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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  

Aposentados e pensionistas devem evitar ir 
ao banco nos dias de pagamento

A Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e a Fundação Amazonprev orientam 

para que aposentados e pensionistas evitem ir às agências bancárias nos dias de pagamento. A medida é 

para evitar aglomerações e manter o isolamento social neste período de combate à transmissão do novo 

coronavírus (Covid-19). Ao invés de buscarem os serviços nas agências, a Sead e a Amazonprev 

reforçam as recomendações dos bancos públicos e privados para o uso de aplicativos de smartphones 

nas transações financeiras, nessa época de pandemia global.

Outra orientação da rede bancária é o uso dos serviços dos caixas eletrônicos disponibilizados 

nas agências e em diversas redes de supermercados. Se for extremamente necessário ir a uma agência, 

os bancos orientam que seja observado o distanciamento de 1,5 metro para o isolamento social. Ainda 

segundo a rede bancária, a prioridade no atendimento das agências será dos aposentados.

Sead e Amazonprev reforçam que as medidas são para resguardar a saúde dos servidores, 

aposentados, pensionistas e, também, dos funcionários das agências bancárias, conforme as medidas 

adotadas pelo Governador do Amazonas, Wilson Lima. Os serviços prestados pelos bancos foram 

definidos como essenciais, segundo Decreto Federal, uma vez que não podem ser suspensos.

#RECOMENDAÇÃO



Editorial 

Os Conselhos de Administração (Conad) e Fiscal (Cofis), junto a Diretoria da 

Fundação Amazonprev, constituem a alta direção da instituição previdenciária. O Conad 

tem o poder máximo de deliberação, o Conselho Diretor (Codir), representado pela 

Diretoria, executa e o Cofis é o órgão fiscalizador. Dentre as atribuições dos conselheiros 

está a apreciação de relatório e as contas anuais da instituição antes de serem 

encaminhadas para aprovação do TCE. Também apreciam o Orçamento, o Plano Pluri 

Anual (PPA) e o Plano de Aplicação e Investimentos (PAI), que são os instrumentos de 

gestão mais importantes da Amazonprev.

A doação de um bem do órgão ou a construção de bens imóveis também passa pelo 

crivo dos conselheiros, que ainda podem ser reconduzidos ao cargo por mais uma gestão 

de dois anos.

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev
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Calendário de Pagamentos  (MAI/JUN) 

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

MÊS DATA 

Maio 03/06/2020 

Junho 03/07/2020 
 

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.

TCE - AM 

MÊS DATA 

Maio 25/05/2020 

Junho 25/06/2020 
 

Poder Executivo  
Aposentados 

MÊS DATA 

Maio 02/06/2020 

Junho 02/07/2020 
 

MPE - AM 

MÊS DATA 

Maio 26/05/2020 

Junho 26/06/2020 
 

* *
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A Fundação Amazonprev deu posse, nos dias 29 e 

30 de abril, aos novos conselheiros de Administração 

(Conad) e Fiscal (Cofis) que vão atuar na composição da alta 

direção da instituição previdenciária do Amazonas para o 

biênio 2020-2021.

No dia 30 foi dada posse aos membros do 

Conad/Amazonprev, o órgão máximo de deliberação da 

instituição. Por maioria, os novos membros que passam a 

compor o Conselho elegeram a secretária de Administração 

do Estado (Sead), Inês Carolina Simonetti para o cargo de 

presidente do conselho. O delegado da Polícia Civil, Raimundo Pereira Pontes foi eleito por para o cargo de vice-

presidente. Também da PC, o investigador Fredson Bernardo da Silva assume a secretaria do conselho.

, declarou Inês Simonetti em discurso de posse.

Para o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a instituição mais uma vez assume a vanguarda nas 

ações de gestão da qualidade ao poder reunir o seu conselho administrativo, eleger seus representantes e fazer cumprir o 

que determina a Lei Complementar 30.

, detalhou.

A posse dos novos membros do Conselho Fiscal – Cofis/Amazonprev aconteceu no dia 29. Maria da Conceição 

Guerreiro, Contadora Geral do Estado, foi eleita a presidente do conselho, Ligia da Silva Barros, Gerente de 

Planejamento da Assembleia Legislativa do Amazonas – ALEAM, vice-presidente e Marcos Abensur, representante dos 

servidores do Ministério Público, o secretário.

, declarou a presidente.

“Fico honrada com o voto dos conselheiros e o meu desejo é contribuir com as políticas de gestão estratégica 

do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev)”

“O Governo do Amazonas prima pela preservação dos princípios que regem a administração pública 

moderna ao abrir o órgão previdenciário estadual a representantes de todos os poderes a fim de que por meio da 

transparência das contas da instituição, decidirem o futuro da Amazonprev”

“Fico feliz e honrada com a indicação de todos. Estou aqui para dar continuidade ao trabalho, agora 

especialmente com a análise da parte dos balancetes, receitas, despesas e recolhimentos e pretendo atuar de forma 

técnica e com o propósito de contribuir com a Amazonprev”
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Amazonprev dá posse a novos membros 
dos conselhos administrativo e fiscal
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EXPEDIENTE

COMO SOLICITAR PENSÃO POR MORTE 
VIA EMAIL?

   

PRIMEIRO PASSO:
Primeiro passo: no site www.amazonprev.am.gov.br, acesso o item 
“SERVIÇOS” (na barra superior), selecione a opção “Concessão de 
Benefícios” e abra o item “Pensão por Morte”;

SEGUNDO PASSO:
Imprima o documento “REQUERIMENTO DE PENSÃO”, preencha e assine;

TERCEIRO PASSO:
Digitalize toda a documentação, EXIGIDA no Check list, salve na formatação 
PDF e em alta resolução, identificando em caixa alta cada arquivo, 
individualmente, conforme modelo abaixo:

- REQUERIMENTO;
- IDENTIDADE DO SEGURADO;
- IDENTIDADE DO DEPENDENTE;
- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA com CEP e assim sucessivamente;

QUARTO PASSO:
Digitalizada toda a documentação exigida, encaminhe em anexo para o e-
mail (protocolo@amazonprev.am.gov.br);

QUINTO PASSO:
Acompanhe o andamento do processo ligando no (92) 3627-3404.
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