
Coronel Raimundo Ribeiro Oliveira Filho conta sua vida laboral na Polícia Militar do Amazonas
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Recadastramento é obrigatório 
Aposentados e pensionistas: atualizem os dados cadastrais, 
anualmente, no mês de seu aniversário e garanta o recebimento de 
seu benefício.
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AMAZONPREV esclarece andamento dos processos do Adicional dos Policiais e Corpo de Bombeiros 
Militares. PÁG. 03

ATS

Saiba como ter acesso aos contracheques, Extrato de Contribuições, Acompanhamento de processos e 
Simulação de Aposentadoria via eletrônica  PÁG. 02

PORTAL DO SEGURADO 



N e s t a  e d i ç ã o ,   
p a r a b e n i z a m o s  t o d o s  o s  
segurados idosos da Fundação 
Amazonprev pela passagem do 
Dia do Idoso, comemorado em 
01 de outubro, reconhecendo 
que eles  merecem nosso 
respeito e admiração por terem 
c o n t r i b u í d o  p a r a  o  

desenvolvimento deste Estado. 

As parabenizações são extensivas aos 

servidores públicos do Estado do Amazonas pela passagem 
do seu dia – 28 de outubro,  pelo trabalho realizado com 
responsabilidade e ética, garantindo a prestação de serviços 
públicos aos cidadãos. 

N a  c o l u n a  “A p o s e n t a d o  e m  D e s t a q u e”,  
entrevistamos o Coronel Reformado, Raimundo Ribeiro 
Oliveira Filho. 

Estes e outros assuntos podem ser conferidos neste 
informativo.  

BOA  LEITURA

SEGURADO: atualize seus dados cadastrais anualmente

 Acesso ao Portal do Segurado 

O U T U B R O - 2 0 1 7 - N ° 7 3 - A N O 1 3

MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA

Os aposentados e pensionistas que tiveram o benefício suspenso no mês de outubro/2017, por falta de 
recadastramento, cujo prazo  estabelecido na Campanha expirou em 29/09/2017, que atualizaram os dados 
até  07/11/2017,  tiveram o pagamento do benefício restabelecido em folha especial em 17/11/2017. 

Para os que atualizaram os dados cadastrais após 07/11/2017, o benefício será pago na folha do mês de 
novembro. A  LC Nº 30/2001 estabelece que os aposentados e pensionistas devem atualizar os dados 
cadastrais, anualmente, no mês de aniversário, de forma a garantir o pagamento do benefício previdenciário. 

Anualmente, a Amazonprev realiza Campanhas, convocando por meio de jornais, rádio e no próprio 
site da Instituição (www.amazonprev.am.gov.br) onde divulga a relação dos pendentes de recadastramento. 

Desde janeiro de 2017 a Amazonprev vem alertando os segurados para atualizarem seus dados, 
intensificando a divulgação para o Recadastramento a partir de abril até 29.09.2017, mas ainda ficaram 
pendentes aproximadamente 1.554 segurados (referentes a capital, interior e outros Estados) que 
aniversariaram entre os meses de janeiro a julho/2017. 

 ONDE FAZER
Residentes na Capital

Residentes no Interior
Residentes em outros Estados

 o recadastramento deve ser feito na sede da Amazonprev (Avenida Visconde de Porto 
Alegre, 486, Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 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. 

No recadastramento feito por Procuradores, além da documentação do segurado, deve ser 
apresentada a procuração registrada em Cartório com prazo de validade de seis meses.

Aproveitamos  pra convocar 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.

 
 

Comunicamos que os contracheques podem ser 
acessados pelo Portal  do Segurado no endereço 

No Portal também é possível fazer Simulação de 
Aposentadoria, Acompanhamento de processos, emitir Cédula 
C e Extrato de Contribuições.

 
http://www.portaldosegurado.am.gov.br ou no site da 
Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br). 

Recomendamos que, para acesso ao Portal do 
Segurado seja utilizado, temporariamente, o navegador Firefox 
ou Chrome (os mesmos deverão estar atualizados). 
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Marcio Meirelles, Diretor Presidente da Amazonprev, recebeu 
no dia 03/10/17, às 10h, representantes da Associação dos Sargentos, 
Subtenentes e Oficiais da Polícia e Bombeiros Militar do Amazonas - 
ASSOAPBMAM, Sargento Francisco Pereira da Silva (Presidente) e 
associados, ocasião em que foram discutidos e esclarecidos, 
tecnicamente, assuntos de interesse da categoria como 

 - atualização do Adicional de Tempo de Serviço - ATS sobre o 
soldo - (Encaminhada consulta à PGE em 14/09/17) em razão daquela 
especializada ter emitido, anteriormente, posicionamentos contrários 
ao que ficou sumulado pela Corte de Contas, sendo este assunto objeto de resposta ao requerimento feito pela 
ASSOAPBMAM, pelo Ofício Amazonprev nº 3440/2017 - GPREV/GEJUR, de 28/09/17. 

Quanto aos  publicados no DOE de 13/07/17, a Diretoria da Amazonprev, explicou que 
a medida que os pedidos ingressam na Amazonprev, os processos são instruídos e encaminhados à Casa Civil para 
retificações. “

explicou Meirelles.
        Após os esclarecimentos, o sargento Pereira reconheceu que a Amazonprev depende de providências dos outros 
órgãos para poder dar prosseguimento aos pleitos e comprometeu-se em repassar os assuntos aos associados.

Em nova visita à Amazonprev, em 13/10/2017, o Sargento Francisco Pereira comunicou a expectativa da 
categoria de ouvir diretamente da Amazonprev, da Procuradoria Geral do Estado - PGE e, se fosse o caso, da Casa Civil, a 
respeito do andamento das providências para pagamento da atualização do ATS sobre o Soldo e Promoções publicadas 
no DOE de13/07/17, assuntos discutidos com a Amazonprev no dia 03/10/17 e, segundo ele, com a Casa Civil e com o 
atual Governador do Estado, na mesma semana que esteve na Amazonprev.

Mais uma vez, o Presidente da ASSOAPBMAM reconheceu que a Amazonprev foi proativa, mas destacou que a 
categoria está ansiosa para receber os valores e as promoções.

Por conta disso, na manhã do dia 17/10/2017, a categoria realizou uma manifestação, na frente da Amazonprev, 
sendo utilizado carro de som e declarações de alguns de seus associados.

O Diretor-Presidente da Fundação Amazonprev, Dr. Marcio Meirelles, junto com a Diretora de Administração e 
Finanças, Adelaide Cruz, recepcionaram o Sargento Francisco Pereira, Deputado Donmarques e demais membros da 
Comissão reiterando as explicações fornecidas nos dois encontros anteriores (03/10 e 13/10/17) quanto à situação do ATS 
sobre o Soldo) e promoções.

Na ocasião, foi ratificado que o assunto ainda está sob análise da Procuradoria Geral do Estado – PGE, e, seguindo 
orientação do próprio Procurador Geral, Dr. Paulo Carvalho, Meirelles comunicou que a Comissão poderia procurar  à PGE 
para obter os devidos esclarecimentos.

SÚMULA TCE 
Nº 26

Decretos de Promoções,

. Já Já foram instruídos aproximadamente 170 processos, dos quais 63 ainda estão na Casa Civil a 
atualização dos valores, apuração e pagamentos de diferenças estão sendo realizadas após o retorno do processo à 
Amazonprev e consequente publicação dos Decretos retificados no DOE”, 

MANIFESTAÇÃO

AMAZONPREV recebe Comissão da ASSOAPBMAM

RAIMUNDA ASSUNÇÃO SOUSA DE MENEZES. Aposentada. Rio de Janeiro/RJ.

: 

Recentemente mudei para o Rio de Janeiro/RJ eque abrir uma conta bancária na cidade. Fiz o requerimento, reconheci 
em cartório e enviei a cópia autenticada de minha identidade e de outros documentos para o endereço da Amazonprev. 
Gostaria de saber se a documentação chegou à Amazonprev. 

Acusamos o recebimento dos seus documentos via Correios, entretanto não há solicitação de troca de 
conta corrente. Comunicamos que qualquer serviço solicitado tem que ser feito através de um formulário padrão, que se 
encontra no site da AMAZONPREV (www.amazonprev.am.gov.br). Dentro do endereço citado a senhora entrará em 
serviços, formulários e Requerimento Padrão, no qual consta a transferência de conta corrente. Imprima o documento, 
preencha e reconheça em cartório. Mande para o endereço da Amazonprev, via Correios, e só assim poderemos dar 
prosseguimento ao seu pedido de troca de Conta Corrente. 

RESPOSTA

Os interessados em participar da coluna podem enviar e-mail para amazonprev@amazonprev.am.gpv.br. 
Buscamos responder todas as perguntas de interesse dos segurados deste Fundo. A AMAZONPREV agradece a todos os 
segurados que participaram desta coluna de O Previdente. Confira abaixo, os participantes desta edição.
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Aposentado em destaque

Raimundo Ribeiro Oliveira Filho, 52, 
 Coronel da Reserva Remunerada da 

Polícia Militar, Administrador, Gestor e Educador. 
Graduado no Curso de formação de Oficiais – na 
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais – 1987, 
Administração com ênfase em Sistemas de Informação 
pelo CIESA – 2004; Pós-Graduado nos Cursos de 
Aperfeiçoamento de Oficiais - pela Academia de Polícia 
Militar de Goiás – 2000, Desenvolvimento Gerencial na 
área pública na UFAM – 2005 e no Curso Superior de 
Polícia – 2007 – pela Academia de Polícia Militar de 
Goiás; e Mestre em Segurança Pública, Cidadania, 
Direitos Humanos cursado na Universidade do Estado 
do Amazonas – 2012. 

Iniciou a Carreira como servidor público do 
Estado do Amazonas em 1987 na Polícia Militar – PM - 
Atuando na área Operacional, Administrativa e Ensino 
Informática até 2017.  Em 2008 foi promovido a Coronel 
do Quadro de Oficiais da PM e atuou como Chefe de 
Estado Maior da Corporação. Em 2010 foi nomeado para 
SubComandante Geral Operacional da PM e em 2011 
como Diretor do Centro Integrado de Operações de 
Segurança – CIOPS da Secretaria de Segurança Pública 
do Amazonas – SSP/AM até 2013, quando assumiu a 
Coordenadoria da Secretaria Executiva Adjunta de 
Planejamento e Gestão Integrada – SEAGI. 

Em 2015 entrou para a Reserva Remunerada da 
Polícia Militar do Amazonas, mas permanece em 
atividade na Coordenadoria da SEAGI. 

: 

Quando trabalhei na Diretoria de Pessoal da 
Polícia Militar do Amazonas, umas das funções era 
instruir os processos de passagem para a reserva de 
Oficiais e Praças da PM. Ao longo do tempo, foi 

grat i f ica nte  ver  como a  G est ão  
Previdenciária foi utilizando as ferramentas de tecnologia da 
informação para manter-se atualizada, pois antes o Policial 
Militar precisava apresentar uma enorme quantidade de 
documentos comprobatórios de suas atividades laborais. Em 
2016, quando fui à Amazonprev efetivar meu cadastro como 
aposentado, fiquei surpreso com a agilidade do processo e 
não precisei apresentar cópia de nenhum documento, pois 
todas as minhas informações pessoais e laborais já constavam 
no sistema.   

Manter a sede da Amazonprev no 
local digno que é, pois é um lugar amplo, limpo e bem 
climatizado. Para melhorar, sugiro aumentar o número de 
atendentes, a fim de reduzir ainda mais o tempo 

Como gestor de RH eu via que a 
maioria dos Oficiais, ao se aposentarem, não apresentavam 
características intelectuais necessárias para continuarem 
ativos profissionalmente e mesmo com saúde e disposição 
não buscavam uma nova capacitação. Isso desencadeava 
todo um processo que contribuía para que vários conflitos, 
decorrentes da falta de atividade laboral, ingerisse de forma 
negativa na vida pessoal de cada um deles. 

Diante dessa realidade, o conselho que dou aos 
Oficiais é que ao entrarem para a Reserva, procurem se 
especializar em outra atividade intelectual e profissional que 
o habilite a uma nova atividade. Eu, por exemplo, realizei 
mestrado na área de segurança pública, cidadania e direitos 
humanos, o que me habilitou para ministrar aulas em cursos 

é natural 
de Manaus-AM,

- 

“Isso merece aplausos”.

de espera. 
(ver NOTA). 

de graduação e pós-graduação. 

                  O PREVIDENTE

OP: Na sua opinião o que ainda pode ser 
melhorado?

Qual mensagem o Sr. deixa para os servidores 
que estão próximos  a se aposentar?

Que análise o senhor faz da 
Gestão Previdenciária do Estado do Amazonas?

CORONEL RAIMUNDO RIBEIRO OLIVEIRA 
FILHO 

CEL OLIVEIRA: 

OP: 

CEL OLIVEIRA: 
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Governador
Vice-Governador:
Diretor-Presidente da AMAZONPREV

Diretora
Gerente de Gabinete:
Gerente de Previdência:

: Amazonino Armando Mendes 
 João Bosco Gomes Saraiva

: Marcio Rys 
Meirelles de Miranda 

: Maria Adelaide Ribeiro Cruz
 Giza Allen

 Gizele Maia 

Gerente Jurídico:
Gerente Técnica

 André Mouco 
: Mary Mattute

Gerente Administrativo e Financeiro

Jornalista Responsável
Projeto Gráfico e Impressão
Fotografias:
Tiragem

Endereço
CEP Fone

: Leonardo 
Cavalcanti

: Cris Coura -
: 

 Cris Coura
: 3 mil exemplares

: Av. Visconde de Porto Alegre, nº 486 
Centro. : 69.010-125 - : (92) 3627 3400

 DRT/PE 2954
GRÁFICA MANAUS 
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Com objetivo de melhorar o serviço de atendimento aos segurados, proporcionando maior comodidade ao 
segurado, a Amazonprev está realizando aquisição, através de processo licitatório, dois projetos: o Call Center e o 
Agendamento Eletrônico, com previsão para implantação em 2018. 

NOTA


