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J O R N A L   I N F O R M A T I V O   DA  A M A Z O N P R E V  

Entre janeiro e julho de 2019, a Fundação Amazonprev concedeu um total de 1.012 aposentadorias e 202 
pensões. De acordo com o Controle Interno da instituição os números indicam que até dezembro, esse ano tende a 
superar o anterior em concessões. Ao longo de 2018, foram concedidas 1.689 aposentadorias e 415 pensões.

Conforme o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, as concessões obtiveram, em 2018, uma pequena 
escala de queda no número de benefícios concedidos em razão de que algumas secretarias estaduais, como as secretarias 
de Saúde (Susam) e de Educação (Seduc) e a Polícia Militar retiveram suas remessas de processos em aguardo das leis de 
Reajuste e Enquadramento. 

, esclarece.
Passo a passo - A Amazonprev ressalta que os servidores estaduais que desejam dar entrada em seu processo de 

aposentadoria devem procurar o setor de Recursos Humanos do órgão de origem que procederá a instrução da 
documentação necessária. No caso específico da aposentadoria por invalidez, é necessária a comprovação de 
incapacidade total e permanente para a função, atestada pela Junta Médica do Estado. Para os processos de pensão, o 
segurado deve comparecer ao atendimento da instituição previdenciária e preencher o requerimento de solicitação do 
benefício e receber as instruções do processo.

“Com a publicação destas leis logo no início do ano, a entrada de pedidos de 
aposentadoria pôde continuar normalmente”

Mais de 1,2 mil benefícios concedidos em 7 meses
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Editorial 

Educação previdenciária avança no Estado

Uma parceria com a Escola Governar, da Secretaria de Administração e Gestão (Sead) tem possibilitado treinar 
servidores públicos de Recursos Humanos de secretarias e órgãos do governo em formalização de processos de 
aposentadoria. Esse tipo de evento é uma clara evidência da socialização do conhecimento da Amazonprev, por meio da 
Educação Previdenciária, com a sociedade.

Nunca é demais lembrar que é necessário habilitar os servidores de RH do Estado a fim de que haja agilização, 
em tempo hábil para o cumprimento das determinações previstas na constituição estadual. Em nossas palestras são 
repassadas as instruções sobre os obstáculos mais comuns à agilidade das análises dos processos: documentação ilegível 
ou incompleta, processos mal instruídos, alimentação incorreta do sistema.

E os resultados dessas ações já começam a aparecer. Entre palestras e cursos, o projeto já atendeu mais de 1,2 mil 
servidores. E, assim seguimos!

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev
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A consulta aos Contra-Cheques estará 
disponível no portal do Segurado ou 
do Servidor apenas 48h da data do 
pagamento aos Aposentados e 
Pensionistas conforme orientação da 
Prodam.

Parceria com Seduc treina servidores de 53 municípios

Mais de 150 servidores públicos da 
Secretaria Estadual de Educação (Seduc-AM) da 
capital e de pelo menos outros 53 municípios 
participaram, em julho, de um treinamento sobre 
agilização de processos de aposentadoria 
promovido pela Amazonprev.

Segundo o gerente de Aposentadoria da 
Seduc-AM, Michel Souza, a necessidade do 
treinamento se dá por conta das recorrentes 
inconsistências das documentações enviadas pelos 
agentes de Recursos Humanos dos interiores do 
es tado  para  da r  in íc io  aos  p rocessos  
previdenciários. 

, observou o 
servidor.

“A inconsistência documental 
gera atrasos na concessão de benefícios junto à 
Amazonprev, o que provoca a descontinuidade nos 
encaminhamentos de aposentadorias”
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Alan Cardec falou, ao vivo, com servidores de 53 municípios sobre processos previdenciários
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Aposentados e pensionistas da capital com dificuldades de 
locomoção, ou por idade avançada, impossibilitados de comparecer à sede da 
Fundação Amazonprev para a realização do recadastramento podem contar 
com o serviço de atendimento domiciliar disponibilizado pela instituição. Os 
telefones para o agendamento são: 3627-3400/-3401/-3421. Nesse caso, 
um analista ou técnico, devidamente identificado, desloca-se até à residência 
do beneficiário para o procedimento de recadastramento.

No interior, a visita deve ser requisitada nas unidades da Secretaria de 
Educação (Seduc-AM), que mantém parceria com a Amazonprev. A 
prestação desse serviço faz parte do Propac, um programa que busca dar aos 
segurados enfermos comodidade e segurança na hora da atualização 
cadastral. E, nos seis primeiros meses do ano, a Coordenadoria de 
Relacionamento ao Público da Amazonprev (Corep) já contabilizou mais de 
300 visitas a beneficiários acamados, internados em hospitais ou em casas de 
repouso. Ao longo de todo o ano passado, foram 528 atendimentos em 
domicílio.

Triagem – A Amazonprev esclarece que todos os segurados que 
buscam a instituição para a realização do atendimento domiciliar passam por 
uma triagem para verificação se a doença informada corresponde a um 
requisito de visita na casa do aposentado (dificuldades de locomoção ou por 
idade).

ATENDIMENTO domiciliar alcança 300 segurados 

AMAZONPREV GARANTE REVALIDAÇÃO DO CRP 
Pelo segundo semestre consecutivo de 2019, a 

Amazonprev garante a emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária. O documento, fornecido pela 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, atesta que o 
ente federativo segue normas de boa gestão financeira, de 
forma a assegurar o pagamento dos benefícios 
previdenciários aos seus segurados, dentre outros critérios 
exigidos. O atual CRP tem validade até 4 de janeiro de 2020.

O CRP é uma comprovação de que o estado cumpre 
todas as normas federais relacionadas à gestão de um 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Também que 
mantém os recursos provenientes dos recolhimentos dos 
servidores em constantes investimentos para que na hora da 
aposentadoria esses valores assegurem a cobertura 
previdenciária desses funcionários públicos.

, pontua André Luiz Zogahib.
ARTICULAÇÃO - A emissão do CRP estava 

condicionada a adesão dos Poderes (MPE, TJAM e TCE) à 
folha de pagamento dos seus inativos à Amazonprev, mas 
com a articulação de André Zogahib junto aos órgãos no 
Amazonas e a Secretaria Nacional de Previdência, em 
Brasília, o documento foi expedido sem ressalvas.

 “É como se 
fosse uma poupança que o segurado garante para o seu 
futuro”
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A servidora Wivianny Farias faz atendimento a segurado 
em casa de repouso, em Brasília

O CRP comprova a regularidade no pagamento dos aposentados
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Como parte do Termo de Comprometimento, 
para a migração da folha de pagamentos dos seus aposentados e 

pensionistas à Amazonprev, o Tribunal de Justiça do Amazonas 
começou a receber, em julho, os primeiros treinamentos promovidos 
pela instituição previdenciária do Estado. Nesse encontro foram 
envolvidos todos os servidores do TJAM que trabalham no processo 
de concessão de benefícios.

Os servidores aprenderam as formas de agilizar a instrução 
processual dos pedidos de aposentadoria, bem como a concessão do 
benefício. Além disso, foram repassadas orientações quanto à 
preparação dos documentos necessários para o pedido do benefício até 
sua tramitação, por meio do sistema previdenciário estadual 
(SISPREV). 

assinado no dia 
28/5 

tjam passa por treinamento

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

novo portal, novos serviços

FALA SERVIDOR

expediente
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A atividade, com duração de 1h por pessoa, teve 
expressiva adesão por parte dos servidores da Fundação. Cerca de 
80 foram atendidos e fizeram uma sessão completa com 
equipamentos que tratam das articulações e coluna, drenagem 
linfática, tonificação, tensão muscular, tendinite e outros.

O analista previdenciário Rawlison Talles avaliou a ação 
como uma preocupação da instituição com a saúde dos 
servidores. 

, avaliou.

“Eu sofro mais pela questão da tensão e pela dor no 
ombro relacionada a ela, e com o uso dos equipamentos me 
senti leve. Gostei muito”

O site institucional da Amazonprev ganhou novo layout e já 
pode ser acessado no endereço www.amazonprev.am.gov.br. De 
fácil navegação, a nova página foi criada pela empresa 
Processamento de Dados do Amazonas S/A. (Prodam) com o 
objetivo de socializar os serviços, ações e projetos executados pela 
instituição previdenciária estadual. A nova ferramenta tem como 
premissa a oferta de meios para auxiliar os servidores públicos 
inativos e pensionistas.

 

Estão liberados os empréstimos por consignação para aposentados e pensionistas dos poderes 
(Assembleia Legislativa do Estado, Tribunal de Justiça do Amazonas e Tribunal de Contas do Estado), além de 
segurados do Executivo (Governo do Estado). Os interessados podem procurar sua agência bancária para a 
solicitação do empréstimo. Quanto à consulta de margem consignada, os segurados devem procurar a Fundação 
Amazonprev ou Prodam.

‘‘Gostaria de obter informações sobre o consignado. Como faço para verificar a minha margem para solicitar 
empréstimos? (Sidneia Rodrigues da Rocha).’’ 

Analistas da Amazonprev promovem educação previdenciária
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