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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  

Em reunião, representantes da secretaria 
nacional de Previdência elogiam modelo 

de gestão da Amazonprev

Assessores da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão vinculado ao Ministério da Economia, sabatinaram, 
por quatro horas, uma equipe de analistas da Fundação Amazonprev em busca de aprendizagem e troca de experiências sobre o 
modelo de gestão da instituição do Amazonas. A ideia da entidade federal é reunir informações, a partir do exemplo de 
centralização dos poderes (TJAM, TCE e MPE) a um único Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da Amazonprev, para 
futura implementação da União.

, destacou 
a assessora Thaís Vizioli.

Ainda segundo ela, a instituição amazonense, depois da Paraíba, reúne os requisitos fundamentais para que um dia o 
Governo Federal possa, também, incorporar todos os poderes a um único RPPS.

, detalhou Vizioli.
Em discurso, o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, informou aos assessores da secretaria de Previdência 

que a instituição vem demonstrando, ao longo de seus 18 anos, um sistema sólido de previdência, servindo de exemplo para 
outros estados.

, resumiu.
 
Legislação – A Constituição Federal determina que os Regimes Próprios de Previdência Social tenham uma entidade 

gestora única, ou seja, apenas um órgão que faça a concessão, o pagamento e a manutenção de benefícios previdenciários. A 
Emenda Constitucional 103, aprovada em novembro do ano passado, reforçou essa determinação e deu um prazo de dois anos 
para os RPPS se adequarem à lei. No Amazonas, desde junho de 2019, os poderes já fazem parte do único regime previdenciário, 
a Amazonprev.

“Tomamos a Amazonprev como um parâmetro de entidade gestora única para tentar entender um pouco as 
dificuldades que foram enfrentadas pela Fundação, para a gente aprender e trazer para a nossa experiência. A União 
ainda não possui uma entidade gestora única que concentre todos os poderes, todos os órgãos, nem no Poder Executivo 
a gente tem um único órgão fazendo isso. O pagamento é descentralizado, a concessão é feita por cada órgão”

“O Amazonas está em destaque, sim. A gente acha muito importante entender o que a Amazonprev enfrentou, as 
questões, as vinculações orçamentárias, as questões como trazer os demais poderes, os sistemas que foram 
necessários adaptar e compensação previdenciária em relação ao fluxo e ao estoque. Essas experiências são muito 
proveitosas para a gente”

“Hoje nos consolidamos como o melhor RPPS entre os estados da federação atestado por várias certificações de 
âmbito nacional. E a migração dos poderes seguiu uma tramitação constitucional que, em maio e junho do ano passado, 
culminou na adesão desses entes à Amazonprev”
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Editorial 

Um exemplo nacional

A experiência da nossa Fundação Amazonprev ante a centralização da concessão, 
manutenção e pagamento dos benefícios aos inativos dos demais poderes – Tribunal de 
Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas (TCE) e Ministério Público do Estado 
(MPE-AM) – foi alvo do interesse da secretaria especial de Previdência, que veio observar o 
nosso modelo de perto. Aliás, esse tema já havia despertado o interesse do Conselho 
Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), durante a 
66ª Reunião Ordinária, realizada em Manaus em agosto do ano passado.

À época, nosso modelo de gestão chamou a atenção dos demais entres federativos 
sobre a importância do fortalecimento das gestões previdenciárias com a unificação, em 
suas folhas de pagamentos, dos poderes legislativos e judiciários. 

Vale lembrar que o TJAM e TCE assinaram, no final de maio de 2019, e o MPE-AM, em 
junho, o termo de comprometimento de migrar para a Amazonprev a folha de pagamentos 
dos seus inativos e pensionistas. A medida foi fator decisivo para a emissão do Certificado de 
Regularidade Previdenciária que, entre outros benefícios, torna o estado apto a receber 
repasses federais e contrair financiamentos e empréstimos com a União. O CRP da 
Amazonprev tem validade até 2 de julho de 2020.

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev
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Calendário de Pagamentos  (MAR/ABR) 

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.

* C a l e n d á r i o  a t u a l i z a d o  
conforme Decreto Nº 41.411 de 
18 de outubro de 2019.

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

MÊS DATA 

Março 03/04/2020 

Abril 05/05/2020 
 

Poder Executivo  
Aposentados 

MÊS DATA 

Março 02/04/2020 

Abril 05/05/2020 
 

MPE - AM 

MÊS DATA 

Março 26/03/2020 

Abril 24/04/2020 
 

TCE - AM 

MÊS DATA 

Março 25/03/2020 

Abril 24/04/2020 
 

* *
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Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação 
Amazonprev manteve a recomendação para a 
manutenção da norma ISO 9001, versão 2015, que avalia 
os conceitos de análise e mapeamento de riscos nas 
atividades da instituição. Foram dois dias de auditoria 
realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, da 
Universidade de São Paulo (USP), sob a supervisão do 
auditor Ricardo Rita. A Recertificação foi recomendada 
sem qualquer registro de não conformidade e/ou pontos 
fracos. Além desse fato, a Amazonprev é a primeira 
instituição pública em todo o estado a confirmar a 
manutenção da certificação da norma por dois anos 
seguidos.

Segundo Ricardo Rita, não é fácil se manter 
sempre no topo, a exemplo da Amazonprev, que apresentou, após dois dias de auditoria, “zero” não 
conformidade. 

, 
avaliou o auditor da USP, que vai enviar o documento de recomendação de recertificação para uma 
comissão técnica da Fundação Vanzolini, em São Paulo.

O presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, concordou com o auditor da USP ao afirmar que 
não é tarefa fácil manter a instituição previdenciária em altos níveis de qualidade, mas que a Amazonprev 
cumprindo esse papel ao longo dos anos. 

, resumiu.
Zogahib ainda declarou, na reunião de encerramento da autoria, que a Amazonprev hoje se consolida 

como uma referência em gestão, 
não apenas em Previdência, porque 
cumpre os requisitos da norma da 
ISO 9001. 

.

Posição de destaque – A norma ISO 9001:2015 foi publicada em setembro de 2015, com objetivo de 
substituir a versão 2008, que também foi concedida à Amazonprev em 2010. Em 2018, a Fundação migrou 
para a versão 2015. A manutenção e aprimoramento das boas práticas de gestão garantiram, em 2019, e 
agora em 2020, a recertificação.

O resultado consolida a Previdência Estadual em primeiro lugar no ranking dos Regimes Próprios 
estaduais certificados, repetindo o pioneirismo ocorrido em 2010 e 2018, quando também, a Amazonprev foi 
o primeiro órgão estadual a conquistar padrão normativo internacional.

“Sigo um rigoroso checklist, com oito processos de averiguação e, mesmo assim, a 
instituição se mantém como um órgão diferenciado em seus controles internos de qualidade”

“O difícil não é conseguir a certificação e, sim, manter-se 
nesse patamar de excelência para que façamos gestão da qualidade todos os dias: trabalhando 
dentro das perspectivas do que estabelece a norma e das principais escolas de administração do 
mundo”

“Isso tudo nos leva a 
crer que estamos no caminho 
certo, de que o governo de Wilson 
Lima acerta mais uma vez em 
termos de gestão. Estamos muito 
focados em conseguir sempre os 
melhores resul tados para  
garantir, assim, o futuro daqueles 
que se dedicam a servir o Estado 
do Amazonas”
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Fundação Amazonprev mantém recomendação da 
USP para recertificação da ISO 9001, pelo segundo 
ano consecutivo*
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EXPEDIENTE

A partir da quinta-feira 
( 2 7 / 0 2 ) ,  a  F u n d a ç ã o  
Amazonprev liberou a consulta 
à Cédula C para aposentados e 
pensionistas da instituição 
previdenciária. O documento é 
um resumo de todos os 
rendimentos recebidos e do 
Imposto de Renda (IR) retido 
durante o ano de 2019, sendo 
obrigatório para que se consiga 
declarar o tributo. O prazo para 
declaração do IR 2020 para 
pessoa física inicia na segunda-feira (02/03) e se encerra em 30 de abril.

Os beneficiários podem consultar os extratos pela internet, diretamente no 
Portal do Segurado, sem a necessidade de deslocamento até a sede da 
Amazonprev. O informe traz os ganhos ao longo do ano e aqueles que podem ser 
tributados pela Receita Federal.

No portal, informa o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, o 
segurado poderá acessar as informações por meio de senha, ou até mesmo criar 
uma, e imprimir a declaração de rendimentos.

, 
declara.

Para quem já possui senha, basta acessar o site da Amazonprev, no Portal 
do Segurado (www.amazonprev.am.gov.br) e incluir o CPF. Para os que ainda 
não são cadastrados, é preciso informar o número do CPF e a data de 
nascimento para ser redirecionado a uma página onde deverão ser preenchidos 
os dados pessoais.

No e-mail informado chegará um link para ativação da conta por meio de 
uma senha. O passo a passo para esse cadastro também pode ser acessado no 
portal do segurado.

 “A oferta desse serviço permite 
aos nossos beneficiários o acesso rápido ao seu informe, para efeitos de IR, 
e evita que esse aposentado ou pensionista tenha que vir até a Fundação”

Amazonprev libera consulta à Cédula C para 
declaração do Imposto de Renda 2020
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