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Fundação Amazonprev, a melhor instituição 
previdenciária do Brasil

instituição do Amazonas foi a única a obter o “conceito A” (nota máxima), mantendo-se no mais 
alto nível entre os 2.123 regimes de previdência brasileiros. Destaca-se, ainda, pelo excelente 
desempenho em várias categorias, como transparência, equidade, ética, responsabilidade 
corporativa e social. Mas, a Amazonprev tem obtido, ao longo dos anos, outros reconhecimentos. 
Acompanhe:

ISO 9001
Desde 2010, a Fundação Amazonprev é certificada pela norma ISO 
9001, nas versões 2008 e 2015, sendo um dos poucos órgãos 
públicos do Amazonas a confirmar  a  manutenção  da  certificação  

da norma. A certificação garante a excelência na gestão previdenciária estadual, como 
também nos processos de apoio que dão suporte ao desenvolvimento das atividades que 
envolvem parte de Recursos Humanos, Contratos e Licitações e, ainda, onde se tem o público 
externo envolvido: os aposentados e pensionistas do Estado do Amazonas.

Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem) que leva em consideração diversos 
princípios que regem os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), como 
transparência, ética e responsabilidade.

Prêmio ABIPEM 
A Associação Brasileira de Instituições da Previdência 
Estaduais e Municipais (ABIPEM) classifica, anualmente, a 
Amazonprev em 1° lugar no Prêmio Destaque Brasil de 
Responsabilidade Previdenciária. O Amazonas é o único  do
país a ter o seu sistema de gestão reconhecido nacionalmente em sucessivas edições do prêmio. 
Itens como: gestão administrativa, financeira e atuarial e a gestão de concessão de benefícios 
previdenciários são alguns dos critérios avaliados para a concessão da premiação.

  A Fundação 
Amazonprev vem se 
consolidando como o 
melhor Regime Próprio 
de Previdência Social 
(RPPS) do país, 
conforme o Indicador de 
SituaçãoSituação Previdenciária 
(ISP) da Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho, do Ministério 
da Economia. Nas 
últimas avaliações 
nacionais (2019-2020), a

Prêmio ANEPREM
Nos últimos quatro anos, a Fundação Amazonprev se mantém em 1º lugar, 
entre os estados da federação, na conquista do prêmio de Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária promovido pela Associação Nacional de entidades de 

Certificação do Pró-gestão 
Em 2020, a Amazonprev recebeu o selo do Programa de 
Certificação Institucional e Modernização da gestão de 
Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão). 

 Revalidação do CRP
A capacidade de gestão administrativa da Fundação Amazonprev tem 
garantido, a cada seis meses, a emissão do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), que torna o Estado do Amazonas apto a contrair 
empréstimos    e  repasses  da  União.  O documento atesta   que  o   ente 

federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios 
previdenciários aos seus segurados (aposentados e pensionistas). O título é emitido 
semestralmente pela Secretaria de Previdência do Governo federal e o Amazonas é um dos 
poucos estados em que o certificado nunca foi impedido de ser concedido.

Certicado de 
Regularidade 
Previdenciária
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Com base em critérios como a capacidade de gestão e modernização de seus sistemas 
previdenciários, a instituição foi classificada em Nível 2 pelo Instituto de Certificação 
Qualidade Brasil (ICQ) que auditou o órgão.


