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Ao final de mais um ano, desejamos a todos um
2016 de Plena harmonia 

e que os desafios que estão por vir se transformem
em oportunidade de crescimento e realizações. 

Aos nossos segurados
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Fabio Pereira Garcia dos Santos 

Chegamos ao final
de mais um ano e este é o
momento natural para re-
fletir acerca do que reali-
zamos e visualizar os
desafios que ainda estão
por vir, tanto na esfera
pessoal quanto profissio-
nal. E isto não é diferente
para esta Fundação. 

Um ano marcado
por um cenário econômico de recursos escassos,
alguns ajustes tiveram que ser feitos no campo ad-
ministrativo, através de um Plano de Contingen-
ciamento, de forma a cumprir o Decreto nº 35.616
de 26.02.2015 do Governo do Estado. Além disso,
o cenário político e econômico - interno e externo
- sinaliza alta de juros e inflação sem sinais de ar-
refecimento, recomendando absoluta cautela na
condução dos investimentos dos recursos previ-
denciários. 

Contudo, apesar dessa situação, a Funda-
ção Amazonprev, imbuída no propósito de cumprir
sua missão institucional, conseguiu realizar diver-
sas ações que demonstram sua responsabilidade
como órgão gestor da previdência estadual. Den-
tre as ações destacamos: o atingimento de R$ 2,3
bi no Patrimônio do Fundo; Renovação do Certifi-
cado de Regularidade Previdenciário – CRP, em
cumprimento à Legislação Previdenciária colo-
cando o Estado do Amazonas como referência na-
cional por ter preenchido todos os 36 requisitos

exigidos pelo MPS; Atingimento de todos os indi-
cadores do Sistema de Gestão da Qualidade com
destaque para aposentadoria, pensão, revisão e
satisfação do cliente que permitiu a manutenção
da ISO 9001:2008; Disseminação de informações
previdenciárias aos servidores de diversos órgãos
que já reúnem as condições para aposentadoria,
por meio do Programa de Preparação Para Apo-
sentadoria – PROAP e por meio da parceria fir-
mada com o Tribunal de Contas do Estado – TCE;
Continuidade dos treinamentos para servidores
dos setores de recursos humanos dos órgãos de
origem de forma a agilizar as concessões de be-
nefícios. 

No âmbito Socioambiental destacamos a
Campanha de Vacinação que imunizou mais de
100 idosos contra a Influenza; a Campanha Soli-
dária realizada durante a VI Semana da Quali-
dade Amazonprev (de 17 de outubro/15 a 04 de
novembro/15) que arrecadou 1,5 tonelada de ali-
mentos não-perecíveis e materiais de higiene para
ajudar Instituições filantrópicas.

Esta última edição de 2015 apresenta além
de algumas dessas conquistas, as principais ações
a serem executadas no próximo ano, assim como
Plano de Investimento e Calendário de Pagamento
de 2016. 

Com a expectativa de superarmos as ad-
versidades em 2016, a equipe Amazonprev deseja
aos segurados que renovem suas esperanças e te-
nham ano novo de saúde, paz e muita alegria!

BOA LEITURA!

Segurado RECADASTRE-SE!
Visando alcançar 100% dos segurados recadastrados em 2015, solicitamos a todos aposentados e

pensionistas do Estado que fizeram aniversário entre janeiro a dezembro do corrente ano, mas que
ainda não efetuaram o recadastramento, que atualizem seus dados cadastrais o quanto antes.

Para os segurados da Capital, o recadastramento deve ser feito na sede da Amazonprev, de se-
gunda a sexta, no horário de 8h às 13h. Já os residentes no interior devem comparecer à unidade da
SEDUC de seu município. Os que moram em outros Estados devem acessar o site
www.amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher o formulário disponível no link RECADASTRA-
MENTO/Formulário e enviar pelos Correios para o endereço Av. Visconde de Porto Alegre, 486, Centro
– CEP: 69010-125.

O recadastramento é anual e deve ser feito no mês de aniversário do aposentado ou pensionista.
A atualização tem como objetivo garantir que os segurados continuem recebendo seus pagamentos
normalmente e de evitar fraudes ao sistema, pois pode acontecer do beneficiário ter falecido e alguém
estar recebendo indevidamente. Além disso, o endereço correto facilita a entrega pelos Correios de
contracheques, cédula C, informativo O Previdente, dentre outros.
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Amazonprev divulga Ações e 
Plano de Investimento 2016

Nos dias 16 e 17 de dezembro, os Conselhos Fiscal - COFIS e
de Administração - CONAD realizaram as últimas reuniões or-
dinárias de 2015, aprovando o Planejamento Estratégico -PPA
2016-2019 e Plano de Aplicação e Investimentos- PAI 2016.

PLANO ESTRATÉGICO - Instrumento de apoio à gestão previdenciária,

no qual são traçadas as metas para aperfeiçoamento dos serviços previ-

denciários a serem prestados aos segurados, durante o ano, com destaque

para uma gestão de qualidade.

Confira as principais ações previstas no PPA para 2016:
• Alcançar os investimentos com um volume derecursos acima de R$ 2.803
bilhões em 2016 e para 2019 aproximadamente R$ 4.951bihões;
• Descentralizar o Recadastramento por meio de Instituição bancária;
• Implantar agendamento eletrônico para recepção de processos previ-
denciários e atendimento aos segurados;
• Realizar Censo Previdenciário;
• Aperfeiçoamento da GRP FOPAG;
• Integrar a Folha de Pagamento Amazonprev com o sistema AFI/SEFAZ;
• Digitalizar o acervo/fluxo de processos da Amazonprev;
• Dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento Guia de Recolhimento Previdenciário - GRP
(DP0104/2015.

PLANO DE APLICAÇÃO E INVESTIMENTOS - PAI

Os fundamentos que norteiam a política de investimentos para o ano que se inicia trazem como

pressupostos as diretrizes fundamentais para a alocação de recursos administrados pela Fundação Ama-

zonprev, solidificadas nos objetivos elencadas abaixo: 

• Resguardar os recursos que compõem o Patrimônio dos fundos, de forma que estes não sejam desvir-

tuados de sua finalidade, nem contrariem o que preconiza a legislação que rege os RPPS e esta Política

de Investimentos;

• Alocar os recursos em instituições credenciadas, nos termos do Edital do Credenciamento, desde que

ofereçam produtos que estejam em consonância com as diretrizes e objetivos traçados neste plano e na

legislação vigente;

• Observar os princípios da segurança, rentabilidade, liquidez, transparência e economicidade, obede-

cendo as diretrizes normatizadas pela legislação pertinente e por esta política, procurando atingir a meta

atuarial estabelecida no estudo anual, respeitadas as intempéries do mercado financeiro;

• Tratar com celeridade e eficiência as movimentações financeiras, no que se refere as aplicações e res-

gates, primando pela transparência na gestão dos recursos previdenciários, tendo o segurado como

público-alvo principal das informações sobre a política de investimentos e sua execução, as quais devem

ser disponibilizadas por meio de instrumentos de divulgação eletrônica;

• Manter à disposição dos órgãos de supervisão os documentos comprobatórios da Execução da Política

de Investimentos, bem como os oriundos de cumprimento de obrigação junto ao Ministério da Previdên-

cia.

O PPA e o PAI 2016 estão disponíveis, na íntegra, no site www.amazonprev.am.gov.br no link Transparência.

Diretoria em reunião com o COFIS

Diretoria em reunião com o CONAD
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Governo antecipa 2ª Parcela do 13º Salário
O Governo do Estado, através da Amazonprev, efetuou nos dias 16 e 17 de dezembro, o paga-

mento da segunda parcela do 13º salário, que estava previsto para o dia 18 de dezembro, dos aposen-
tados da ALE, Executivo e pensionistas, respectivamente, do Estado do Amazonas que optaram em
receber o benefício em duas parcelas. 

Os segurados que optaram pela forma 1/12 avos, receberam o valor proporcional ao mês e àqueles
que optaram por parcela única receberam o valor integral

Os pagamentos foram realizados com os descontos amparados pela Lei (Imposto de Renda e a
contribuição previdenciária). 

Já os pagamentos referentes ao mês de dezembro, que estava previsto para os dias 16/12 (aposen-
tados) e 23/12 (pensionistas) foram alterados e efetuados nos dias 22/12 e 30/12, respectivamente,
conforme orientação do Governo.

A AMAZONPREV obteve no dia 05 de outu-
bro a manutenção do Certificado ISO 9001:2008,
após Auditoria da qualidade realizada pelo Auditor
Luiz Cláudio Ribeiro da Costa, da Bureau Veritas-
Certifications – BVQI. 

O resultado foi divulgado em reunião de
encerramento, da qual participaram Diretoria, Ge-
rentes, Coordenadores e RD. “Parabenizo a Institui-
ção pelo sistema de gestão. É um sistema maduro
que possui um controle excelente de processos. A
documentação sempre muito bem organizada. Res-
salto também a participação dos servidores pelo co-
nhecimento de suas atividades e pela
disponibilidade no atendimento às solicitações  du-
rante a realização da auditoria. Portanto, declaro
mantida a Certificação da Amazonprev”, concluiu
Luiz Cláudio.

Foram auditadas Alta Direção, Gerência Técnica (Sistema de Gestão da Qualidade), Coordenadoria
de Materiais e Patrimônio, Coordenadoria de Pagamentos de Benefícios e Coordenadoria de Gestão de
Pessoas, sendo verificado o cumprimento dos requisitos da norma junto aos processos relacionados ao es-
copo "Prestar serviços de concessão, manutenção e revisão dos benefícios previdenciários no Estado do Ama-
zonas”.

Em 2015 as Auditorias de manutenção foram realizadas na Fundação Amazonprev a cada seis meses
visando aperfeiçoar os processos e assegurar que a Instituição se mantenha adequada às exigências da
ISO para que seja recertificada a cada três anos.

Esta foi a última auditoria do segundo ciclo de manutenção da ISO 9001:2008. O terceiro ciclo será
iniciado com a Recertificação prevista para fevereiro/16.

Presidente da Amazonprev, Fabio Garcia (E), durante auditoria

Última Auditoria do 2º CICLO de 
Manutenção na Amazonprev é positiva
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ABIDA ZACARIAS BARROS 
ADALTO SEVERINO DE QUEIROZ 
ADENOR BIBIANO PRAIA 
ALEXANDRE DA COSTA SABINO
ANA DE JESUS REIS DA SILVA 
ANA GEISA DE SOUZA MOURA 
ANTONIO BATISTA AFILHADO 
ANTONIO JOSÉ SOLIS RODRIGUES DUQUE 
ARIVALDO CORDOVIL CAXIAS 
ARLETE DANTAS PINTO
CÉLIA DELFINA FERNANDES TEIXEIRA 
CÉLIO DE ALMEIDA BRITO 
CIRNEIDE COSTA DA SILVA 
CLAUDECI ELIAS ALVES 
CLICE MARIA BARBOSA DE ALENCAR 
CONCEIÇÃO MERCEDES LOPES DA SILVA 
DANIZE SOUZA COUTINHO 
DJALMA ARAUJO 
EDER JOFRE COSTA DE ALMEIDA
ELIANA FERNANDES DO NASCIMENTO 
ELIZABETH QUEIROZ DOS SANTOS 
FLÁVIA COLARES SILVA 
FRANCISCA SANTANA COSTA 
FRANCISCO GOIS MAIA 
FRANCISLENE DE BRAGA MOREIRA 
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS 
GUIOMAR MENDES BALIEIRO 
HALANA JORIA CUNHA TEIXEIRA 
HELENA MARIA RAIMUNDA ALBUQUERQUE FRANCA 
HILACY DE JESUS REDIG ARDAYA 
INES THOMAS DALL AGNOL
IVETE DOS SANTOS COELHO 
JAIME ANTONIO SANTOS RIBEIRO 
JOSÉ MAIA DE PAULA 
JOSÉ ROSA DA SILVA 
LAIDE FREITAS DOS SANTOS 
LUIZ GONZAGA DE LIMA 
MANOEL GARCIA PICANÇO 
MANUEL DA CUNHA CARNEIRO

MARIA ANTONIA DA SILVA BARRETO
MARIA AZINETE GONÇALVES NEGREIROS 
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MATIAS 
MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ DE CASTRO
MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUZA 
MARIA ELVIRA DA SILVA MORAL
MARIA ESTELA RAMOS DA SILVA 
MARIA HELENA ANDRE DE SOUZA 
MARIA HELENA TAVARES VINHOTE 
MARIA IZABEL VASCONCELOS 
MARIA LÚCIA PRESTES DE JESUS DE LIMA 
MARIA LUIZA SEMEN LOPES 
MARIA MARTINS DA COSTA 
MARIA ROSE DA COSTA E SILVA
MARIVALDA RAMOS SALUSTIANO 
MARLY BRAZ AMARAL
MENERVAL SEVALHO DE MENEZES 
MOACIR BATISTA PINHEIRO 
NARDA TEREZA CABRAL PAIVA 
PEDRO ANTONIO ALVES TAVEIRA 
PEDRO GERALDO DE SOUZA PIRES 
PEDRO GUEDES
PEDRO PAULO AFONSO DA SILVA REIS 
RAIMUNDA AUXILIADORA TAVARES ARRAIS
RAIMUNDA CARVALHO OLIVEIRA 
RAIMUNDA DA SILVA DOS SANTOS 
RAIMUNDA ESMERALDA SOARES GOMES 
RAIMUNDO NOGUEIRA 
RAIMUNDO NONATO GUIMARÃES DA SILVA 
RAQUEL ALVES CORDEIRO 
RENILDES MARIA VERAS BEZERRA ABREU
ROZENEIDE DOS SANTOS MUSSA 
RUTE MARIA DE OLIVEIRA MONTEIRO 
VALDELIRIO EDUARDO DE LIMA FILHO
VERA LUCIA BARBOSA VALENTE 
WILSON GENUARIO BATISTA 
ZITA PANTOJA REIS 
ZULEIDE SILVA DE ANDRADE 
Publicação até a data  de fechamento do O Previdente 21.12.2015. 

Aposentadorias concedidas em dezembro/15

DEZEMBRO
CARLOS ROBERTO BRASIL DO NASCIMENTO 
IRACY DE SOUZA MARTINS 
IRSON DE SOUSA FONSECA
KARLA VICTORIA CRUZ MONTEIRO 
MARCELO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA 

MARIA CELENE BRANDAO CAVALCANTE 
MARIA EVA RODRIGUES DOS SANTOS 
MARIA OLINDA ALMEIDA DE SOUZA 
MAXWEL P. RAMALHEIRA E MARCELO RAMALHEIRA
NILSA MOURA DE NEGREIROS 
RAILDA DE FREITAS SILVERIO ARAUJO 

REGINA NOGUEIRA TAVARES 
RITA DE CASSIA MATHEUS TRINDADE 
SANDRA MARIA SOUZA DA CRUZ 
SHAYANE CRISTINA BELEM PICANCO 
Publicação até a data  de fechamento do O Previ-
dente 21.12.2015
.

Pensões concedidas em dezembro/15

(Os benefícios previdenciários concedidos em Setembro, Outubro e Novembro estão disponíveis no Portal da Transparência/Institucional/Informações Aposentados e Pensionistas 
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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. A 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:

FRANCISCO SOARES DE SOUZA Aposentado-
Uarini/AM

MENSAGEM: Moro em Uarini estou encaminhando o formulário de recadastramento. É neces-
sário encaminhar algum outro documento junto com o formulário?

RESPOSTA: SIM. É necessário também cópia do RG e de um comprovante de residência
com o endereço atual.  Todos os documentos que a senhora encaminhar para a Amazon-
prev, inclusive o formulário de recadastramento, deverão estar autenticados. A senhora
poderia também encaminhar cópia desses documentos autenticados, por e-mail, para agi-
l izarmos o processo.

ELKA BEZERRA Servidor Ativo. Manaus/AM

MENSAGEM: Que financiamento é este que aparece descontado no meu contracheque?

RESPOSTA: O desconto referente ao código 6154, que aparece em seu contracheque, é apenas
a sua contribuição previdenciária. A sigla FFIN significa Fundo Financeiro. Ele apenas substituiu
o antigo código 5252 que é o mesmo valor. Verifique nos seus antigos contracheques.

RICARDO MAIA BARBOSA Não-segurado. Manaus/AM 

MENSAGEM: Qual o procedimento para a obtenção da certidão por tempo de contribuição,
para averbação em outro orgão público, uma vez que fui servidor da SEDUC?

RESPOSTA: O senhor irá acessar a página da Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), entrará
em serviços, formulários e Requerimento para Emissão  de Certidão de Tempo de Contribuição
Previdenciária. Imprima o documento, preencha e reconheça via cartório. Mande para a Amazon-
prev, juntamente com os seus documentos pessoais para que possamos emitir a certidão.

CARTAS e E-MAILS
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