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Marcio Rys Meirelles de Miranda 

COMUNICADO AOS SEGURADOS SUSPENSOS DE FOLHA
A Fundação Amazonprev comunica aos segurados que ti-

veram os seus benefícios suspensos em março/17, por falta de reca-
dastramento, que a reativação e pagamento dos benefícios daqueles
que atualizarem os dados cadastrais até o dia 07 de abril/17 ocorrerá
em folha especial, no dia 18 de abril/17.

Após esse prazo, a habilitação do benefício será feita no mês
subsequente da regularização da pendência junto à Amazonprev.

RECADASTRAMENTO 2017
Para evitar transtorno aos segurados pela suspensão do  be-

nefício, a Fundação aproveita para convocar  os aposentados e pen-
sionistas que aniversariaram de janeiro a março e ainda não efetuaram
o Recadastramento, que compareçam à sede da Instituição (Ave-
nida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro) no horário das 8h às
13h30. Os residentes no Interior podem atualizar os dados nas Uni-
dades da SEDUC localizadas em seus municípios. E os que residem

em outros Estados, devem acessar o site
www.amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher formulário de Re-
cadastramento e enviar para o endereço da Amazonprev através dos
Correios junto com cópia do RG, CPF e comprovante de residência
reconhecido em Cartório.

A atualização cadastral deve ser feita anualmente no mês
de aniversário do segurado e tem como objetivo garantir a manu-
tenção do pagamento dos benefícios e de evitar fraudes ao sistema
(Lei Complementar nº 30/2001). 

Art. 87A - “É obrigatório o recadastramento dos servido-
res inativos e pensionistas, de toda Administração Estado, incluído
os reformados e da reserva remunerada da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros do Estado, que deverá ser feito, anualmente,
no mês de aniversários do beneficiário”. 

§ 1º “O não comparecimento acarretará a suspensão do
pagamento do benefício”.

Amazonprev participa de Audiência Pública na ALE

Compartilhamos, com todos os
segurados, o superávit atuarial de R$
314 milhões no Fundo Previdenciário
do Amazonas, gerido pela Fundação
Amazonprev colocando o Amazonas
em destaque no cenário Nacional,
um dos poucos Estado  com saldo
positivo nas contas da Previdência
que segue o modelo de capitaliza-
ção. 

Com o objetivo de dar maior transparência aos se-
gurados a respeito do assunto, que esta edição traz como
destaque de capa, a Audiência Pública realizada no mês de
março, na sede da Amazonprev, para apresentar a situação fi-
nanceira da Previdência Estadual para aos servidores ativos, inativos,
pensionistas, Conselheiros, Representantes de sindicatos e so-
ciedade em geral. 

Registramos a participação da Amazonprev, na
Audiência Pública ocorrida na Assembleia Legislativa –

ALEAM, que discutiu o aumento gradativo da contribuição
previdenciária dos servidores públicos,  na qual foi oficial-
mente divulgada a decisão do Governo do Estado em
aguardar a aprovação no Congresso  Nacional da Re-
forma da Previdência que vem sendo debatida ampla-
mente por todos os seguimentos da sociedade.

Também neste informativo, ratificamos a convo-
cação dos segurados que fizeram aniversário de janeiro a
março de 2017 e ainda não efetuaram o recadastramento,
cujo comparecimento para atualização dos dados pessoais
é imprescindível para garantir a manutenção do paga-
mento dos benefícios e evitar fraudes ao sistema, con-
forme Lei Complementar nº 30/2001. 

Na coluna “Aposentado em Destaque” temos a
honra de apresentar a entrevista com a Professora Aposen-
tada Ana Lúcia Soprano de Souza. 

BOA LEITURA

Durante participação na Audiência Pública, realizada
no dia 14 de março, na Assembleia Legislativa do Estado –
ALEAM, que discutiu o aumento gradativo da contribuição
previdenciária dos servidores públicos do Estado de 11% para
14% até 2019, o Presidente da Fundação Amazonprev, Marcio
Rys Meirelles de Miranda, explicou que tem acompanhado
nas mídias todos os debates sobre a matéria e desde que as-
sumiu a Direção da Amazonprev tem realizado, junto com sua
equipe, uma análise técnica da situação previdenciária do Es-
tado do Amazonas.  

“ Trata-se de uma discussão nacional que envolve
a segurança do pagamento dos benefícios previdenciários.
E para que não haja um entendimento distorcido e não cor-
ramos o risco de nenhum segurado ficar sem os proventos
do mês é necessária uma análise absolutamente técnica,
com cautela e prudência. Nesse momento, o mais sensato
é aguardar o resultado da votação do Congresso Nacional
e qualquer alteração na Constituição, a Amazonprev, obri-
gatoriamente, irá cumprir”, explicou Meirelles. 

De acordo com o estudo técnico atuarial de 2016 a
situação do Fundo Previdenciário, plano capitalizado, é supe-
ravitária em R$ 314 milhões. Um eventual acréscimo nas con-
tribuições do servidor e na patronal, elevaria o superávit para
R$ 1,2 bilhão, o que daria maior sustentabilidade ao Plano,

numa visão de longo prazo. “Não é uma questão de neces-
sidade imediata e sim de uma contrapartida que está sendo
exigida do Estado para atender a um plano maior do Go-
verno Federal. Se vier uma imposição, em termos de
Emenda Constitucional, os Estados terão que, obrigatoria-
mente, aderir”, disse a Diretora de Administração e Finanças
da Amazonprev, Adelaide Cruz.

Quanto ao questionamento dos parlamentares
sobre o Tribunal de Justiça do Amazonas – TJAM, Tribunal de
Contas – TCEAM e Ministério Público – MPE, que ainda não
aderiram à Unidade Gestora Única de Previdência do Estado
(Amazonprev), conforme Lei nº 9.717/08, Marcio disse que
está em tratativas para migração desses Poderes. “Os dirigen-
tes desses poderes estão conscientes da necessidade de se
adequar. O processo para migração já está bem avançado.
Em breve estarão todos incluídos na Amazonprev e contri-
buindo para o RPPS Estadual”, ressaltou. 

Na ocasião, Marcio, que assumiu a Amazonprev há
pouco mais de dois meses, falou também da gestão institu-
cional, destacando a conquista da manutenção do certificado
ISO 9001:2008, a renovação constante do Certificado de Re-
gularidade Previdenciária – CRP, da situação superavitária do
Fundo Previdenciário – FPREV e do equilíbrio financeiro e
atuarial. 
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AMAZONPREV realiza Audiência Pública e 
apresenta situação da Previdência do Amazonas

A Fundação AMAZONPREV realizou, nos dias 22 e 23 de
março, Audiência Pública para apresentar aos servidores do Estado,
detentores de cargo efetivo, Conselheiros da Amazonprev e Socie-
dade, o Estudo Atuarial 2017 do Sistema Previdenciário do Estado
do Amazonas.

O Diretor-Presidente da Amazonprev, Marcio Rys Meirelles
de Miranda, fez a abertura do evento destacando a importância do
debate para que todos possam entender melhor o Regime Próprio
de Previdência Social – RPPS do Estado do Amazonas gerido pela
Amazonprev. “Esta audiência faz parte da disseminação da Cultura Pre-
videnciária, constante no Planejamento Estratégico 2017-2020 da Insti-
tuição e visa  dar maior transparência da realidade financeira e atuarial
da Previdência dos servidores públicos do Estado do Amazonas, que
apresenta situação confortável para garantir o pagamento dos benefí-
cios aos segurados. Pretende-se também aclarar aos servidores conceitos
como o que é Fundo Financeiro - FFIN e Fundo Previdenciário - FPREV, o
que é Equilíbrio Financeiro e atuarial, o que  é Segregação de massas, den-
tre outros ”, disse.   

Meirelles ainda explicou que o superávit atuarial no Fundo
Previdenciário vem sendo identificado desde a criação da Amazon-
prev. “Manter uma previdência superavitária no Amazonas tem sido uma
preocupação antiga dos governos.  O objetivo deste evento é mostrar
passo a passo a evolução da Amazonprev aos servidores, sejam aqueles
ingressados antes ou depois da Emenda Constitucional Nº 41/03, para
que possam entender melhor, mesmo que minimamente, mas de forma
essencialmente técnica, como funciona o RPPS do Estado do Amazonas”,
completou.

Na ocasião, Marcio falou também da gestão institucional,
destacando que o Estado do Amazonas é um dos poucos Estados
do Brasil que  obtém a renovação constante do Certificado de Re-
gularidade Previdenciária – CRP por atender 100% dos critérios exi-
gidos para expedição do referido documento pela Secretaria de
Políticas de Previdência Social - SPPS.

ESTUDO
Em seguida, o Atuário, Luiz Cláudio Kogut, responsável

pelo Estudo do RPPS do Amazonas iniciou a apresentação demons-
trando Estatística da Massa de Servidores, Premissas e Bases Finan-
ceiras e Biométricas, Rentabilidade dos Investimentos, Custos do
Fundo Financeiro- FFIN; Custos do Fundo Previdenciário – FPREV e
a Projeção Atuarial do FFIN e FPREV.

De acordo com o Atuário, os resultados apresentados
estão plenamente adequados ao modelo de financiamento ado-
tado pela Fundação Amazonprev. “Este modelo de financiamento ge-
renciado pela Amazonprev é o ideal para os servidores do Estado do
Amazonas. A situação financeira do Fundo Previdenciário é superavitá-
ria, o equilíbrio financeiro e atuarial é evidente. Qualquer alteração nos
requisitos de aposentadoria, com a reforma previdenciária, terá impacto
nas projeções atuariais”, concluiu Kogut.

SEGREGAÇÃO
Para a Diretora de Administração e Finanças da Amazon-

prev, Maria Adelaide Ribeiro Cruz, o Estado do Amazonas, ao optar
pela Segregação da Massa Previdenciária, está se preparando para
o futuro. “Hoje o Estado arca com o custo de transição na ordem de 13%
para o FPREV e mais 22% para o FFIN que vem honrando mensalmente.
No futuro, esse custo irá reduzir de 35% para apenas 13% com o FPREV,
considerando que a massa de servidores do FFIN não é renovável e se ex-
tinguirá gradativamente, com o passar dos anos”, explicou.

O Presidente do Conselho de Administração da Ama-
zonprev, em exercício, Wander Araújo Motta, garantiu que a situação 

financeira e atuarial da previdência do Estado é equilibrada. “O Con-
selho de Administração tem acompanhado, desde 2003, a evolução da
Amazonprev analisando, através de reuniões mensais junto à Diretoria,
todas as decisões apresentadas pelo órgão. E essas decisões somente são
aplicadas após aprovação do Conselho. O FPREV possui uma situação fi-
nanceira e atuarial superavitária e equilibrada. Já o FFIN, o Estado tem
feito os aportes mensais para pagamento dos benefícios”, informou.

Gustavo Sotero, membro do Conselho Fiscal atribui esse
superávit ao modelo de Gestão adotado pela Amazonprev. “O Es-
tado do Amazonas tem o privilégio de ter uma previdência própria e su-
peravitária. Isso, com certeza, é reflexo de uma boa gestão. Nós, do
Conselho Fiscal da Amazonprev, temos acompanhado e analisado, men-
salmente, em reuniões realizadas na sede da Instituição, todas as contas
da Amazonprev. Estamos atentos a tudo. E se a equipe continuar gerindo
dessa forma, acredito que vai continuar com os números positivos”, con-
tou Gustavo Sotero, membro do Conselho Fiscal da Amazonprev,
representante dos servidores ativos.

DEBATES
Durante os dois dias, o evento reuniu cerca de 116 partici-

pantes número considerado baixo pelos organizadores, em relação
à importância do tema e à massa de servidores de cada Fundo. “In-
felizmente nem todos os servidores que confirmaram presença, compa-
receram”, informou Mary Mattute – Gerente Técnica.  Ao final da
apresentação, ocorreram debates entre o público, gestores da Ama-
zonprev e o Atuário com indagações sobre contribuição previden-
ciária, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário, Certificado de
Regularidade Previdenciária, Adesão dos outros poderes à Unidade
Gestora Única, Investimentos, Composição dos Conselhos, dentre
outras.

“A apresentação foi muito boa, pois mostrou o que está pro-
gramado para o nosso futuro. Fico satisfeita e tranquila que está tudo
bem com a nossa previdência. Espero que o governo federal reconheça
o saldo positivo do Estado do Amazonas e não aumente a nossa contri-
buição”, declarou Márcia Pinheiro Marinho – Servidora Ativa do
IPEM/AM.

“O evento foi positivo e oportunizou aos servidores públicos
esclarecerem as dúvidas da situação previdenciária atual e futura do
Amazonas. O que nos preocupa é o projeto do Governo Federal em au-
mentar a contribuição dos servidores para tentar sanar uma dívida que
não foi feita por nós. A Amazonprev apresenta um superávit no Fundo
Previdenciário, portanto, não precisamos desse aumento. O que tem que
ser feito é a migração dos poderes que ainda não aderiram, pois a con-
tribuição desses irá proporcionar uma situação ainda mais confortável
à Previdência do Amazonas”, opina Manoel Paixão – Representante
do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas – SI-
TEAM.

Luíz Cláudio Kogut (Atuário) - apresentou o Estudo Atuarial da Amazonprev  
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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 AMAZONPREV 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:

Expediente

04

Fala Servidor (CARTAS e E-MAILS)

__________________________________________________________________________________________________________________
JANETE M MENEZES LEÃO. Servidora Ativa. Manaus/AM
PERGUNTA: Quando o segurado pede LIP pode optar pela contribuição previdenciária e o período do afastamento por LIP vai ser com-
putado normalmente ou ele perderá esse período mesmo fazendo recolhimento?
RESPOSTA: Ao entrar de Licença para Interesse Particular, a chamada LIP, o servidor poderá continuar a contribuir para a Amazonprev e
não perder todo o tempo que vai ficar fora do serviço público. Para contribuir de forma facultativa, solicite do seu órgão de origem a relação
de toda a documentação obrigatória para realizá-la, que é a seguinte:
• Documento da concessão da LIP;
• Documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de domicílio);
• Último contracheque;
• Ficha Funcional, Atos de Ingresso e Enquadramento;
• Declaração do órgão referente aos valores da remuneração do servidor no cargo efetivo, discriminada mês a mês, correspondente ao
período da licença.

Durante a vigência da LIP, é importante salientar também que o servidor terá que contribuir com 11% de sua cota e  os 13% da
Patronal totalizando 24% de contribuição sobre o seu cargo.

ANA LÚCIA SOPRANO DE SOUZA, 68 – Professora Aposen-
tada, concluiu o curso de magistério em 1970 no Instituto de
Educação do Amazonas – IEA e começou a lecionar em 1981
como Professora de 1ª a 4ª série (atual ensino fundamental),
na Escola Estadual Anderson Menezes, até 1991, quando pas-
sou a compor o quadro de Agente Administrativo, no Centro
Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, até 2011, ano em que se
aposentou.  

O PREVIDENTE - Qual a sua opinião sobre a gestão previ-
denciária do Estado do Amazonas?
ANA LÚCIA S. DE SOUZA – É uma gestão muito satisfatória.
Não tenho o que reclamar. Todas as vezes que preciso de
atendimento, na sede do órgão, sou atendida com respeito e
atenção. O atendimento é rápido e o ambiente é muito con-
fortável. 

OP: Na sua opinião o que a Amazonprev pode implantar
para aperfeiçoar a gestão?

ANA LÚCIA – Voltar a oferecer as atividades do Programa
Idade Ativa para os idosos. É importante para ocupar o tempo
ocioso dos idosos oportunizando ainda aprendizado de um
novo ofício que pode até render um dinheiro extra para o
idoso. (Ver nota em amarelo).

OP: Que mensagem deixaria para os futuros aposenta-
dos?
ANA LÚCIA – Todos aqueles que
estão se aposentando, aconselho que
se tiverem tempo e condições físicas
que, ao se aposentar, continuem em
atividade para não ficarem ociosos.
Procurar ainda fazer atividades físicas,
viajar, visitar amigos e parentes, ler
livros e estudar. Por exemplo, hoje
temos a faculdade da terceira idade.
São atitudes como estas evitam a de-
pressão nessa fase da vida.  

APOSENTADO EM DESTAQUE 

NOTA:
Esclarecemos a todos os segurados, idosos da Fundação Amazonprev, que a descontinuidade do Programa Idade Ativa foi

necessária em função das dificuldades encontradas para contratação de profissionais, via processo licitatório, para ministrar cursos e
regência de coral e também devido à criação de vários Centros mantidos pelo Governo do Estado que oferecem estrutura física  e de
pessoal especializado para realizar diversas atividades voltadas ao idoso. No entanto, a Amazonprev mantém parceria com esses Centros
para realização de palestras relacionadas à atividade previdenciária e outras de interesse dos segurados. 


