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Fabio Pereira Garcia dos Santos

Nesta edição de O
Previdente lançamos uma co-
luna de entrevistas com ser-
vidores aposentados que se
destacaram pelos serviços
prestados à sociedade ama-
zonense.

Apresentamos tam-
bém as principais ações reali-
zadas no período de maio a

agosto tendo como destaque a Renovação do Certi-
ficado de Regularidade Previdenciária – CRP, pelo
MPS, válida até janeiro de 2017, fato este que coloca
o Estado do Amazonas como referência nacional no
quesito de Gestão Previdenciária. 

Com o compromisso de atender com quali-
dade e rapidez a todos os segurados do Estado temos
realizado treinamentos sobre operacionalização do
SISPREV para os servidores dos setores de RH de
todos os órgãos de origem, contemplando no mês
de junho, os servidores da FCECON, SETRAB, SEAP e
IPAAM.

No quesito disseminação previdenciária,
ação constante do Planejamento Estratégico 2016-

2019, destacamos a participação da Amazonprev na
abertura da programação do PPA 2016 (Programa de
Preparação Para Aposentadoria – “Eterno Aprendiz”)
do Tribunal de Contas do Estado – TCE realizada no
dia 13 de junho. A realização de palestras do Pro-
grama de Preparação Para Aposentadoria – PROAP,
desta Amazonprev comtempla diversos órgãos da
administração direta, indireta e Fundacional, visando
disseminar a cultura previdenciária principalmente
aos servidores integrados no regime estatutário a
partir de 2004 que constituem o Fundo Previdenciá-
rio. 

Cumprindo a política socioambiental estabe-
lecida pelo Governo do Estado e visando à saúde e
comodidade dos segurados, a exemplo dos anos an-
teriores, foram disponibilizadas vacinas contra o vírus
H1N1, em parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde – SEMSA aos segurados e moradores próximos
à Amazonprev, que integravam o grupo de maior
risco de contrair o vírus.

Estas e outras ações podem ser conferidas
nas próximas páginas.

Boa leitura

CRP do Estado é renovado até 2017
No dia 21/07/2016 foi renovado o Certificado de

Regularidade Previdenciária – CRP do Estado do Ama-
zonas com validade até 17/01/2017.

A certificação comprova que a Fundação tem
cumprido os 36 requisitos imposto pela Lei nº 9.717/98,
Decreto nº 3.788/2001, Portaria nº 204/2008, dentre ou-
tros, garantindo que o Estado se mantenha certificado
junto ao Ministério da Previdência Social – MPS e conti-
nue apto a 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 entidades da admi-
nistração direta e indireta da União.

A renovação do CRP coloca o Estado do Amazo-
nas como referência nacional por ter preenchido todos
os requisitos exigidos pelo MPS o que vem ocorrendo
desde a implantação da Amazonprev.

Cumprindo determinação do Governador do
Estado, José Melo, e calendário estabelecido pela Se-
cretaria de Administração e Gestão do Estado -SEAD, a
Fundação Amazonprev efetuou nos dias 28 e 29 de
julho o pagamento de 30% da primeira parcela do 13°
salário dos aposentados e pensionistas do Estado, res-
pectivamente. 

De acordo com a programação da equipe eco-
nômica do Governo, o restante da parcela (20%) será
paga em setembro e os 50% restantes, em novembro,
em datas a serem divulgadas posteriormente.

Governo efetua décimo terceiro em 3 parcelas



MAIO  A  AGOSTO  -  2 016  -  ANO  13  -  N º  6 403

Amazonprev ministra treinamento para
servidores de RH

De 06 a 10 de junho, a Fundação Amazonprev,
por meio do servidor Alan Cardec, em sua sede, minis-
trou treinamento sobre instrução de processos de
aposentadoria para os servidores do setor de Recursos

Humanos da Fundação Centro de Controle de Onco-
logia do Estado do Amazonas. – FCECON (06 a
10/06/2016) para os servidores da Secretaria de Es-
tado do Trabalho – SETRAB, Instituto de Proteção Am-
biental do Amazonas – IPAAM e Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária – SEAP (20 a
22/06/2016)

O conteúdo abordado contemplou os proce-
dimentos de instrução do processo de aposentadoria,
cadastro, simulação para concessão de benefícios,
controle de processos e certidão de contribuição e
teve como objetivo capacitar os participantes para
operacionalizar o SISPREV WEB proporcionando mais
rapidez e qualidade ao processo de concessão de apo-
sentadoria

AMAZONPREV participade abertura do
PPA 2016 do TCE
Representada pelo Diretor-Presidente, Fabio

Pereira Garcia dos Santos, a Fundação AMAZONPREV
como órgão parceiro do Tribunal de Contas do Estado
– TCE no Programa de Preparação para Aposentadoria
– Eterno Aprendiz, no dia 13 de junho, participou da
abertura da programação do PPA 2016 no auditório do
TCEAM.

O Programa tem como objeto a realização de
palestras, em parceria com vários órgãos de Previdên-
cia, sobre assuntos Previdenciários, com a finalidade de
minimizar o desconforto que pode advir do processo
de aposentadoria apresentando novas perspectivas de
vida, viabilizando o desenvolvimento de projetos em-
preendedores no decorrer do Programa, cujos módu-
los abordam aspectos das áreas Emocional, Social,
Saúde, Legal e Empreendedorismo.

A programação se estende até dezembro de
2016, quando serão ministradas várias palestras com
temas voltados à Previdência. No dia 31.10, a AMAZON-
PREV, por meio do servidor Alan Cardec, abordará o
tema “Leis Previdenciárias”, às 14h, no Auditório do TCE.

PROAP
Visando disseminar a cultura previdenciária,

objeto da DP 0309 do PPA 2016-2019, a Fundação
Amazonprev, através do Programa de Preparação Para
Aposentadoria - PROAP, está realizando palestras sobre
Previdência diretamente para os servidores de vários
órgãos do Estado.

De abril a julho foram realizadas palestras aos
servidores da Polícia Militar; servidores da Fundação Al-
fredo da Mata – FUAM e Fundação Centro de Controle
de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON; Ser-
vidores da Fundação Hospital Adriano Jorge - FHAJ,
Fundação de Hematologia do Estado do Amazonas -
HEMOAM, para os servidores da Secretaria de Estado
da Saúde - SUSAM dentre outros órgãos, sendo con-
templados, cerca de  538 servidores. 

Durante as palestras são apresentadas as regras
aplicadas para concessão de benefícios, Compensação
Previdenciária, recadastramento, dentre outros assun-
tos.

Até setembro deste ano deverão ser realizadas
palestras em mais 23 Órgãos do Estado.

Fábio Pereira Garcia ds Santos - Presidente da Amazonprev (se-
gundo à esquerda) durante o evento no TCE



RECADASTRAMENTO garante benefícios
A Fundação Amazonprev convoca, em caráter

de urgência, os aposentados e pensionistas, que não se
recadastraram no ano de 2015 e de janeiro a agosto de
2016, para atualizar os dados cadastrais. Caso contrário,
poderão ter seus benefícios suspensos conforme LC
N°30/2001.

A atualização é necessária para garantir aos se-
gurados o recebimento dos benefícios e evitar fraudes
de modo a incorrer em risco de alguém estar recebendo
o benefício indevidamente. O recadastramento propor-
ciona, ainda, comodidade e agilidade na prestação de
serviços como: encaminhamento de informativos e vi-
sitas domiciliares dos agentes do Programa de Atuali-
zação Cadastral Permanente – PROPAC

Em Manaus, o recadastramento deve ser feito

na sede da Amazonprev, de segunda a sexta, no horário
de 08:00 as 13:00. Os segurados do Interior podem fazer
a atualização na Unidade Distrital da SEDUC de seus
municípios e os residentes em outros Estados devem
acessar o site www.amazonprev.am.gov.br, no item Ser-
viços/Recadastramento, imprimir e preencher o formu-
lário, reconhecer assinatura em Cartório e enviar pelos
Correios para o endereço da Amazonprev (Avenida Vis-
conde de Porto Alegre, 486, Cento, CEP 69010-125).

Os segurados residentes na Capital, que tiverem
dificuldades de deslocamento, por motivo de doença,
poderão agendar visitas do PROPAC para efetuar o re-
cadastramento em domicilio. O agendamento poderá
ser efetuados pelos telefones 3627-3400 ou 3627-3421, além
do e-mail amazonprev@amazonprev.am.gov.br.

04MAIO  A  AGOSTO  -  2 016  -  ANO  13  -  N º  6 4

AMAZONPREV disponibilizou vacinas
contra a gripe

Com base na política do Programa Bem Viver  a Amazonprev disponibilizou vacinas contra a gripe (in-
fluenza e H1N1) nos dias 16 e 17 de maio, para os aposentados, pensionistas, servidores da Fundação e moradores
das redondezas com idade a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a cinco anos de idade
e portadores de doenças crônicas como: diabetes e hipertensão.

As vacinas foram aplicadas pelos agentes do Centro de Saúde Vicente Palotti, na sede da Amazonprev.
Este já é o 11º ano que a Amazonprev oferece o serviço em parceria com o Núcleo de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria Municipal –SEMSA.

A ação social de vacinação visa proporcionar maior comodidade às pessoas que comparecem na sede da
Amazonprev em busca de atendimento e já aproveitam para tomar a vacina.
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Carlos Augusto Telles Borborema, 84, nascido
em Belém – PA, casado e pai de 5 filhos, médico gra-
duado na Faculdade de Medicina do Pará e especia-
lista em Doenças Infecciosas. Iniciou a carreira
profissional como médico em 1959 no Departamento
de Assistência Social e Previdência dos Servidores –
DAPS, onde trabalhou até 1965 quando foi transfor-
mado em Instituto Previdência e Assistência dos Ser-
vidores do Estado do Amazonas – IPASEA atuando até
1998(quando o Instituto foi extinto e criado o Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Amazo-
nas – IPEAM hoje Fundação Amazonprev.

Foi um dos fundadores do antigo Hospital de
Medicina Tropical, hoje Fundação. Por duas vezes exer-
ceu a função de Secretário de Saúde do Estado do
Amazonas. Atuou também como Diretor e Professor
da Faculdade de Medicina no Amazonas e como
Chefe do Departamento de Saúde. 

O PREVIDENTE – Como o Senhor analisa a Gestão
Previdenciária do Estado do Amazonas? 

Dr. CARLOS AUGUSTOS TELLES BORBOREMA – Eu
tenho sempre acompanhado, através deste informa-

tivo, as notícias e ações que a Fundação Amazonprev
tem feito pelos aposentados e pensionistas e só tenho
a elogiar e agradecer pela continuidade que deram a
administração desse órgão. Todos os Presidentes e Di-
retores que fizeram a gestão dessa Instituição acres-
centaram o que tinham de melhor. É um órgão
referência de gestão previdenciária em todo o Brasil.
O atendimento e respeito com o segurado, a preocu-
pação com o pagamento dos benefícios em dia e até
com o bem-estar daquele que aguarda atendimento
em sua sede dispondo de uma estrutura devidamente
climatizada, poltronas confortáveis, tv, água e cafezi-
nho.

OP – Na sua opinião o que pode ser melhorado na
Amazonprev?

BORBOREMA – Infelizmente, a assistência à saúde
não pode ser mais oferecida por determinação legal.
Quando DAPS e IPASEA fazíamos atendimentos médi-
cos. Mas, para o objetivo que cabe à Instituição de pre-
vidência, a Amazonprev é bem-conceituada.

OP – Que mensagem gostaria de deixar aos segura-
dos do Estado?

BORBOREMA – Quero agradecer a todos os servido-
res, médicos aposentados, que também muito fizeram
pela saúde dos amazonenses e servidores do Estado
do Amazonas e dizer que temos que acreditar sempre
num futuro melhor, num comportamento mais digno
das pessoas e não desistir nunca de seus sonhos. 

A partir desse quadrimestre o Informativo O Previdente lança
uma coluna exclusiva de entrevistas com aposentados do serviço
público estadual que se destacaram pelos serviços prestados à
sociedade amazonense. Inaugurando a coluna, o jornal entre-

vista o médico aposentado, Dr. Carlos Augusto Telles Borborema.

APOSENTADO EM DESTAQUE
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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, sejam estas de interesse geral,
sejam de interesse dos segurados deste Fundo. O AMA-

ZONPREV agradece a todos os segurados que partici-
param desta coluna de "O PREVIDENTE". É de importân-
cia singular a participação de todos os segurados
expondo suas dúvidas, sem precisar sair de casa. Confira
abaixo, os participantes desta edição:

Expediente
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CARTAS e E-MAILS

NOME:  Maria  de  Lourdes  S i lva  –  Aposentada.
Manaus/AM

MENSAGEM :  Gostar ia  que o  atendimento à  saúde
voltasse  a  ser  oferecido.  
RESPOSTA: A Const i tu ição  Federa l ,  as  Emendas
Const i tucionais  nº  20/98 e  nº  41/03 foram funda-
menta is  para  as  t rans formações  ocor r idas  na  Le-
gis lação Previdenciár ia ,
ao  estabelecerem novos  procedimentos  que per -
mit i ram separar  os  benef íc ios  previdenciár ios  da
ass istência  à  saúde.
A  Le i  Federa l  nº  9 .717/98  (Atua l i zada  até
04.06 .2014) ,  ar t .1º ,  d ispõe sobre  as  regras  gera is
para  organização dos  Regimes  Própr ios  de  Prev i -
dência  Socia l
dos  serv idores  públ icos  da União,  Estados e  Muni-
c ípios,  estabelece que:
I I I  –  “. . . .as  contr ibuições  do pessoal  c iv i l  e  mi l i tar
at ivo,  inat ivo  e  dos  pens ionis tas ,  somente  pode -
rão ser  ut i l izadas  para  o  pagamento de benef íc ios
previdenciár ios  dos  respect ivos  regimes. . .” 
A  Por tar ia  do  M in is tér io  da  Prev idênc ia  Soc ia l  -
MPS nº402,  de  10 .12 .2008 que regulamenta  a  Le i
nº 9 .717/98 ,  es tabelece  a inda  que :  Ar t .8º  -
“. . . . f ica  vedada a  ut i l ização de recursos  do regime
própr io  de  prev idênc ia  soc ia l  para  f ins  de  ass i s -
tênc ia  médica  e  f inance i ra  de  qua lquer  espéc ie
nos termos do inciso I I I  do ar t .  2º  desta  Por tar ia”.
Logo,  a  responsabi l idade da gestão dos benefíc ios
previdenciár ios  é  da Amazonprev enquanto que a
ass i s tênc ia  à  saúde  compete  ao  M in is tér io  da
Saúde
através  do S istema Único de Saúde -  SUS.

NOME:  Ana C.  dos Santos -  Servidora Ativa.  Ma-
naus/AM

MENSAGEM: Vou requerer  l i cença  para  interesse
par t icular,  mas quero continuar  contr ibuindo para
efeitos  de contagem para  a  minha aposentador ia .
O que devo fazer?  

RESPOSTA :  O  serv idor  em l icença,  sem remunera-
ção que esteja  interessado em proceder  a  contr i -
bu ição  facu l tat iva  deverá  mani festar  o  interesse
na  sede  da  Amazonprev  (Avenida  Visconde  de
Por to  A legre,  486 ,  Centro)  no  horár io  das  8h  às
13h ,  at ravés  de  Requer imento  de  Contr ibu ição
Prev idenc iár ia ,  d i sponíve l  no  s i te  no  l ink  Ser v i -
ços/Formulár ios,  juntamente com os  documentos
relac ionados abaixo:  
-  Cópia  de RG e  CPF;
-  Cópia  do comprovante do endereço com CEP;
-  Documento of ic ia l  concessor  de l icença;
-  Dec laração  sa lar ia l  a tua l i zada ,  contendo todos
os  dados funcionais  e  f inanceiros  emit ida pelo  RH
do órgão de or igem;
-  Cer t i f icado e  ato  de  posse  no caso de  mandato
elet ivo;

Para  sol ic i tar  v ia  Procurador,  a lém dos do-
cumentos relacionados acima,  apresentar  procura-
ção com poderes  junto à  Amazonprev  com prazo
de val idade de 6  meses.  

Caso o  serv idor  queira  contr ibuir  com pe -
r íodo anter ior,  o  RH do  seu  órgão  deverá  emit i r
declaração de vencimento sa lar ia l ,  mês  a  mês no
per íodo sol ic i tado.    

O cálculo do recolhimento da contr ibuição
será  baseado na  remuneração do cargo efet ivo  e
observará  o  inc iso I  do §  1º  do ar t igo 50,  da  LC Es-
tadual  nº30.   

-  Não  ocor rendo o  pagamento  das  contr i -
buições  por  par te  do serv idor,  o  per íodo em que
est iver  em l icença não será  computado para  efe i -
tos  prev idenc iár ios ,  sa lvo  se  restar  comprovado,
mediante  averbação,  a  e fet ivação  das  contr ibu i -
ções  em outro Regime de Previdência .


