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Obrigatoriariedade do Recadastramento

Benefícios Previdenciários é tema de palestra

PROAP

PÁG. 02

PÁG 03

Novo layout do atendimento para melhor  atender ao 
segurado

Amazonprev realiza ações para atender aos requisitos do 
PRÓ-GESTÃO

GESTÃO

PÁG.04

Aposentados e pensionistas devem atualizar os dados cadastrais, 
anualmente, no mês de seu aniversário, conforme disposto na LC 30/2001, 
alterada pela LC 181/2017.
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Esta edição de o Previdente 
coloca em destaque uma 
homenagem a todos os 

Estamos melhorando o ambiente do atendimento, aposentados e pensionistas 
para sua comodidade.do Estado do Amazonas pela 

Nossa  tarefa também está voltada para obter a passagem do dia do idoso 
Certificação do Programa Federal - PRÓ-GESTÃO. Estamos comemorado em 01 de 
aperfeiçoando nossos serviços, fortalecendo os controles,  outubro. 
ampliando a transparência e disseminando a cultura Parabenizações também 
previdenciária. Queremos estar mais próximos aos extensivas a todos os servidores públicos do Estado 
segurados! Estamos levando a informação (direitos e do Amazonas pela passagem do seu dia 28 de deveres dos segurados), os novos servidores (HEMOAM e 

outubro. Pessoas que fizeram do SERVIR uma  SUSAM) e continuamos com canais abertos aos 
missão de vida, dedicando seu dia a dia, aposentados por meio de eventos do Programa Idade Ativa 
co n h e c i m e nto s  té c n i co s  e  ex p e r i ê n c i a s  e pelo Programa de Preparação para Aposentadoria - 
profissionais à nobre tarefa de prestar serviços à PROAP. O nosso calendário de ações contempla os que 
sociedade. Renovamos neste dia, nossa gratidão e estão ingressando no serviço público e os que estão já 
respeito a todos os servidores públicos, que implementam ou estão prestes a implementar os requisitos 
exercem, com dignidade, a sua profissão. para aposentadoria. Convidamos você para construir 

conosco uma gestão cada vez melhor!

pedido  aos  aposentados e pensionistas  para atualizarem 
os dados cadastrais, de forma a evitar transtornos relativos à 
suspensão  do benefício.

Como nas edições anteriores, ratificamos o 

PROAP realiza palestras sobre benefícios previdenciários
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Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor - Presidente

Com objetivo de consolidar a Cultura Previdenciária junto aos 
servidores públicos estaduais, a Amazonprev, através do Programa de 
Preparação Para Aposentadoria ministrou no mês de outubro de 2018, 
palestras sobre Benefícios Previdenciários, para os servidores do Centro 
de Hematologia do Amazonas - HEMOAM e Secretaria de Estado e Saúde 
- SUSAM, contemplando mais de 400 pessoas.

Os assuntos abordados nos eventos foram: Regime 
Previdenciário a qual pertencem os servidores; Percentual da 
Contribuição Previdenciária; Direitos e Deveres dos servidores; 
Averbação de tempos anteriores à Amazonprev, dentre outros.

As Secretarias que desejarem oferecer essa palestra aos seus 
servidores podem entrar em contato com a Amazonprev, através do telefone 3627 3443 ou utilizar o fale conosco 
disponível no site www.amazonprev.am.gov.br.

Mensagem aos idosos 

Querido idoso,
esta mensagem é para você
que possui experiência em

disseminar conhecimento por onde passa.

Neste dia tão importante
se orgulhe pela sua passagem.

A vida é longa e poucos
chegam tão longe como você chegou.

A estrada da vida é árdua
e às vezes quase insuportável,

mas você conseguiu passar
por obstáculos e hoje

transmite paz e sabedoria.

Parabéns pelo seu merecido dia!
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Visando à melhoria do atendimento presencial ao segurado com maior 
conforto, praticicidade, visualização dos guichês e mobilidade, a Amazonprev 
mudou  o layout do setor de atendimento de sua sede. 

A medida visa também à adequação do ambiente para a implantação do 
sistema de agendamento eletrônico. Trata-se da aquisição de solução tecnológica 
integrada de monitoramento e gerenciamento  do fluxo de clientes para uso dos 
serviços disponibilizados pela Fundação, incluindo gerenciamento de filas e 
controle de senhas, aquisição de softwares e hardwares e serviços para o setor de 
atendimento de forma a proporcionar maior controle na recepção de processos 

previdenciários no âmbito da Amazonprev.
 Com a  a implantação, o recurso de agendamento eletrônico poderá ser acessado através do site da 

Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), Call Center e Totem disponibilizado na sede da Amazonprev.
Mais informações nas próximas edições de O Previdente. 
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 Atendimento: Maior comodidade! 

AMAZONPREV busca certificar-se no PRÓ-GESTÃO
Cumprindo o cronograma de implementação dos requisitos para 

adesão ao Programa  de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios - PRÓ-GESTÃO, a  Amazonprev  vem realizando diversas ações junto 
a órgãos do Estado, visando disseminar o objetivo do Programa, assim como a 
importância da participação desses orgãos no cumprimento dos requisitos 
estabelecidos. 

As reuniões de outubro envolveram representantes da Subcontroladoria de 
Controle Interno e Ouvidoria e da Controladoria Geral do Estado - CGE, da Secretaria 
de Estado de Administração e Gestão - SEAD e da Junta Médica. 

Durante os encontros,  os gestores assumiram o compromisso em firmar parcerias com a  Amazonprev no sentido de 
atender aos critérios do Pró-Gestão de forma a viabilizar a participação do Estado do Amazonas no Programa. 

O programa busca incentivar os RPPS a adotarem boas práticas de gestão previdenciárias, através da implementação 
de 24 ações que  proporcionam aos Entes Previdenciários maior controle dos seus ativos e passivos, assim como elevar o nível 
de transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

A Diretora de Administração e Finanças da Amazonprev, Maria Adelaide Ribeiro Cruz, explica que se trata de mais um 
desafio a ser conquistado pela instituição, cujo objetivo maior é continuar oferecendo  qualidade nos serviços prestados aos 
segurados do Estado do Amazonas. “A Amazonprev assumiu o compromisso de aderir ao PRÓ-GESTÃO,  frente ao Ente 
Patrocinador, aos segurados e partes relacionadas, cuja iniciativa já consta do Planejamento Estratégico 2018. Tudo isso 
porque queremos continuar prestando serviços aos segurados dentro dos parâmetros da qualidade de garantir a 
sustentabilidade do Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas”, explica.

PALESTRA
Em  agosto passado, a  Amazonprev em parceria com a Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social da 

Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda -SRPPS/SPREV/MF realizou, em sua sede, palestra sobre o PRÓ-GESTÃO  
aos RPPS do Amazonas, aos Conselheiros, Gerentes, Coordenadores e Assessores da Amazonprev para apresentar os 
parâmetros a serem avaliados durante o processo de certificação. 

Ministrada pelo Coordenador de Integração e Relacionamento Institucional da Subsecretaria dos Regimes Próprios 
de Previdência Social do Ministério da Fazenda- SRPPS/MF, Sr. Hélio Carneiro Fernandes, a  palestra oportunizou aos 
participantes esclarecerem dúvidas e ter conhecimento mais específico dos requisitos para obter a certificação .

Para o Presidente da Amazonprev, Marcio Rys Meirelles de Miranda, aderir ao Programa trata da segurança do futuro 
dos servidores públicos uma vez que os recursos administrados  pela Fundação não são do Estado e sim do servidor.   “Sempre 
que possível iremos buscar o apoio da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda para aprimorar ainda mais esse 
trabalho que vem sendo realizado pela Amazonprev, desde sua implantação. Nosso intuito com a certificação do Pró-
Gestão é continuarmos avançando e alcançar a excelência para cumprir a missão e visão institucionais”, declara.

Além destes, outras ações de implementação também já foram realizadas e estão  em andamento como: 
Capacitação de servidores e Conselheiros, ajustes no Relatório de Governança Corporativa, Estruturação do Controle Interno 
da Instituição, e demais áreas de forma a atender os requisitos descritos no Manual do PRÓ-GESTÃO. 



 recadastramento não poderá ser feito por Procuradores.
aniversário você tem o compromisso com a REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO
Amazonprev. Este é o período que você deve fazer o Quem não efetuar o recadastramento no tempo 
Recadastramento atualizando os seus dados junto à previsto terá o benefício suspenso até  regularizar a situação, 

de acordo com o cronograma de fechamento da folha de Instituição. 
pagamento do Estado do Amazonas.Este ato garante a manutenção do pagamento 

Os segurados suspensos de folha por mais de 1 mês de seu benefício, conforme disposto no art.87-A da Lei 
que tiverem empréstimos consignados deverão procurar as Complementar N°30/2001, alterada pela LC nº 
instituições onde possuem consignações (empréstimos) a 181/2017. 
fim de efetuarem o pagamento da dívida por boleto bancário. 

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 o 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 .De acordo com o art. 87-A da LC 30/2001, 
alterada pela LC nº 181/2017, art. 87-A §3º, o 

Segurado fique atento: no mês de seu 
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Gerente Técnica: Mary Mattute Silva E-mail: jornalismo@amazonprev.am.gov.br
Gerente Administrativo: Leonardo A. de Siqueira Cavalcanti

Os interessados em par t ic ipar  da coluna podem enviar  e -mai l  para o fa le  conosco 
(amazonprev@amazonprev.am.gov.br). Buscamos responder todas as perguntas de interesse dos segurados desta 
Fundação. Confira abaixo, os participantes desta edição: 

 Segurado, não esqueça do Recadastramento

MARCELO COSTA - Manaus/AM. Ativo.
: O servidor de dois órgãos estaduais pode se aposentar por ambos?
 De acordo com a Constituição Federal/1988, em seu art. 37,inciso XVI, é vedada a acumulação 

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso 
disposto no inciso XI:
a) a dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privados de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Sendo assim, somente os cargos acima poderão ser acumulados.

PERGUNTA
RESPOSTA:

Questão

 2É preciso estar atento a demanda dos segurados, especialmente a 
adequacao do uso dos novos recursos tecnológicos na prestação de 
serviços a um universo de pessoas que nessa etapa da vida, nem sempre 
está acompanhando a dinâmica evolutiva de tais tecnologias.Questão 

3A aposentadoria deve ser preparada com antecedência,  seja para se 
iniciar uma nova jornada profissional ou para se ter um tempo de 
qualidade de vida, sem atividade laboral. Esse é tb um ponto que a 
Amazonprev deve ter sempre em.vista.
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