
Confiras as datas de pagamento para 2018

CALENDARIO

PÁG. 02

Amazonprev efetua pagamento da última parcela do 13° salário.

DÉCIMO

PÁG. 00

Segurado: atualize seus dados cadastrais e garanta o recebimento de seu benefício.

RECADASTRAMENTO

PÁG. 04

Servidores realizam Campanha Solidária e arrecadam alimentos e materiais de higiene para Abrigo
Infantil. PÁG. 03

COFIS e CONAD realizam últimas reuniões de 2017

EDIÇÃO DEZEMBRO 2017 - N° 79 - ANO 13

PÁG. 03

Foram aprovados PPA 2017-2021, calendário de reuniões
ordinárias para 2018, e alteração no Plano de Aplicação e
Investimentos – PAI/2018, além do Regime Interno da Instituição
alterado em função da LC 181/2017, de 06.11.2017.

Ciclo de palestras previdenciárias encerra com a participação de mais de 3 mil servidores.
PÁG. 04

PROAP

AÇÃO SOCIAMBIENTAL

Equipes da Amazonprev, TJA TCE e MPE iniciam procedimentos para operacionalizar a migração das
informações dos servidores para Folha de Pagamento.

ADESÃO

PÁG. 05
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Final de ano é tempo de
f e s t a , a l e g r i a e
confraternização. Mas
também é tempo de
fazermos um balanço de
n o s s a s a ç õ e s e
projetarmos nossos
planos para o novo ano
que se inicia.
O ano que passou foi

profícuo em realizações. Dentre os objetivos
alcançados destacam-se a adesão dos demais
Poderes (TJAM, TCE e MPE) à Amazonprev, um
processo que vinha sendo trabalhado há mais de 14
anos e que agora se concretizou, uma vitória de
todos os Governos e Diretores-Presidentes que
durante esse período trataram o assunto com
seriedade; o atingimento da meta atuarial; o
Programa de Preparação Para Aposentadoria -
PROAP que trata da disseminação de informações
previdenciárias através de palestras na qual atingiu

mais de 3.400 servidores ativos de diversos órgãos que
foram nomeados ou estão prestes a se aposentar;
Disseminação da Cultura Previdenciária, através de
Audiências Públicas; o Reconhecimento da qualidade
dos serviços da instituição por órgãos do setor público,
privado e sociedade em geral demonstrados em visitas
técnicas e recebimento de Prêmio Nacional de Boas
Práticas de Gestão (ANEPREM), dentre outras.

No âmbito socioambiental, podemos destacar a
realização de Campanha Solidária em prol das crianças
residentes no abrigo Moacir Alves, sendo arrecadados
alimentos não perecíveis e materiais de higiene.

Enfim, muitas foram as realizações em apenas
um ano, mas almejamos ainda mais. Vamos continuar
trabalhando e firmando o compromisso de cumprir a
Missão Institucional, assegurando a concessão dos
benefícios previdenciários e a aplicação eficiente dos
recursos para continuar sendo um órgão de excelência
na gestão do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado do Amazonas.

Feliz 2018

Calendario de Pagamento 2018
A Fundação Amazonprev divulga o calendário de pagamento 2018 para aposentados e pensionistas do

Estado do Poder Executivo e Legislativo.
Conforme Decreto nº 38.401, de 04.12.2017, as datas seguem o calendário do pagamento dos servidores do

grupo I (ativos e aposentados) e grupo III (pensionistas). O pagamento do 13º salário dos aposentados será efetuado
conformeTermo de Opção (parcela única, duas parcelas ou 1/12 avos) que foram requeridos até o dia 05.01.2018.

O calendário também está disponível no site da instituição: www.amazonprev.am.gov.br.

Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor-Presidente
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Conheça as principais ações para 2018-2021
Nos dias 29 e 30 de novembro os Conselhos Fiscal -

COFIS e de Administração - CONAD aprovaram o

Planejamento Estratégico - PPA 2018-2021 e nos dias 20 e

21 de dezembro realizaram as últimas reuniões ordinárias

de 2017 aprovando calendário de reuniões ordinárias

para 2018, e alteração no Plano de Aplicação e

Investimentos – PAI/2018 e o Regime Interno da

Instituição alterado em função da LC 181/2017, de

06.11.2017.

- 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.

Intensificar a Capitalização do FPREV;

Acompanhar o sistema de Gestão da Qualidade

(Indicadores de aposentadoria/pensão/revisão, além

dos administrativos);

Compartilhar dados previdenciários RGPS/RPPS/SIPREV

e CNIS/e-Social e Censo dos Segurados);

Consolidar a cultura previdenciária (PROAP/Audiências

Públicas);

M e l h o r a r o s e r v i ç o d e a t e n d i m e n t o ( C a l l

Center/Agendamento eletrônico);

Capacitar o corpo funcional e Conselheiros (constante);

Buscar a certificação na ISO 31.000;

Garantir a segurança da informação (digitalização e

datacenter);

Manter atualizado o parque tecnológico;

Fomentar a gestão ambiental.

Tem

como finalidade manter um acompanhamento sistemático dos

investimentos do Fundo, buscando maximizar o retorno das

aplicações financeiras protegendo o patrimônio da Instituição

das oscilações do mercado, assim como acompanhar os

indicadores estabelecidos, observando a manutenção do

equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos através

da análise do fluxo atuarial da Instituição, garantindo o

pagamento dos benefícios futuros.

. Alocar os recursos em instituições financeiras

credenciadas ao RPPS, que ofereçam produtos que estejam em

consonância com a meta atuarial seguida pela AMAZONPREV

(IPCA + 6%) a.a, cumprindo as orientações emanadas da

Secretaria da Previdência Social e demais regulamentos

inerentes à Política de Investimentos;

Resguardar os recursos que compõem o patrimônio dos

fundos, de forma que estes não sejam desvirtuados de sua

finalidade, nem contrariem o que preconiza a legislação que

rege os RPPS e esta política de investimentos;

. Manter a transparência na gestão dos recursos tendo o

segurado como público-alvo principal das informações sobre a

política de investimentos;

.Garantir que os membros do Comitê e demais envolvidos

na Gestão dos Investimentos se mantenham capacitados e

certificados, visando ao êxito dessa política e às boas práticas de

gestão;

. Contar com o assessoramento técnico profissional de

instituições registradas na CVM que, comprovadamente, atuem

na análise do mercado de capitais; sorte a garantir maior

segurança nas decisões que envolvem alocações de recursos;

. Tratar com celeridade e eficiência as movimentações

financeiras, no que se refere as aplicações e resgates; dentre

outros.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Confira as principais ações previstas para 2018:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

2.

3

4

5

6

PLANO DE APLICAÇÃO E INVESTIMENTOS - PAI -

Conheça os principais objetivos:

Os referidos Planos estão disponíveis no site

www.amazonprev.am.gov.br / Portal daTransparência.

Seguindo a política de Ação SocioAmbiental do Governo do Estado do Amazonas, a Fundação Amazonprev
realizou de 09 de outubro a 12 de dezembro, Campanha Solidária para arrecadar alimentos não-perecíveis e materiais de
higiene para as crianças residentes no Abrigo Moacir Alves.

Participaram da Campanha servidores e segurados da Instituição, sendo arrecadados mais de meia tonelada de
alimentos (734 kilos de Feijão, Açúcar, Macarrão, Arroz, Café, Leite em Pó, Farinha de Milho, Achocolatados, dentre outros)
e 102 itens de materiais de higiene que foram entregues no dia 28 de dezembro de 2017. Esta já é a décima quarta
Campanha Solidária que a Amazonprev realiza em prol daqueles que precisam e não dispõem de recursos. Já foram
atendidas as Instituições como: Abrigo Infantil Monte Salém, Abrigo de Idosos Casa São Vicente de Paula, Abrigo Infantil
Coração de Pai, Abrigo Moacir Alves, Abrigo Infantil Janel Doylle, Casa Vhida, Casa do Migrante São Geraldo e as vítimas do
terremoto do Haiti.

Ação Solidária arrecada alimentos para abrigo



D E Z E M B R O - 2 0 1 7 - N ° 7 9 - A N O 1 3

PROAP levou informações previdenciárias
para mais de 3 mil servidores

A Fundação Amazonprev, através do

Programa de Preparação Para Aposentadoria

ministrou, de fevereiro a dezembro/2017, palestras

sobre Previdência, para mais de 3.400 novos

servidores do Estado convocados este ano pela

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do

Amazonas – HEMOAM, Secretaria de Estado e Saúde

–SUSAM, Secretaria de Estado e Educação – SEDUC e

Secretaria de Segurança Pública - SSP.

As palestras tiveram como objetivo

cientificar os novos servidores do Estado, acerca dos

direitos e deveres na qualidade de segurados

obrigatórios da previdência estadual, assim como

consolidar a cultura previdenciária junto aos

servidores públicos Estaduais.

Os assuntos abordados nos eventos foram:

Regime Previdenciário a qual pertencem os

convocados; Percentual da Contribuição Previdenciária;

Direitos e Deveres dos servidores; Averbação de tempos

anteriores à Amazonprev; O que caracteriza acúmulo de

cargo; dentre outros.

Os eventos também ocorreram para servidores

participantes do PPA do do Tribunal de Contas do Estado –

TCE, com o qual a Amazonprev mantém parceria.

A Fundação Amazonprev solicita aos

aposentados e pensionistas, que fizeram aniversário

de agosto a dezembro de 2017 e janeiro/2018 que

ainda não se recadastraram, para regularizem a

situação até o dia 09 de fevereiro de 2018, caso

contrário, terão seus benefícios suspensos na folha

de pagamento do mês de fevereiro/2018, conforme

LC N°30/2001, alterada pela Lei nº 181/2017.

Residentes na Capital, o recadastramento

deve ser feito na sede da Amazonprev (Avenida

Visconde de Porto Alegre, 486, Centro) de segunda à

sexta-feira, no horário das 8h às 13h30. Residentes

no Interior, podem atualizar os dados nas Unidades

da SEDUC localizadas em seus municípios.

Residentes em outros Estados, 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.

Durante o recadastramento é necessário que o

segurado apresente Identidade, CPF e comprovante de

residência atualizado

A Fundação informa ainda que, conforme a Lei

Complementar nº 30/2001, alterada pela LC nº 181/2017,

o recadastramento não poderá ser feito por Procuradores.

ONDE FAZER

A lista nominal dos pendentes encontra-se no site

www.amazonprev.am.gov.br.

Pendentes de Recadastramento
tem até 09.02 para se recadastrar



AMAZONPREV e Poderes iniciam os procedimentos
para migração de dados dos servidores

Conforme prevê o Termo de Adesão, as equipes da Amazonprev e do Tribunal de Contas do Estado – TCE, Tribunal de
Justiça do Amazonas – TJA e Ministério Público do Estado – MPE, já iniciaram as reuniões para operacionalizar a migração da
folha de pagamento dos inativos e pensionistas, desses Poderes assim como as demais etapas que devem passar à Unidade
Gestora única de Previdência (AMAZONPREV).

De acordo com o cronograma de atividades, o trâmite iniciará com a identificação dos servidores que irão ingressar

na Amazonprev por meio dos Fundos Financeiro – FFIN (ingressados no serviço público até 31.12.2003) e Previdenciário

–FPREV (ingressados no serviços público a partir de 01.01.2004), classificação esta que exige uma análise bem cuidadosa dos

registros do servidor por parte de cada órgão/Poder sendo, inclusive, em alguns casos, necessário a consulta de bancos de

dados para fazer a classificação correta.

Visando posicionar a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria de Previdência do

Ministério da Fazenda/SRPPS/SPREV-MF, sobre as tratativas de adesão que

estão sendo desenvolvidas após a assinatura do Termo, a equipe Amazonprev

agendou reunião com os representantes daquele Ministério em Brasília, no

entanto, na oportunidade aproveitando a passagem do Coordenador-Geral

de Normatização e Acompanhamento Legal do MF, Dr. Leonardo Motta, por

Manaus durante evento do E-Social a Fundação Amazonprev convidou-o para

visitar a Instituição.

A visita ocorreu no dia 13.12.2017, sendo Motta recebido pelo Diretor

– Presidente da Amazonprev, Dr.

Marcio Rys Meirelles de Miranda,

pela Diretora de Administração e Finanças, Maria Adelaide Ribeiro Cruz e equipe

de gestores, ocasião em que foi entregue Ofício endereçado ao Subsecretário da

SRPPS, Dr. Narlon Gutierre Nogueira encaminhado cópias dos termos de Adesão e

cronograma de ações para implementação da Adesão dos Poderes. Os

participantes discutiram, também, sobre o ,

(Sistema de Informações Previdenciárias dos Regimes Próprio de Previdência),

Sistema Informatizado de Controle de Óbitos) Cadastro Nacional

de Informações Sociais) e Pro-Gestão, dentre outros assuntos.

Representada por 3 servidores, a Fundação Amazonprev participou de Reunião Técnica sobre o eSocial - Sistema de

Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - para órgãos Públicos, realizado de 12 a 14 de

dezembro, noTribunal de Justiça do Amazonas-TJA.

Elaborado pelo Governo Federal, o sistema vai unificar o envio de informações pelos empregadores, dentre eles os

Órgãos Públicos, em relação aos seus servidores, como vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento,

comunicações de acidente de trabalho, escriturações fiscais e outras informações, de forma padronizada e simplificada,

reduzindo custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar as obrigações fiscais, previdenciárias e

trabalhistas.

Durante o evento foram debatidos assuntos como: "O que é o e-Social - nivelamento e situação atual"; “Consulta

Qualificação Cadastral”, “Trabalho de Construção do e-Social no Poder Judiciário Trabalhista”; “Saúde e Segurança do

Trabalhador”; "A importância do e-Social para a Gestão dos RPPS"; “EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e

Outras Informações Fiscais”; "Arquivos XML - transmissão e validação" - Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO);

Implantação do e-Social em Órgão Público.

Além da Amazonprev estiveram presentes representantes do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo – TRT/SP;

Subsecretaria de Regime Próprio de Previdência Social – SRPPS/Secretaria de Previdência/MF e Subsecretaria de Regime Geral

de Previdência Social – SRGPS/Secretaria de Previdência/MF de vários Institutos de Previdência Social do País.

Censo Previdenciário SIPREV

SISOBI ( , CNIS (

eSOCIAL
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Dr. Leonardo Motta
Coordenador-Geral de Normatização e

Acompanhamento Legal da SRPPS/SPREV-MF

Diretoria da Amazonprev e equipe reúne com
SRPPS/SPREV-MF



Encerrando a programação das atividades
de 2017, a Fundação Amazonprev, realizou, no dia
2 9 d e d e z e m b r o , n o A u d i t ó r i o , u m a
confraternização junto aos servidores da
Instituição.

A programação contou com leitura de
mensagens de motivação e superação por todas
as dificuldades encontradas durante o ano, vídeo
de agradecimento a todos os servidores pelo
compromisso com a Missão Institucional, Oração
do Pai Nosso, além da entrega da premiação aos
vencedores da Semana da Qualidade 2017
realizada de 9 a 11 de outubro de 2017 pelos
servidores, entrega de Panettones aos estagiários
e dinâmica de Ano Novo sobre importância da
amizade, família, amigos, experiências positivas e
como fazer de 2018 um ano mais próspero.

Na oportunidade o Presidente da
Amazonprev, Marcio Rys Meirelles de Miranda,
agradeceu a parceria dos servidores durante o
ano. “

.

O evento foi encerrado com um coquetel
organizado e financiado pelos próprios servidores.

Logo que iniciei na Amazonprev, em
janeiro, tivemos um trabalho muito intenso

d e s t a c a d o c o m a
Migração dos Poderes.
O e m p e n h o e a
dedicação da equipe da
Amazonprev junto com
o Governo do Estado
conseguiu uma grande
evolução e colocou todo
m u n d o n o R e g i m e
Próprio de Previdência -
Amazonprev É uma

equipe competente, qualificada e reconhecida em
todo o Estado do Amazonas e pelo Ministério da
Fazenda. Agradeço a todos pela parceria, pela
confiança, por tudo que conquistamos em 2017 e por
fazerem a Amazonprev um órgão de excelência. Que
venham os desafios em 2018, porque a equipe
Amazonprev está preparada. FELIZ ANO NOVO!
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Servidores encerram 2017 com confraternização


