
 
Nesta edição apresentamos a evolução do patrimônio da Amazonprev no primeiro 

semestre deste ano, cujos números demonstram a responsabilidade e comprometimento 
da  Amazonprev na Gestão dos recursos dos segurados do Estado. 

A renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP alcançada no dia 
13/07/2018 com validade até 09/01/2019, tem sido uma conquista permanente, pois desde 
a sua implantação, a Amazonprev jamais deixou de ser certificada.

Assim como em todas as edições também fazemos um apelo aos aposentados e 
pensionistas pendentes de recadastramento  para atualizar os dados cadastrais, a fim de que se cumpra o disposto 
no art.87-A da Lei Complementar N°30/2001, alterada pela LC nº 181/2017.

Estas e outras notícias podem ser conferidas nesta edição de O Previdente. 
Um abraço a todos e BOA LEITURA!

EDITORIAL 

CRP do Estado é renovado até 2019

Amazonprev convoca para Recadastramento

No dia 13/07/2018 foi renovado o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP do Estado do Amazonas 
com validade até 09/01/2019.

A certificação comprova que a Fundação vem cumprindo os 36 requisitos impostos pela Lei nº 9.717/98, 
Decreto nº 3.788/2001, Portaria nº 204/2008 do MPS, dentre outros, garantindo que o Estado se mantenha certificado 
junto à Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda - 
SRPPS/SPREV/MF e assim continue apto a 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.

Dentre os critérios exigidos para a concessão do CRP destacam-se: aplicações financeiras de acordo com a 
Resolução nº 3922/2010 alterada pela Resolução nº 4604/2017 do Conselho Monetário Nacional - CMN, obediência aos 
limites de contribuições dos segurados, equilíbrio financeiro e atuarial do Regime, cobertura exclusiva a servidores 
efetivos, dentre outros.

A renovação do CRP coloca o Estado do Amazonas como único estado brasileiro, em 13.08.2018,  que está com 
100% dos requisitos cumpridos para obter o certificado. Tais requisitos, exigidos pela SRPPS/SPREV/MF, vêm sendo 
cumpridos integralmente, desde 2003.

A Fundação AMAZONPREV está chamando os aposentados e pensionistas que aniversariaram nos meses de 
maio e junho/2018 e que ainda não se recadastraram para regularizarem a situação cadastral sob pena de suspensão 
do benefício, conforme disposto no art.87-A da Lei Complementar N°30/2001, alterada pela LC nº 181/2017. 

Na Capital, o recadastramento deve ser feito na sede da Amazonprev  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, preencher e imprimir formulário de 
Recadastramento, com assinatura reconhecida em Cartório, enviando para o endereço da Amazonprev através dos 
Correios. 

No ato do recadastramento é necessário que o segurado apresente Identidade, CPF e comprovante de 
residência .De acordo com o art. 87-A da LC 30/2001, alterada pela LC nº 181/2017, art. 87-A §3º, o recadastramento não 
poderá ser feito por Procuradores.
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EXPEDIENTE

Palestra PRÓ-GESTÃO

Aposentados e pensionistas recebem 50% do 13º

Patrimônio Amazonprev atinge 4,3 bi

Fala Servidor

Cumprindo calendário estabelecido pela Secretaria de Administração e Gestão do Estado -SEAD, a 
Fundação Amazonprev efetuou nos dias 25 e 26 de julho o pagamento de 50% do 13° salário dos aposentados 
e pensionistas do Estado, respectivamente.

De acordo com a programação da equipe econômica do Governo, o restante da parcela (50%) será paga 
até 20 de dezembro de 2018.

 

Fátima A. Souza - Servidora Ativa 
PERGUNTA: Gostaria de saber se posso me aposentar proporcionalmente. 

RESPOSTA: A Aposentadoria proporcional (voluntária) para mulher é concedida somente quando a mesma 
completa 60 anos de idade e será pela média, sem paridade, proporcional aos anos que tem de 
contribuição.

A Fundação Amazonprev firmou parceria com a Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério da Fazenda - MF 
para realização de palestra sobre o PRÓ-GESTÃO (Programa de Certificação Institucional dos Regimes Próprios de 
Previdência Social - RPPS) que será realizada, no dia 10 de agosto, das 08h30 às 12h00, no Auditório da Amazonprev.

Para participar do evento foram convidados os RPPS de Barcelos, Barreirinha, Benjamim Constant, Beruri, 
Caapiranga, Canutama, Carauari, Coari, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manaus, 
Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Urucará, além da 
Secretaria de Administração e Gestão do Estado - SEAD e da Controladoria Geral do Estado -CGE.

A palestra será ministrada pelo Sr. Hélio Carneiro Fernandes, Coordenador de Integração e Relacionamento 
Institucional da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Fazenda- SRPPS/MF. 

Composto por renda fixa e imóveis, o patrimônio da Fundação Amazonprev tem evoluído significativamente, 
com o compromisso da Administração pautada na Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos - 
COMIV e aprovada pelos Conselhos, com o intuito de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de capitalização. 

Em janeiro/18, o patrimônio era de R$ 3.943.704.335,60 tendo como perspectiva até o final de 2018 de R$  
357.235,626 e atualmente (base julho/2018) já atinge R$ . 

As aplicações financeiras obedecem às diretrizes do Plano de Aplicações e Investimentos - PAI, com base na 
Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010.  

4.
4.333.180.990
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