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Colocamos em destaque
neste informativo, a adesão do
Tribunal de Justiça, Tribunal de
Contas e Ministério Público do
E s t a d o d o A m a z o n a s à
Amazonprev, concluída no dia 14
de novembro deste ano com a
assinatura do Termo de Adesão.

Este fato cumpre o estabelecido na CF/88 e a
Lei nº 9.717/98, que definem a existência de apenas um
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS por ente
federativo e também para que o Estado possa cumprir
um dos requisitos exigidos pelo Ministério da Fazenda
para emissão do Certificado de Regularidade
Previdenciária-CRP ao Estado do Amazonas.

Um trabalho que iniciou há 14 anos que,
devido a sua extrema relevância para o Estado do

Amazonas, teve continuidade por meio de todos os
governadores. Essa vitória é motivo de muita alegria para
este Fundo, mas temos a consciência que aumenta a nossa
responsabilidade também na gestão dos recursos desses
servidores e nosso compromisso de manter a qualidade dos
serviços previdenciários prestados aos servidores públicos
do Estado do Amazonas.

Registramos também a realização de Audiência
Pública, ocasião em que apresentamos as ações da
Previdência do Estado para 2018-2021 constantes no
Planejamento Estratégico da Instituição.

Como em todas as edições, lembramos aos
aposentados e pensionistas que fizeram e farão aniversário
de agosto a dezembro de 2017 e ainda não atualizaram os
dados cadastrais para regularizarem a situação, de forma a
garantir o recebimento de seu benefício.

BOA  LEITURA
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MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA

Convocamos os segurados que aniversariaram ou vão aniversariar de agosto a dezembro/2017 para
atualizar seus dados cadastrais junto à Amazonprev, cumprindo a determinação legal e evitando a suspensão
do benefício a partir do mês seguinte do aniversário, como disciplina a LC 30/2001.

O recadastramento deve ser feito na sede da Amazonprev (Avenida Visconde de Porto Alegre, 486,
Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 13h30 horas. podem atualizar os dados nas
Unidades da SEDUC localizadas em seus municípios. devem acessar o site
www.amazonprev.am.gov.br, imprimir e preencher formulário de Recadastramento, com assinatura
reconhecida em cartório, enviando para o endereço da Amazonprev através dos Correios.

O recadastramento feito por Procuradores, além da documentação do segurado, deve ser
apresentada a procuração registrada em Cartório com prazo de validade de seis meses.

Residentes no Interior
Já os residentes em outros Estados

Atenção para o Recadastramento

PPA 2018-2021 é apresentado

Com o objetivo de dar conhecimento ao Público-Alvo, Membros do COFIS e CONAD, Representantes
de Órgãos e à Sociedade sobre as ações mais relevantes a serem
executadas pela previdência estadual no quadriênio 2018-2021, assim
como disseminar a Cultura Previdenciária, a Gerente Técnica da
Amazonprev, Mary Mattute e o Gerente Financeiro, Leonardo
Cavalcanti apresentaram o Planejamento Estratégico – PPA 2018-
2021, em Audiência Pública realizada no dia 30.11.2017, no Auditório
da Instituição, das 8 às 11h.

O PPA se constitui em um instrumento gerencial norteador da
gestão do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas, que envolve
a ação de planejar, executar, monitorar e avaliar os objetivos e iniciativas traçados, levando em conta as
condições internas e externas, buscando agilidade e eficiência para atender às demandas de seu público-
alvo.

O Presidente do Conselho de Administração da Amazonprev, em exercício, Dr. Wander Araújo Motta,
falou da importância do evento e incentivou servidores públicos a participar ativamente das discursões. “Vocês
têm aqui uma profícua Audiência Pública, uma oportunidade de conhecer a situação atual da Amazonprev e
os objetivos da Instituição para 2018. Como vão ser feitas as aplicações financeiras dos recursos que a
Instituição gerencia, pois esses recursos representam o futuro dos servidores do Estado do Amazonas. Prever
para prover algo no futuro é muito importante. Não devemos nos preocupar apenas com o dia de hoje, vamos
nos preocupar com o dia de amanhã. Aproveitem para perguntar e repassem as informações aos demais
servidores dos órgãos que vocês atuam. Procurem interagir diariamente com a Amazonprev, acessem o site ,

AMAZONPREV apresenta PPA 2018-2021

2ª Audiência Pública da Amazonprev



analisem, verifiquem os relatórios disponíveis, isso
é importante. Também aproveito a oportunidade
para parabenizar à Diretoria da Amazonprev pela
Audiência Pública e dizer que é dessa forma, séria,
transparente e honesta que conseguiremos
mostrar ao servidor como a Amazonprev tem
gerido os recursos. Parabéns pela gestão, pela
preocupação e cuidado com o Patrimônio do
servidor público”, Ressaltou.

O Presidente da Amazonprev, Dr. Marcio
Meirelles agradeceu a presença de todos e explicou
o objetivo do evento.

”, Explicou Meirelles de Miranda.

”,

declarou

“

Ao final da apresentação o Diretor de

Planejamento do Ministério Público – MPE, Dr. José

Alberto, registrou a satisfação de ter trabalhado

com a equipe Amazonprev no processo de Adesão e

a tranquilidade de saber que a Previdência dos

servidores do MP está sob a responsabilidade de

uma Instituição séria.

.

“

Primeiramente, agradeço a
presença de todos, o interesse em saber mais sobre
as questões previdenciárias. Nosso objetivo com a
Audiência Pública é disseminar a Cultura
Previdenciária mostrando exatamente o caminho
que a previdência do Estado do Amazonas irá tomar
em 2018, pois temos a responsabilidade de cuidar
do futuro dos servidores do Estado com serenidade
e segurança. Aqui está o Planejamento para
discutirmos, tirar as dúvidas e, se necessário, fazer
ajustes e assim executá-lo nesse novo ano que irá
iniciar

Em nome do Ministério

Público do Estado do Amazonas, que acabou de

assinar o Termo de Adesão à Amazonprev, eu, que

conduzi o processo de negociação e deliberação

técnica, tive a oportunidade de conhecer na

Amazonprev, um grupo de servidores muito

dedicados, sérios e competentes que nos ajudaram,

junto às instâncias decisórias do MP, na condução

das ações para a assinatura do Termo de Adesão.

Para nós é uma alegria ter uma instituição séria

cuidando da nossa Previdência. Em função da

minha responsabilidade profissional, registro com

toda a convicção que estamos diante de uma

Instituição sólida, não apenas pela forma como

gerencia os recursos, mas também pela equipe de

gestores comprometidos com o trabalho

Os objetivos estratégicos e iniciativas
constantes do PPA mantêm aderência com as
diretrizes, com os princípios organizacionais,
expressos na Missão institucional, na Visão e
Valores, todos alinhados à Política e Objetivos da
Qualidade adotados pela Fundação e às Diretrizes
Governamentais.

O PPA contempla os limites e regras
financeiras traçadas em consonância com o Plano

de Aplicações e Investimentos—PAI 2018, cujas bases se
fundamentam na legislação vigente aplicável aos
Regimes Próprios de Previdência Social, em especial a LC
nº30, de 27/12/2001 e suas alterações, a LDO e
n o r m a t i v o s ex p e d i d o s p e l o M i n i s t é r i o d a
Fazenda/Secretaria de Previdência e Conselho
Monetário Nacional - CMN.

Este é o 15º ano de elaboração/execução do PPA
do Sistema Previdenciário dos Servidores do Estado do
Amazonas.

A apresentação completa está disponível na
página principal de notícias do site da Amazonprev
(www.amazonprev.am.gov.br).
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JOSÉ ALBERTO
Diretor de Planejamento do MPE/AM

WANDER MOTTA
Presidente do Conselho de Administração da AMAZONPREV

MARCIO MEIRELLES
Diretor-Presidente da AMAZONPREV



Alteração da LC 30/01 é aprovada
O projeto de Lei nº 12/2017, que altera a Lei

Complementar nº 30/01 da Amazonprev, foi
aprovado pelos parlamentares em sessão realizada
no dia 01 de novembro na Assembleia Legislativa
do Estado - ALE/AM.

O PL tem por objetivo promover modificações
na legislação estadual referente ao Regime Próprio
de Previdência - RPPS, em cumprimento às regras
gerais para a organização e funcionamento dos
RPPS dos servidores públicos, conforme Lei nº
9.717/98, harmonizando com a Lei Federal nº
3.135/15. Dentre as modificações se destacam a
adequação para a migração dos demais Poderes e
p r o m o v e r a t u a l i z a ç õ e s n a L e g i s l a ç ã o
Previdenciária, a fim de que sejam atendidos
preceitos já definidos em nível federal.

A Lei nº 181/2017 foi

D e s d e 2 0 0 4 , a A m a z o n p r e v v e m
empreendendo inúmeras tentativas junto a todos
os Poderes para efetivar a adesão.

Em outubro de 2011, a Mesa Diretora da ALE
aprovou o ingresso do Poder Legislativo à
Amazonprev, em conformidade com a legislação,
sendo o Termo de Adesão firmado no dia 02 de
julho de 2012, pelos gestores das Instituições, os
Srs. Silvestre de Castro Filho e Ricardo Nicolau, e
publicado no DOE de 25.07.2012.

Quanto aos demais poderes, o então Diretor
Presidente da Amazonprev, o Sr. Silvestre de Castro
Filho e equipe realizaram inúmeras reuniões
técnicas e institucionais com o Ministério Público
Estadual - MPE, Tribunal de Justiça - TJA e Tribunal
de Contas - TCE, para esclarecer os procedimentos
e ações a serem executadas para a Adesão,
contemplando os aspectos administrativos e
financeiros da Gestão do Fundo de Previdência do
Estado, assim como as ações a serem
empreendidas pelos órgãos para efetivar a
adesão. Apesar das diversas manifestações em prol
da adesão, por parte dos Presidentes desses
Órgãos e Poderes, infelizmente nenhuma logrou
êxito.

Na gestão do Diretor-Pres idente da
Amazonprev, Dr. Fabio Pereira Garcia, houve
continuidade das ações para adesão dos demais
Poderes através de reuniões e envio de
documentos esclarecendo questionamentos dos
Poderes quanto à competência da Amazonprev
para gerir os benefícios previdenciários dos
Poderes, também sem êxito. Até 2016, este tema
contou com a aquiescência do então Ministério da
Previdência que considerava este critério

atendido, para efeito da concessão do Certificado de
Regularidade Previdenciária - CRP, se estivesse
contemplada a adesão na Lei do Ente Federativo. A LC
30/2001 já contemplava o tema desde do seu texto
original, por isso atendia integralmente os critérios da
adesão à Unidade Gestora e RPPS Únicos.

Com a reforma administrativa da União, o Ministério
da Previdência foi extinto ficando uma Secretaria de
Previdência alocada no Ministério da Fazenda, que
passou a fiscalizar, à distância a Previdência do Estado,
as informações referentes aos 34 critérios exigidos para
a concessão do CRP, em novembro de 2016, cujo
resultado parcial dessa fiscalização apresentou status
de irregularidade nos 2 itens referentes a adesão dos
Poderes à Unidade Gestora Única.

Assim, a gestão do Dr. Marcio Rys Meirelles de
Miranda, em janeiro de 2017, inicia com um super
desafio: retomar os trabalhos de imediato, dentro da
linha filosófica que vinha sendo adotada, com respeito
à imagem da Amazonprev, no sentido de salvaguardar o
Estado do Amazonas com a renovação do CRP que se
daria a partir de 16.07.2017.

Muitos foram os entraves, em razão do cenário
político que se desenhou no Estado do Amazonas, com a
cassação do então Governador José Melo, que já havia
entendido a necessidade da adesão tendo inclusive
reunido com os representantes dos Poderes, fato que
paralisou o Estado por inteiro, e, consequentemente, as
reuniões técnicas que haviam

Ao assumir o Governador interino, David Almeida,
Dr. Marcio novamente reinicia os trabalhos de
esclarecimentos ao novo chefe do Executivo, tendo
conseguido trazer o então governador do Estado à
Amazonprev, onde ele, juntamente com a Diretora de
Administração e Finanças, Dra. Adelaide Cruz, fizeram a
exposição deste assunto e seus riscos para o Estado do
Amazonas com a não renovação do Certificado, sem o
qual o Estado ficaria impossibilitado de realizar
transferências voluntárias de recursos da união, firmar
acordos, contratos, convênios, bem como receber
empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em
geral de órgãos ou entidades da administração direta e
indireta da União), além de ter apresentado a situação
previdenciária dos servidores do Estado do Amazonas.
Encampando a causa, o então Governador David
Almeida, tornou céleres providências de fazer constar o
assunto em sua agenda com os representantes dos
Poderes, Procuradoria Geral do Estado - PGE,
Amazonprev, inclusive convidando a Assembleia
Legislativa do Estado - ALEAM para dar seu depoimento
acerca do processo de adesão que aquela Casa já
experimenta desde 2012.

HISTÓRICO

CRPsancionada pelo
Governador atual, Dr. Amazonino Armando
Mendes em 06.11.2017 .

iniciado em seu governo
com todos os envolvidos.
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PROJETO DE LEI
Não obstante as inúmeras tratativas, os

Poderes ofereceram proposta de alteração da Lei
Complementar adequando vários dispositivos, de
forma a ter mais segurança jurídica no trato dos
recursos dos servidores, propostas essas que
passaram a ser discutidas em reuniões periódicas
que se estenderam até julho/2017 ficando o
processo em trâmite.

Com a exiguidade do tempo e proximidade
para se obter a renovação do CRP em julho/2017,
como medida proativa, traçada pela Diretoria, Dr.
Marcio Meirelles foi à Brasília e reuniu-se com o
Subsecretário de RPPS em exercício, Sr. Leonardo
Motta, no Ministério da Fazenda e apresentou
todas as tratativas da adesão que vinham sendo
desenvolvidas pelo Estado com os Poderes e
demais envolvidos, no sentido de obter a migração
do fluxo de receitas despesas previdenciárias dos
Poderes para a Amazonprev, possibilitando que a
Fundação passe a gerir ativos e passivos
previdenciários do Estado como um todo.

Demonstrados todos esses aspectos e
considerando o histórico da Amazonprev junto ao
fiscalizador, principalmente o fato de o Estado do
Amazonas nunca, desde a implantação da
Amazonprev em 2003, ter deixado de obter o CRP
administrat ivamente, o Ministér io da
Fazenda/Secretaria de Previdência acolheu as
justificativas e renovou o CRP do Estado do
Amazonas por mais 06 meses (até 13/01/2018).

Por conta do cenário político do Estado,
norteado por decisões do Tribunal Superior
Eleitoral, as tratativas para adesão dos Poderes que
se traduzia em Projeto de Lei para alterar a LC
30/2001, sofreram com esse reflexo, de forma que,
o PL, após apreciado pela PGE e Casa Civil é
encaminhado à ALE no final da gestão do
Governador interino, David Almeida, pautado para
votação em 19.10.2017, mas teve de retornar à
Casa Civil, assim como os demais projetos que
tramitavam na ALE por decisão do Governador
eleito, Dr. Amazonino Armando Mendes.

Finalmente, pautado para aprovação dos
parlamentares da ALE, em 01/11/2017, o PL nº
12/2017 foi aprovado por unanimidade dos 18
deputados presentes.

Durante a sessão que aprovou o PL, o Deputado
Serafim Corrêa esclareceu a importância da Adesão dos
Poderes ao Sistema Previdenciário do Estado do
Amazonas. “

”, explicou
Serafim Corrêa.

O Presidente da Assembleia – Deputado David
Almeida considerou a sessão como um marco histórico
para o Estado do Amazonas e reconheceu o trabalho dos
servidores da Amazonprev pela gestão previdenciária.
“

”, disse.

SESSÃO

Essa decisão de votarmos para aprovar o
Projeto de Lei é um passo muito importante para a
sobrevivência do Sistema Previdenciário do Servidor
Público do Estado do Amazonas. Foi um trabalho
coletivo das equipes da Amazonprev, do Poder
Executivo Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas e
Ministério Público através de várias reuniões. Um
assunto que vem sendo discutido há 14 anos e que
agora, enfim, chega a um consenso. Eu louvo por isso e
meu encaminhamento é que se vote a favo

Hoje estamos vivendo um dia histórico no Amazonas.
Na oportunidade que tive de estar à frente do Governo,
por cinco meses, quando me deparei com o assunto em
questão, no mês de junho, com o Certificado de
Regularidade Previdenciária – CRP próximo a vencer e
que isso dificultaria o Estado em receber os repasses
constitucionais iniciei sucessivas reuniões. Fomos ao
Tribunal de Justiça reunir com os desembargadores,
depois com os Ministério Público, Tribunal de Contas e
numa quarta reunião com todos juntos para resolver a
questão. Posteriormente, convocamos a Assembleia
Legislativa – ALEAM que aderiu ao Fundo Único de
Previdência, através do então Presidente da época,
Ricardo Nicolau e do Diretor Geral, Wander Mota para
que testemunhassem a experiência da Adesão. No dia
de hoje, por fim, o Legislativo está cumprindo o seu
dever. Uma conquista que só foi possível, também,
devido a boa gestão da Amazonprev. Parabenizo, em
nome da ALEAM, todos os servidores da Amazonprev
pelo grande trabalho desenvolvido durante as
reuniões que discutiram o processo de Adesão. E hoje
pedimos a aprovação dessa matéria para que todos os
Poderes possam aderir ao Fundo Único de
Previdência

r
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Serafim Corrêa

Serafim Corrêa
Relator do PL

David Almeida
Presidente da ALEAM

Berlamino Lins
2º Vice-Presidente da ALEAM
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Na ocasião, o deputado Berlamino Lins após
ter votado a favor do projeto, aconselhou todos os
deputados a votarem “SIM” relatando sua
experiência e participação nos trabalhos para que se
processasse a adesão.

declarou.

No dia 14.11.2017, o Presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargador Flávio Pascarelli, o
Procurador Geral de Justiça do Ministério Público, Dr.
Fábio Monteiro, a Presidente do Tribunal de Contas,
em exercício, Conselheira Yara Lins assinaram o Termo
de Adesão junto com o Diretor-Presidente da
Amazonprev, Dr. Marcio Rys Meirelles de Miranda.

“

”,
Desembargador Flávio Pascarelli.

,
Procurador Dr. Fábio Monteiro.

”, afirma a Conselheira Yara Lins.

“

”, explicou
Marcio Meirelles.

“É um processo que dei
andamento, quando presidente desta Casa há
aproximadamente 11 anos e que sucedeu com o
então Presidente Deputado Ricardo Nicolau, sendo
coroado com o avanço do convencimento do Poder
Legislativo em aderir à Amazonprev unificando
também com os demais setores do Executivo.
Posteriormente à Adesão da ALEAM o Governo junto
com o atual presidente da ALE, Deputado David
Almeida tem continuado a luta para unificar os
demais Poderes. Voto SIM, porque sei da
importância da adesão e porque não pode haver
sistema diferentes no Estado. Somos todos iguais,
somos todos contribuintes. Aconselho a todos
também votarem sim para unificar Tribunal de
Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público com a
Previdência do Estado do Amazonas”,

A adesão é importante para que o Estado
possa cumprir um dos requisitos de emissão do
Certificado de Regularidade Previdenciária e a
Constituição Federal, que estabelece que deve haver
a p e n a s Re g i m e Ú n i co d e P r e v i d ê n c i a

“A Adesão significa mais segurança para os
servidores públicos do Tribunal de Contas quanto ao
gerenciamento de seus proventos no momento da
aposentadoria. Com a adesão ficamos de acordo com a Lei
e o próximo passo é fazer o repasse do recolhimento
previdenciário de todos os servidores do Tribunal para a
Amazonprev

ADESÃO

“

”

É um passo importante para nossos
servidores. Antes o próprio Ministério Público era

quem fazia a Gestão da Folha Previdenciária, mas a
Constituição Federal estabelece Regime Único de
Previdência para gerir os proventos dos servidores
aposentados do Estado. Estamos cumprindo a Le

É uma vitória de todos os servidores envolvidos.
Um trabalho que iniciou há 14 anos e que devido a sua
extrema relevância para o Estado do Amazonas, teve
continuidade por meio de todos os governadores que aqui
passaram ao longo desse tempo, tratando o assunto com
seriedade e competência. Fizemos os ajustes na LC
30/2001 recentemente aprovado por unanimidade e
agora sancionado pelo Governador do Estado. Nossa
intenção é que o Estado do Amazonas continue sendo
referência como Regime Próprio de Previdência

i


