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Diretor-Presidente

Entramos no 13º
ano do informativo O Pre-
vidente e é muito gratifi-
cante poder levar, com
transparência, a você se-
gurado, as notícias e con-
quistas já alcançadas pela
Fundação Amazonprev.
no primeiro quadrimestre

deste ano.
Aproveitamos a oportunidade para para-

benizar todos os aposentados do Estado do
Amazonas pela passagem do Dia do Aposentado
(comemorado em 24 de janeiro). Profissionais
estes que dedicaram anos de sua vida laboral
para o desenvolvimento do Estado do Amazonas
e que hoje estão usufruindo da condição de be-
neficiário do Sistema de Previdência.

Destacamos, nesta edição, a convocação
dos aposentados e pensionistas que estão pen-
dentes de Recadastramento para atualizarem,
com urgência, os dados cadastrais a fim de não

terem o benefício suspenso.
Compartilhamos também neste informa-

tivo, a Recertificação na ISO 9001:2008 com o
foco na Prestação de Serviços de Concessão, Ma-
nutenção e Revisão dos benefícios Previdenciá-
rios no Estado do Amazonas, comprovando que
a equipe Amazonprev tem buscado a cada dia
intensificar o compromisso pela qualidade dos
serviços prestados; e a Renovação do Certificado
de Regularidade Previdenciária, em cumpri-
mento à Legislação Previdenciária, colocando o
Estado do Amazonas como referência nacional
por ter preenchido todos os 36 requisitos exigi-
dos pelo MPS

Outro destaque que pode ser conferido
nesta edição é a Campanha Solidária realizada
com a participação dos servidores  que arreca-
dou mais de 200 doações entre alimentos e fral-
das para ajudar o Lar Batista Janell Doylle. 

Esses e outros destaques podem ser con-
feridos nas próximas páginas. 

Boa Leitura!

CRP é renovado até julho
No dia 23/01/2016 foi renovado o Certifi-

cado de Regularidade Previdenciária – CRP do Es-
tado do Amazonas com validade até 21/07/2016. 

Isso significa que a Fundação tem cumprido
as exigências impostas pela Lei nº 9.717/98, De-
creto nº 3.788/2001 e Portaria nº 204/2008, garan-
tindo a certificação do Estado junto ao Ministério
da Previdência Social – MPS.

A renovação do CRP coloca o Estado do
Amazonas como referência nacional por ter preen-

chido todos os requisitos exigidos pelo MPS pois,
desde a implantação da Amazonprev, o CRP do
Amazonas é renovado pelo MPS, possibilitando ao
Estado realizar transferências voluntárias de recur-
sos da União, firmar acordos, contratos, convênios,
bem como receber empréstimos, financiamentos,
avais e subvenções em geral de órgãos ou entida-
des da administração direta e indireta da União.

AMAZONPREV entrega prestação de contas
Com o propósito de atender a Resolução TCE nº 008/2011, que dispõe sobre o exame das contas

dos Órgãos Gestores de Regime Próprio de Previdência Social, a Fundação AMAZONPREV entregou a
Prestação de Contas, referente ao exercício de 2015, ao Tribunal de Contas – TCEAM no dia 29 de março
de 2016, por meio do Ofício nº 1579/2016 – AMAZONPREV/GADIR de 28 de março de 2016, cujo prazo
final estabelecido para entrega dos documentos era até 31/03/2016.

Mais uma vez, a exemplo dos anos anteriores, a Fundação Amazonprev entrega antes do prazo.
Parabéns!!!
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PROAP realiza palestra 
sobre Aposentadoria na SEAD

Servidores de RH recebem 
treinamento sobre SISPREV

Visando disseminar a cultura previdenciária
objeto da DP 0309 do PPA 2016-2019, no dia 11.03
a Fundação Amazonprev, através dos servidores

Alan Cardec e Gizele Maia realizou Reunião Técnica
com mais de 100 servidores lotados no setor de Re-
cursos Humanos de diversos órgãos de origem, no
Auditório da Secretaria de Administração e Gestão
do Estado - SEAD.

Durante a reunião foram apresentadas as
regras e novo limite para aposentadoria compulsó-
ria conforme EC nº 88/15, LC nº 152 de 03 de de-
zembro de 2015 publicada no Diário Oficial da
União - DOU de 04 de dezembro de 2015, Instrução
do processo de aposentadoria conforme LC nº
30/2001, Revisão da Certidão de Tempo de Contri-
buição - CTC, Atualização de dados cadastrais e
funcionais no Sistema Previdenciário - SISPREV,
dentre outros assuntos.

Palestra reuniu aproximadamente 100 servidores 

De 11 a 15 de abril, a Fundação Amazonprev, por
meio do servidor Alan Cardec ministrou, em sua
sede, treinamento sobre instrução de processos de
aposentadoria, para os servidores de Recursos Hu-
manos da Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ,
Secretaria de Estado e Justiça e Direitos Humanos
- SEJUS e Departamento de Trânsito - Detran.

O conteúdo abordado contemplou os procedimentos
de instrução do processo de aposentadoria, cadastro, si-
mulação para concessão de benefícios, controle de pro-
cessos e certidão de contribuição. 

O treinamento teve como objetivo capacitar os
participantes para operacionalizar a nova versão do
SISPREV WEB proporcionando mais rapidez e qua-
lidade ao processo de concessão de aposentado-
ria.

APOSENTADORIA 
Já no dia 14 de abril ocorreu treinamento

sobre concessão de aposentadoria para os servido-
res do quadro suplementar da Universidade do

Amazonas - UEA. 
Na ocasião foram apresentadas as regras aplica-

das para concessão de benefícios, Compensação Previ-
denciária, recadastramento, dentre outros assuntos. 

O evento atendeu à solicitação  da  Associação
dos Servidores da Universidadedo Amazonas - ASSUEA,
através de Ofício nº 025/2015.

Alan Cardec (ao fundo) com os servidores da FHAJ, SEJUS e Detran du-
rante treinamento
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AMAZONPREV constitui Brigada para  com-
bate ao Aedes Egyptis

Preocupada com a saúde e bem estar de seus servido-
res e visando disseminar a Campanha de Combate ao
Aedes Egyptis (transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chi-
cungunya), realizada pelo Governo do Estado, a Fundação
Amazonprev, em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde – SUSAM e Fundação de Vigilância em Saúde – FVS
AM, elaborou um plano de ações através dos agentes da
Brigada (formado por 3 servidores da Instituição) con-
forme Decreto Estadual nº 36.640, de 22 de janeiro de

2016.
A programação inclui a realização de palestras educa-

tivas, fixação de cartazes e banners informativos nos qua-
dros de avisos e fachada do prédio, distribuição de folders
aos segurados, servidores e moradores da vizinhança em
geral, além da apresentação de vídeos educativos no
salão de espera do atendimento. 

SELO 
No dia 16.03 a Fundação Amazonprev, representada

pelo servidor Fábio Carvalho, recepcionou os represen-
tantes da FVS, Sras. Francisca Almeida e Sueliane Biten-
court, para entrega do selo de adesão da Amazonprev ao
Programa de Brigada e dos botons de identificação dos
Agentes Brigadistas (Claudinei Soares, Claúdio Pacheco e
Neildo Rosas) e mais 13 terceirizados colaboradores da
Empresa M.H Ferreira Quaresma/ME, responsável pelos
serviços de limpeza que também estão dando apoio às
ações de combate ao mosquito, verificando e eliminando,
semanalmente, possíveis criadouros e focos de larvas do
Aedes Agyptis. 

Membros da Brigada e equipe de apoio exibem o selo de adesão ao Pro-
grama junto com as representantes da FVS

Campanha Solidária arrecada mais de
200 itens para abrigo infantil

Seguindo a política de Ação SocioAmbiental
do Governo do Estado do Amazonas, a Fundação
Amazonprev realizou a entrega das doações de fral-
das, leite e demais alimentos não perecíveis ar-
recadados durante Campanha Solidária ao Lar Batista
Janell Doylle. 

A campanha foi realizada no mês de março e
abril com a participação de alguns servidores sendo
arrecadados e doados 299 itens com objetivo de
atender ao apelo do Abrigo divulgado no jornal A
Crítica de 28.03.2016 – Caderno de Cidades, por
doações dos respectivos produtos citados
acima. 

O Abrigo Janell Doylle acolhe crianças e ado-
lescentes vítimas de violência doméstica oferecendo
moradia, alimentação e cuidados de higiene e saúde,
além de auxílio para mais de 160 residentes nas co-
munidades vizinhas ao abrigo.

As doações também podem ser feitas direta-

mente no Abrigo situado na Rua Igarapé do Mauá,
no bairro Mauazinho, todos os dias, mas o melhor dia
para as ações e visitas é o sábado, de 8h às 11h e das
14h às 17h.

Wilza Moreira, servidora da AMAZONPREV, realizou a entrega das
doações ao Sr. Antônio, representante do Janell Doylle
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AMAZONPREV conquista mais uma 
Recertificação ISO 9001:2008

No dia 19 de fevereiro, a Amazonprev recebeu
a Recertificação da norma ISO 9001:2008, sob o es-
copo “Prestação de serviços de concessão, manuten-
ção e revisão dos benefícios previdenciários do
Governo do Estado do Amazonas”, após auditoria rea-
lizada pela certificadora Fundação Vanzolini no pe-
ríodo de 15 a 19 de fevereiro.

Após criteriosa avaliação, o Auditor Líder da
Fundação Vanzolini, Sr. Ricardo de Magalhães Rita, re-
conheceu a eficácia do sistema de gestão da quali-
dade, após verificação em todos os processos
envolvidos no escopo, confirmando a continuidade
na prestação dos serviços com qualidade e garantindo
à satisfação dos segurados e dependentes.

“A equipe da Amazonprev trabalha de forma

comprometida, com responsabilidade e tem domí-
nio sobre as atividades que desenvolve. Possui uma
política de atendimento muito boa, um excelente sis-
tema de segurança das informações dos segurados,
além de um planejamento bem estruturado. Por-
tanto, a equipe auditora recomenda à Comissão Téc-
nica de Certificação da Fundação Vanzolini, a
certificação da Fundação Amazonprev, conforme a
Norma NBR ISO 9001:2008“, afirmou Ricardo Maga-
lhães.

O êxito na Recertificação da Norma ISO
9001:2008 é produto de uma gestão eficiente da Pre-
vidência Estadual comprometida com a Política de ex-
celência na prestação de serviços públicos adotada
pelo Governo do Estado do Amazonas.

Recadastramento garante seu benefício
A Fundação Amazonprev convoca os aposen-

tados e pensionistas que não se recadastraram em
2015, assim como os que fizeram aniversário de ja-
neiro a abril de 2016 e também não atualizaram os
dados cadastrais, a comparecerem ao órgão para re-
gularizarem a situação, caso contrário terão o bene-
fício suspenso até a regularização conforme disposto
na LC nº 30/01.

Para os residentes na Capital, o recadastra-
mento pode ser feito na sede da Amazonprev (Ave-
nida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro) no
horário das 8h às 13h00.

Os residentes no Interior podem atualizar os
dados nas Unidades da SEDUC localizadas em seus mu-
nicípios.  E os  que  residem em outros Estados, devem
acessar o site www.amazonprev.am.gov.br, imprimir e
preencher formulário de Recadastramento e enviar
para o endereço da Amazonprev através dos Correios
junto com cópia do RG, CPF e comprovante de resi-
dência reconhecido em Cartório. 

ATUALIZE SEU CADASTRO, URGENTE!
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Os interessados em participar da coluna podem en-
viar e-mail para amazonprev@amazonprev.am.gov.br ou
jornalismo@amazonprev. am.gov.br. Buscamos respon-
der todas as perguntas de interesse dos segurados deste
Fundo. O AMAZONPREV agradece a todos os segurados

que participaram desta coluna de "O PREVIDENTE". É de
importância singular a participação de todos os segura-
dos expondo suas dúvidas, sem precisar sair de casa.
Confira abaixo, os participantes desta edição:

Expediente
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CARTAS e E-MAILS

NOME: MOISES DA SILVA FRANCO
Aposentado. Parintins/AM

PERGUNTA: Gostaria de cancelar o meu cadastro
no Portal do Segurado para que eu possa fazer
outro? Pois não me lembro mais da minha senha
e o e-mail de recuperação não existe mais. 

RESPOSTA: Em atendimento à solicitação, o an-
tigo cadastro foi cancelado. Agora é só fazer outro
com o e-mail que o senhor deseja.

NOME: ORCI  VASCONCELOS GOMES
Aposentado, Maués/AM

PERGUNTA: Quero saber se a  Amazonprev está
aposentando o servidor na nova regra do INSS.

RESPOSTA: A Amazonprev aposenta somente 
efetivos estaduais os servidores com base na le-
gislação aplicável aos mesmos. A Amazonprev e o
INSS são dois Regimes de Previdência distintos.

NOME: RAIMUNDA PEIXOTO
Servidora, Urucará/AM

PERGUNTA: Fui funcionária da SUSAM e contribuí
durante 31 anos e 8 meses. Gostaria de saber se
essa contribuição pode ser usada em algum tipo

de aposentadoria ou não.
RESPOSTA: Todo esse tempo poderá ser usado
em outro regime previdenciário. A senhora de-
verá ir na SUSAM e pedir os documentos relacio-
nados abaixo autenticados em cartório ou
autenticados pelo servidor do órgão:

DOCUMENTOS:

* Certidão de tempo de serviço emitida pelo
órgão de origem do ex-servidor;
* Ficha Funcional (frente e verso);
* Ato de nomeação ou integração no serviço pú-
blico estadual, publicado no DOE;
* Ato de exoneração, publicado no DOE;
* Fichas financeiras, referente ao período solici-
tado para averbação (comprovar o valor do venci-
mento do cargo e o desconto previdenciário).

Depois disso a senhora deverá entregar essa do-
cumentação na Amazonprev juntamente com RG;
CPF; PIS/PASEP; Comprovante de residência; Certi-
dão de casamento (no caso de mulheres que so-
freram alteração no nome), também autenticados
em cartório ou autenticados pelo servidor do
órgão para que possamos formalizar e emitir a
CTC. Com a Certidão em mãos a senhora deverá
então encaminhar ou entregar ao INSS. 


