/4811/4822.

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO – Rio de
Janeiro/RJ. Aposentada.

MENSAGEM: Consultei minha conta no dia 23 de
maio e constatei que o pagamento do meu benefício
não foi depositado na minha conta. Gostaria de
saber o que aconteceu?
RESPOSTA:  Seu benefício está SUSTADO por que
foi detectada ausência do seu RECADASTRAMENTO
nos anos 2012/2013. O recadastramento é OBRI-
GATÓRIO, conforme previsão no art. 87-A da Lei
Complementar nº 30/2001:

Art. 87-A. É obrigatório o recadastramento dos segu-
rados inativos e pensionistas do regime de previdên-
cia de que trata esta Lei, incluídos os reformados e os
da reserva remunerada da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros do Estado, que deverá ser feito, anual-
mente, no mês do aniversário do beneficiário.
       Para regularizar a situação a senhora deverá
enviar o formulário existente no site www.amazon-
prev.am.gov.br (seção SERVIÇOS - RECADASTRA-
MENTO) preenchido com assinatura reconhecida em
Cartório. Mais informações, falar com o setor de
atendimento / recadastro: 92 6327-3421.

SHIRLEY PACHECO – Manaus/AM – Pensionista.

MENSAGEM: Gostaria de saber a respeito da diferença
no meu salário de abril que constou no contracheque
e na conta com um  valor a mais. A minha dúvida é se
houve algum aumento em abril e de quanto foi este
valor.

RESPOSTA: Foi detectado no processamento da

folha de maio/14 que, no mês de abril, ocorreu o

pagamento EM DUPLICIDADE da parcela DIFERENÇA

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, ou seja foram

somados ao valor da pensão com o reajuste. No

entanto, o valor foi corrigido  no contracheque de

MAIO/14. Esclarecemos ainda que nesse, caso, difer-

ença de adicional por tempo de serviço NÃO SE INCOR-

PORA AO VALOR DA PENSÃO, pois é uma diferença

de salário, portanto transitória. Logo, não houve

reajuste nem aumento salarial, o valor correto da

sua pensão foi pago em MAIO/14. 

MARIA DO CARMO LOPES – Manaus/AM – Aposentada.

MENSAGEM:Como faço para pedir a revisão de

aposentadoria da minha mãe? E qual a documen-

tação necessária para protocolar esse pedido?

RESPOSTA: O requerimento é feito diretamente no

atendimento com a justificativa do pedido e cópia

do Decreto de Aposentadoria (embasamento do

benefício será revisado). Esclarecemos que uma vez

solicitado, todos os códigos de ganho do aposentado

serão revistos. O requerimento deve ser assinado

pela segurada, caso não seja possível, a Srª poderá

fazê-lo mediante procuração nominal à Amazon-

prev com validade de seis meses de expedição.

CARTAS e E-MAILS

ExpedienteExpediente
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atender a Resolução nº 02/2014 – TCE
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Silvestre de Castro Filho 

    Esclarecemos neste informativo a diferença
entre Previdência e Saúde, tema que ainda suscita
dúvidas entre os segurados. 
    Além disso, também merecem destaque nesta
edição: 
    As ações adotadas pela AMAZONPREV junto
aos órgãos de origem para atender às exigências
da Resolução nº 02/2014 do Tribunal de Contas
do Estado – TCE/AM, que dispõe sobre as conces-
sões de aposentadorias, reformas, transferências
para reserva remunerada e pensões estabele-
cendo os procedimentos e documentos necessá-
rios à análise e apreciação da legalidade para fins
de registros das respectivas concessões;
    Convênios técnicos firmados com órgãos de
outros Estados de forma a oferecer atendimento e
diversos serviços nas dependências daqueles ór-
gãos, sem que o segurado precise se deslocar à
sede da Amazonprev, visando proporcionar maior

comodidade e segurança aos inativos e pensionis-
tas que residem fora da capital; 
    Campanha de conscientização para preservar
o Meio Ambiente que inclui ações como: infor-
mações educativas nos jornais internos e exter-
nos da Instituição, fixação de cartazes, site
institucional, dentre outras. 
    Cumprindo a política de responsabilidade
Sócio Ambiental estabelecida pelo Governo do
Estado visando à Saúde e bem estar de seus se-
gurados, a exemplo de anos anteriores, dispo-
nibilizamos, em nossa sede, vacinas contra o
vírus H1N1 em parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde – SEMSA para os aposentados
e pensionistas com idade a partir dos 60 anos. 
    Essas e outras informações podem ser conferi-
das nas próximas páginas.

BOA LEITURA!

    Procedimento de atualização cadastral através do
qual o segurado comprova que está vivo, garantindo
o recebimento do benefício, conforme estabelece o
art. 87-A da Lei Complementar nº 30/2001, texto
consolidado de 23 de outubro de 2012. 
    A realização do recadastramento garante ainda
que os recursos do Fundo Previdenciário sejam em-
pregados corretamente, evitando fraudes ao sistema
e recebimento indevido de benefício. Outro fator im-
portante é que tanto os contracheques quanto à de-
claração de imposto de renda e o informativo O
Previdente são entregues via Correios e muitos apo-
sentados e pensionistas deixam de recebê-los porque
não atualizaram o cadastro. 
    A atualização deve ser feita, anualmente, no mês
de aniversário do segurado, na sede da Amazonprev
localizada na Avenida Visconde de Porto Alegre, 486,
Centro ou PAC Cidade Nova (residentes da Capital),
nas unidades da SEDUC dos municípios (para os re-
sidentes no interior) ou através do site www.amazon-
prev.am.gov.br. No caso de residentes em outros
Estados o formulário deve ser impresso, preenchido,
sendo a assinatura reconhecida em Cartório também
de uma testemunha se pensionista e enviado pelos
Correios para o endereço da Amazonprev.

    O segurado que estiver impossibilitado (por motivo
de doença) de comparecer à sede da Fundação ou no
Stand no PAC Cidade Nova deve ligar para 3627
3400 ou 3627 3421 e agendar uma visita domiciliar
dos agentes do Programa Permanente de Atualização
Cadastral – PROPAC.
    Ao provar que é você quem recebe o benefício,
seu pagamento estará garantido! 
    O recadastramento é simples e rápido. PARTICIPE!

RECADASTRAMENTO é obrigatório
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APOSENTADORIAS CONCEDIDAS 
MAIO

ADELITA COELHO DA SILVA

ADENOR PAIVA PINHEIRO

AGOSTINHO CORREA MACIEL

ALBERITA DE SOUZA GONSALVES

ALDENORA LIMA DA SILVA

ALFREDO JOSE FERRAZ RODRIGUES

ANA RITA DE CASTRO BELEM

ANGELA MARIA DIAS DE MELO

ANGELA RODRIGUES REIS

ANGELITA BARBISA BELIZARIO

ANTONIA CORREA DE SOUZA

ANTONIA FELIX DA SILVA

ANTONIA LUCIA BORGES CONCEIÇÃO

ANTONIO JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

ASTRID MORAIS DA MOTA

CARLOS AFONSO MARIANO MARQUES

CARLOS PINTO DOS SANTOS

CECILIA CABRAL GIL

CELENE DAS CHAGAS OLIVEIRA

CELINA VIEIRA SANTANA

CELSO MONTEIRO DE SOUZA

CLEIDE GRANGEIRO DE QUEIROZ

CLEONICE PANTOJA DO NASCIMENTO

CRISTOVÃO LOPES RAMOS

DAMIANA FEITOSA FERNANDES 

DAMIÃO ARRUDA MONTEIRO

DILMA PINHEIRO VIEIRA

DOMINGOS DO ROSARIO DA SILVA

DORACI EVANGELISTA DA SILVA

EDNEI DOSW SANTOS MARQUES

ELENISE MANSO PEIXOTO

ELIOMAR EVERTON DE CARVALHO

ELIZABETH SOUZA DA SILVA

ELY VELOSO DA SILVA

EPIFANIO MARQUES PEREIRA

EVERALDO ANTONIO MELO MACEDO

EXPEDITO MONTEIRO DE FIGUEREDO

FRANCISCA NENEM DE PAULA SOUSA

FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS

FRANCISLENE DE BRAGA MOREIRA

GEMIMA OLIVEIRA ARCOS

GENILDA DE JESUS PRESTES

GEORGETE DE FIGUEIREDO FIDELIS

GERONSO RIBEIRO DE CASTRO

GRACIA MARIA AMUD SOUTO

HILDENIZE LINDOSO 

HUMBERTO NONATO LIMA

ILCILENE BARBOSA MESQUITA

IRACI PEREIRA NUNES

IRAZER MENDONÇA DE LIRA

IVETE OLIVEIRA DE MOURA

JANDIRA DA SILVA RABELO

JARCIRENE PINHEIRO CARDOSO

JEANETH DOS SANTOS MAIA

JOÃO EUDES LIMA BATISTA

JOÃO PAULO FERREIRA

JOIA DE MELO CRUZ

JORGE ANTONIO DO NASCIMENTO LIMA

JORGE DE PAULA GONÇALVES

JORGE DIAS DOS SANTOS

JOSE CLADIOMAR GUEDES CRUZ

JOSE CLAUDIOMAR GUEDES CRUZ

JOSE LEITÃO MENDES JUNIOR

JOSEFA EMILIA BARROS DA CUNHA

JOSINEIDE DA SILVA CORDOVIL

JULIANA COSTA GADELHA

LEILA DOS SANTOS CUNHA

LEILA REGINA SENA DE SOUZA

LUCIA DE JESUS MARQUES DE SOUZA

LUCIA REGINA DE SOUZA

LUCIDALVA DOS SANTOS VIANA

LUCIMAR CASTRO MIRANDA

LUCINEIDE DE SOUZA COELHO

LUIZ ANTONIO JORGE

LUIZ CARLOS ABECASSIS GARCIA

MAGDA BARRONCAS RIBEIRO

MANOEL AZEVEDO ROMÃO

MANOEL SARMENTO LIMA FILHO

MANUEL  ALVCES DOURADO FILHO

MARCILENE PESSOA DE OLIVEIRA

MARGARIDA MONTEIRO DOS SANTOS

MARIA AMELIA DE LIMA RODRIGUES

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS NASCIMENTO

MARIA AUXILIADORA MARTINS

MARIA AUXILIADORA SOUZA BARBOSA

MARIA AZINETE GONÇALVES NEGREIROS

MARIA CELY GONSALVES BARROSO

MARIA CRISTINA DUARTE ANTONY

MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA MACIEL

MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA

MARIA DAS DOR3ES MORAIS FREIRE MARANGONI

MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DE FREITAS

MARIA DE FATIMA FERNANDES BELCHIOR

MARIA DE FATIMA FREDERICO TRIBUZY

MARIA DE FATIMA SALY DA SILVA VIANA

MARIA DO CARMO CHACON DAS DORES

MARIA DO CARMO COIMBRA DE SENA

MARIA DO PERPETUO SOCORRO AYRES TELES

MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS

MARIA DO ROSARIO PEREIRA DA SILVA

MARIA DO SOCORRO DIAS LEÃO

MARIA ERONILDES DE SOUZA CORREIA

MARIA EULA BENTES MONTEIRO

MARIA FRANCISCA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

MARIA GERUSA  DE OLIVEIRA SILVA

MARIA HELENA DE LIMA RODRIGUES

MARIA LICE BRAGA DE OLIVEIRA

MARIA LUCIA DOLZANE MIQUILES

MARIA LUCIA RIBEIRO REIS

MARIA LUIZA CARDOSO FONSECA

MARIA NEUZA BEZERRA DE OLIVEIRA

MARIA RITA MAIA VIEIRA

MARIA SALOME DE SIQUEIRA PINHO CAVALCANTE

MARIA SALOME DE SIQUEIRA PINHO CAVALCANTE

MARIA SILVIA PANTOJA

MARIA SO SOCORRO PINTO BEZERRA

MARIA TRINDADE DA SILVA

MARIA VANILDE ANDRADE GOMES

MARIA ZELINDA SILVA  DOS SANTOS

MARINETE LOPES PINHEIRO

MARLENE BARATA DE PAULA

MARTA MARIA MILLERIO PINTO

MONICA MARIA BRASILEIRO ALMEIDA

MORAMY  CECILIO GUEDES CAVALCANTE

NILDA CARVALHO DE OLIVEIRA

NILSON MANOEL LEAL DOS SANTOS

NUNILA PEREIRA DA SILVA

ODETE GUIMARAES DE SENA

OLIVIA RAPOSO DOS SANTOS

OSMAR FERREIRA DA FONSECA

OSMARINA OLIMPIA MARTINS PINHEIRO

PEDRO RODRIGUES VALENTE

RAIMUNDA BRITO BARÃO

RAIMUNDA LIMA PIRES

RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS

RAIMUNDA PINHEIRO DA COSTA

RAIMUNDA TAVARES DE MESQUITA

RAIMUNDO LOPES BEZERRA

RAIMUNDO LOPES BEZERRA 

RENATO SEBASTIÃO DA SILVA

ROSA CAMURÇA CAVALCANTE

ROSA CRISTINA DA SILVA ELVAS

ROSALINA DOS SANTOS RODRIGUES

ROSELY PIMENTEL DE OLIVEIRA

SANDERLY MARIA DO NASCIMENTO MOTA

SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

SEBASTIÃO LIRA DA SILVA

SOCRATES FERNANDES DOS SANTOS

SONIA MARIA ROJAS LEITE

SUELI MARIA TOURINHO DE SOUZA 

SUELY BRITO

TANIA REGINA MOREIRA GONZAGA

TEODOMIRO FARIAS SICSU FILHO

TRINDADWE ALMEIDA MULLER

UMBELINA SIMÕES HOYOS

VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS

VIRGINIA MEIRELES DE AZEVEDO

WALDIR RODRIGUES  DOS SANTOS

WANIA LEIDA TAVARES FIGUEIREDO

WILMA ALMEIDA LIMA
WILSA CLARA CALHEIRO ONETY
WILTON DE BARROS ARAUJO
YEDA DOS SANTOS SANTOS

JUNHO
ANA FRANCISCA SILVA TAVARES
BENEDITA GUIMARAES CURSINO
BERENICE FARIAS  SOLIMOES
CRISTINA PALMA DOS SANTOS
CRISTOVAO LOPES RAMOS
EDNELZA NUNES ALVES
FRANCISCO SEBASTIÃO DE SOUZA
GENY MARQUES GOMES
JOSE ALTEVI DE ANDRADE AGOSTINHO
JOSE DE OLIVEIRA E SOUZA
LAZARO MARTINS
MARIA  DE FATIMA SOUZA MARQUES
MARIA AUXILIADORA ANGELO DE LIMA
MARIA SELMA RODRIGUES DOS REIS
ROBERTO LOBATO DE MELO

PENSÕES CONCEDIDAS 

MAIO

ALBA LACERDA DE SOUZA

ALINICE MOURA GUERREIRO

ALMIRA BARROS TAVARES

CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE SOUZA

DAINORETH RAMOS RODRIGUES

EDER FAVACHO DA ROCHA

ELYDE CRISTINA DA SILVA FERREIRA

FRANCISCA MARCIA GIFFONI SILVA FERNANDES
GABRIEL FREITAS DE MENEZES
JEFERSON RODRIGUES DE LIMA
JOSE AMANDIO PEREIRA
KAYNARA CABRAL SILVA
LOUISE FELIZARDO AMBRÓSIO
LUCIA DE SOUZA REZUTTO
MARIA ALDESIR AUSIER BARRETO
MARIA BENEDITA ALVARENGA DA SILVA

MARIA CLEIDE DE SOUSA CRUZ 
EDER CRUZ JUNIOR 
MARIA DEA DE OLIVEIRA CAVALCANTE
MARIA DO CARMO PEREIRA DOS SANTOS
MARIA FRANCISCA MATOS DE SOUZA
MARIA JOSE DOS SANTOS E SANTOS
MARIA SANTA MAGNO DE SOUZA
MARIA THOMAZ DA SILVA
MARIANA DE OLIVEIRA MELO 

NAZARÉ RODRIGUES COSTA
NORRA NEY ARAUJO DE SOUZA 
PATRÍCIO GOMES SOUZA
RAIMUNDO ALMEIDA FILHO
ROZENILDE COSTA FERREIRA
SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA
TANIA MARA LABANCA E SILVA
TEREZA RAULINO AIRES 

WANDERSON SILVA MAGALHÃES
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Visando elevar a qualidade dos serviços dispensados aos
inativos e pensionistas do Estado que residem fora da capital, a
AMAZONPREV firmou convênios técnicos com a Secretaria de
Estado de Educação – SEDUC, Polícia Militar e com a Secretaria
de Representação do Governo do Estado do Amazonas, em
Brasília – SERGB para atendimento ao público nas dependên-
cias das respectivas Secretarias. 
Na SEDUC o convênio tem como finalidade atender aos

segurados residentes no interior do Estado, já com a Polícia
Militar visa atender aos policiais de reserva, reforma e pen-
sionistas; e na SERGB o atendimento terá como foco, priori-
tariamente, os residentes no Distrito Federal. 
Dentre os serviços a serem executados destacam-se:

Recadastramento; Simulação de benefícios de Aposentado-
ria; Termo de Opção do 13º Salário; Recebimento de contra-
cheques; Envio de diligências referente aos processos de
aposentadoria; Cédula C; Orientação sobre acesso ao Portal
do Segurado; Documentos necessários para concessão de
pensão; bem como acesso à instrução de processos e rece-
bimentos/documentos para concessão de pensão e revisão
de benefícios. 
Visando orientar os servidores (disponibilizados pelas

Secretarias) que irão realizar os serviços, a Amazonprev
realizará treinamento, fornecendo também os materiais
necessários.  
Os referidos convênios não implicam em repasse de re-

cursos orçamentários ou financeiros entre os partícipes. 

Objetivando melhorar as informações de
óbitos ocorridos no Estado do Amazonas,
bem como intensificar o controle para evitar
pagamentos indevidos pelo Erário Público, a
Amazonprev solicitou, através de Oficio nº
1633/2014 – GPREV, parceria com a Fun-
dação de Vigilância em Saúde do Estado –
FVS/AM, por meio de convênio para forneci-
mento bimestral (via eletrônico) dos óbitos registra-
dos no Sistema de Obituários do Ministério da
Saúde, visando ao cruzamento com a base de
dados dos beneficiários da Amazonprev. 
Para atender à Legislação Previdenciária

do RPPS do Estado do Amazonas (LC 30/01 -
art. 36-B), e em consonância com o Sistema
de Óbitos Nacional – SISOBI, instituído pela
Portaria MPAS nº 847/01, em cumprimento a
Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991 (art. 68),
Decreto Federal nº 3.048/99 (art. 228) e Por-
taria MPAS nº 3.769 de 12 dezembro de 2001,
a Amazonprev efetua o acompanhamento dos
registros de óbitos por meio do sistema SISOBI,
Relatórios dos Cartórios e Obituários divulga-
dos nos jornais de grande circulação no Es-
tado.

AMAZONPREV amplia atendimento por meio de parcerias 
SISTEMA DE ÓBITOS 

Idosos são imunizados contra H1N1 
na AMAZONPREV

Foram imunizados 100 idosos

Dando continuidade às ações de responsabilidade
social junto ao público-alvo, a Fundação AMAZON-
PREV, disponibilizou, no dia 09 de maio, em sua sede,
100 doses de vacinas contra o vírus H1N1, para os
aposentados e pensionistas do Estado e moradores da
redondeza com idade a partir dos 60 anos. 

As vacinas foram aplicadas pelos agentes da
Unidade Básica de Saúde – UBS Lúcio Flávio, das 8h30
às 12h, na sede do Amazonprev que, prontamente,
atendeu ao nosso pedido.

Este já é o 9º ano que a Amazonprev oferece o
serviço em parceria com o Núcleo de Vigilância em
Saúde da Secretaria Municipal – SEMSA.
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Previdência x Saúde 05 de junho - Dia Interna-
cional do Meio Ambiente
A Fundação AMAZONPREV, cumprindo sua

política socioambiental, vem adotando ações
para a conscientização dos servidores e público-
alvo quanto à importância da preservação do
meio ambiente. Desde 2007, através do Pro-
grama Reciclar a Amazonprev possui um projeto
de captação de papel em parceria, atualmente,
com a Empresa Aliança – Associação dos Cata-
dores de Papel. O volume de material descartável
produzido mensalmente, pelas unidades da Fun-
dação é de aproximadamente 260 kg de papel
branco e 100 kg de papelão. 

Para a seleção dos papéis as unidades pos-
suem coletores de material: nos quais o servidor
deposita o material a ser descartado para reci-
clagem, sendo, posteriormente, recolhidos, sepa-
rados e acondicionados e armazenados em local
próprio para coleta pela Associação. 

Buscando adequar o Programa Reciclar aos
requisitos da LEI nº 4.018 de 02 de abril/2014
que torna obrigatória a implantação adequada
do sistema de coleta seletiva de resíduos nos esta-
belecimentos comerciais, instituições públicas, es-
colas, dentre outros, a Amazonprev está realizando
estudos para implantar novas ações, de forma a
otimizar o Programa já existente como Campanhas
de conscientização dos servidores para preservação
do Meio Ambiente.

Apesar da separação entre Previdência e Saúde ter
ocorrido desde 1998, o tema ainda é foco de muitas
dúvidas por parte dos segurados. Veja os dispositivos
legais que regulam este assunto:

A Constituição Federal, as Emendas Constitucio-
nais nº 20/98 e nº 41/03 foram fundamentais para
as transformações ocorridas na Legislação Previden-
ciária, ao estabelecerem novos procedimentos que
permitiram separar os benefícios previdenciários da
assistência à saúde. 

A Lei Federal nº 9.717/98 (Atualizada até
04.06.2014), art.1º, dispõe sobre as regras gerais para
organização dos Regimes Próprios de Previdência Social
dos servidores públicos da União, Estados e Municípios,
estabelece que: 

III – “....as contribuições do pessoal civil e militar
ativo, inativo e dos pensionistas, somente poderão ser
utilizadas para o pagamento de benefícios previden-
ciários dos respectivos regimes...”

A Portaria do Ministério da Previdência Social -
MPS nº402, de 10.12.2008 que regulamenta a Lei nº
9.717/98, estabelece ainda que:

Art.8º - “....fica vedada a utilização de recursos do
regime próprio de previdência social para fins de as-
sistência médica e financeira de qualquer espécie nos
termos do inciso III do art. 2º desta Portaria”.

Logo, a responsabilidade da gestão dos benefícios
previdenciários é da Amazonprev enquanto que a as-
sistência à saúde compete ao Ministério da Saúde
através do Sistema Único de Saúde - SUS.

Portanto, a Contribuição Previdenciária (Servidor
e patronal) garantem os benefícios previdenciários
como aposentadorias e pensões, por exemplo. 

Resolução TCE define padrão para processos previdenciários
Ao longo dos anos, a Fun-

dação AMAZONPREV vem envi-
dando esforços para padronizar a
instrução dos processos relativos à
concessão dos benefícios previ-
denciários junto aos órgãos de
origem, no intuito de reduzir a
quantidade de processos retorna-
dos em diligência para ajustes.

A Resolução nº 02/2014 do
Tribunal de Contas do Estado –
TCE/AM, publicada no DOE de 10
de abril de 2014, que dispõe sobre
as concessões de aposentadorias,
reformas, transferências para

reserva remunerada e pensões
vem estabelecendo os procedi-
mentos e documentos necessários
à análise e apreciação da legali-
dade para fins de registros das
respectivas concessões,
atribuição daquela corte .

Nesse sentido, a AMAZON-
PREV adotou diversas providências
de forma a dar integral cumpri-
mento ao disposto na Resolução,
visto que grande parte das exigên-
cias elencadas no referido docu-
mento já vinham sendo atendidas
pela Fundação.

Dentre as providências desta-
cam-se: Elaboração dos documen-
tos e otimização dos
procedimentos; Realização de En-
contros Técnicos na sede da Ama-
zonprev nos dias 12 de maio e 02 e
03 de junho, com os servidores
lotados no Departamento de Recur-
sos Humanos de todos os órgãos de
origem com a finalidade de dirimir
dúvidas e pacificar entendimentos a
respeito dos procedimentos
necessários à instrução dos proces-
sos de aposentadoria, em con-
sonância com as exigências do
TCE. 
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Empresa de Consignação tem nova Razão Social
Comunicamos aos aposentados da Fundação que a Empresa Rede Nova Gestão de Softwares e

Consignados LDTA, responsável pela Gestão dos Empréstimos Consignados dos aposentados do Estado,
modificou a razão social para FênixSoft Gestão de Softwares e Consignados Ltda, conforme publicado no
Diário Oficial do Estado – DOE de 20 de janeiro de 2014.

A solicitação pode ser feita em qualquer institui-
ção financeira autorizada pelo Banco Central, inde-
pendente do banco em que o aposentado/ativo
recebe seu benefício e as taxas de juros cobradas são
estipuladas pelas instituições financeiras credenciadas.

Quanto aos aposentados e pensionistas da ALE,
não houve alteração no sistema atual.

O Empréstimo Consignado é uma operação na
qual os pagamentos (o valor das parcelas) são efe-
tuados por meio de desconto diretamente na folha
de Pagamento. A contratação de empréstimo exige
cautela e deve ser feita somente em casos de extrema
excepcionalidade. 

PORTABILIDADE

O Decreto nº 32.835 passa a
vigorar com a inclusão do artigo
6º-A, com a seguinte redação:
Art. 6º-A. A operação de ces-

são de créditos provenientes de
contratos de empréstimos con-
signados em folha de paga-
mento, realizada entre entidades
consignatárias, obedecerá aos
seguintes preceitos:
I – a entidade consignatária

adquirente de crédito, após auto-
rização do servidor ou pensio-
nista interessado, deverá emitir,
via sistema WEB, proposta ex-
pressa de compra e venda de dí-
vida à entidade consignatária
alienante;
II – as solicitações de aquisi-

ção e cessão de créditos poderão
ocorrer durante um período de
quinze dias, após o dia de corte
de cada mês;
III – a entidade consignatária

alienante deverá informar, via
sistema WEB, em até 5 dias úteis,
a partir da data da proposta:
a) O saldo para quitação do

contrato constando todos os des-
contos de juros que estiverem
calculados para cada contrato;
b) O banco, a agência e o nú-

mero da conta-corrente em que
deverá ser depositado o montante
para quitação do contrato para li-
quidação por meio de TED.
IV – a entidade consignatária

adquirente deverá efetuar o paga-
mento do saldo devedor do con-
trato e registrar no sistema WEB
que efetuou a sua quitação, em
até 5 dias úteis, a partir da data
em que o saldo devedor tiver sido
informado no ambiente virtual;
V – a entidade consignatária

alienante deverá efetuar a confir-
mação da quitação do saldo de-
vedor e a liberação da margem

do contrato liquidado em até 5
dias úteis a contar da data em
que ocorreu o registro da quita-
ção do respectivo saldo devedor
no ambiente virtual.
O aposentado ou pensionista

que desejar fazer a portabilidade
da consignação deverá se dirigir
ao banco que faz a cobrança
atual da dívida e solicitar a trans-
ferência para outro banco de sua
preferência. No entanto, o pro-
cesso de renegociação da dívida
proveniente de empréstimo con-
signado somente é possível me-
diante pagamento de 20% das
parcelas contratadas. A quitação
total do contrato de crédito antes
de alcançar 20% das parcelas en-
sejará a manutenção do bloqueio
da margem consignável relativa
a tal contrato pelo período que
faltaria para atingir 20% do
prazo contratual.

Com a necessidade de promover adequações à regulamentação dos descontos efetuados a título
de consignações dos vencimentos dos servidores do Estado foi publicado no DOE de 14 de março de
2014 o Decreto nº 34.593, alterando o Decreto nº 32.835, de 24 de setembro de 2012, que dispõe
sobre as  consignações em folha de pagamento.

Novos procedimentos de acesso para aposentados e servidores ativos
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Audiência Pública na ALE esclarece dúvidas sobre
questões previdenciárias 

Dando continuidade às tratativas quanto aos ques-
tionamentos dos servidores públicos relativos à Grati-
ficação de Atividades Técnico-Administrativo – GATA,
a AMAZONPREV, representada pelo Presidente Sil-
vestre de Castro Filho e Equipe, participou da segunda
Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado
– ALEAM, realizada no dia 26 de maio. 
A sessão foi conduzida pela ALE e teve a partici-

pação da Secretária Executiva da Secretaria de Es-
tado da Fazenda – SEFAZ, Danielle Queiroz e do
Presidente do Sindicato dos Servidores Estaduais -
SISPEAM, Sr. Riad Abrahin Ballut. 
O Presidente Silvestre iniciou explicando a respon-

sabilidade da Fundação Amazonprev e o procedi-
mento para pagamento dos servidores inativos e
pensionistas do Estado, a partir da segregação da
massa Previdenciária: Fundo Financeiro – FFIN (dos
servidores que ingressaram no serviço público até
31/12/2003 – de responsabilidade do Estado) e
Fundo Previdenciário – FPREV (dos servidores que in-
gressaram no serviço público a partir de 01/01/2004
– de responsabilidade da Amazonprev). “O procedi-
mento funciona da seguinte forma: o Governo repassa
o recurso do FFIN para a Amazonprev que faz o paga-
mento dos servidores; já no FPREV o Fundo é capitalizado.
O recurso arrecadado das contribuições é posteriormente
repassado aos servidores enquadrados no referido Fundo
quando do uso dos benefícios previdenciários a que fazem
jus”, disse. 
Com relação ao desconto sobre a Gratificação de

Atividade Técnico- Administrativa, o Presidente es-
clareceu que sendo o FFIN  de responsabilidade do
Estado, consequentemente, o recurso arrecadado 
com o desconto pertence ao FFIN. “A partir do 

momento em que os recursos do FFIN são repassados
para Amazonprev nossa função é de operacionalizar
o pagamento dos benefícios, e de acordo com a
análise de cada situação o pagamento é efetuado nor-
malmente, ou seja, a Amazonprev intermedia os
processos conforme as Legislações vigentes”, explicou. 
Silvestre encerrou a explanação destacando que a

Amazonprev está sempre à disposição dos segura-
dos, do Sindicato e da Sociedade em Geral para es-
clarecer qualquer dúvida sobre as questões
Previdenciárias.
Ao final da sessão, foi definido que todas as con-

siderações serão documentadas pela ALE,devendo
ser encaminhadas à Casa Civil para análise e
providências do Chefe do Poder Executivo do Estado
do Amazonas.

A Fundação Amazonprev comunica que o paga-
mento da diferença de Reajuste Salarial concedido
aos servidores de cargo efetivo através das Leis nº
4.034, 4.035 e 4.041, de 26 de maio de 2014, foi
realizado no dia 12/06/2014 (para aposentados) e
13/06/2014 (para os pensionistas), respectivamente. 

Para maiores informações os segurados desses
órgãos podem comparecer à Amazonprev na Rua
Visconde de Porto Alegre, 486, Centro e no PAC Ci-
dade Nova ou contactar pelos telefones 3627-3400
/ 3421 ou pelo Fale Conosco:amazonprev@ama-
zonprev.am.gov.br.  

Pagamento do reajuste dos aposentados e pensionistas
da SEDUC, PMAM, CBMAM e POLÍCIA CIVIL

Silvestre - “A função da Amazonprev é operacionalizar o
pagamento dos benefícios


