
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

A análise do equilíbrio �nanceiro e atuarial do sistema previdenciário do Estado do Amazonas de 2018, ano 
base 2019, foi discutido durante audiência pública promovida pela Amazonprev, no dia 22 de março. Durante 
a apresentação do balanço a diversos órgãos da administração pública estadual convidados, o presidente da 
Fundação, André Luiz Zogahib, acompanhou a prestação de contas do exercício 2018, com ênfase no cálculo 
atuarial realizado pela Consultoria Atuarial Ltda.
“Esta avaliação é realizada anualmente para atender às exigências da Lei 9.717/1998, que trata da organização 
dos Regimes Próprios de Previdência, com base nas normas gerais de contabilidade e atuariais, para garantir 
o equilíbrio �nanceiro e atuarial do sistema previdenciário”, descreveu Zogahib em pronunciamento.
O presidente do Conselho de Administração da Amazonprev, Wander Mota, chamou a atenção dos presentes 
no evento, secretarias e órgãos estaduais, para a transparência das informações prestadas pela instituição 
previdenciária do Amazonas. “Abram o site e observem os relatórios que estão lá, informações disponíveis e 
abertas ao público para a averiguação de como estão sendo aplicados os recursos recolhidos mensalmente 
dos servidores. No site também é possível obter informações, como os bancos onde estão sendo aplicados os 
recursos e quanto cada instituição �nanceira dispõe, além de quais os fundos que rendem mais ou menos”, 
detalhou. Mota ainda esclareceu aos servidores públicos sobre a distinção entre a contribuição mensal, 
descontada nos salários, cuja �nalidade é única e exclusiva para o pagamento previdenciário                                     
(aposentadorias) e a taxa recolhida pelo governo e órgãos para a manutenção da Amazonprev. 
Durante a audiência pública, o atuário Luiz Cláudio Kogut, de Curitiba-PR, avaliou a Amazonprev como um 
dos regimes previdenciários mais saudáveis e equilibrados �nanceiramente do país. “Nesse momento em que 
se fala de Reforma da Previdência, o Governo do Amazonas tem, dentro do seu RPPS, um sistema totalmente 
equilibrado, bem gerido, saneado e com as contas todas em dias”, informou o consultor.
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Audiência Pública

Avaliação �nanceira da Amazonprev 

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, 
Lázaro Ramos, e o delegado-geral adjunto da               
instituição, Orlando Amaral, receberam, no dia 14 de 
março, no prédio da Delegacia Geral, a visita de        
cortesia do presidente da Amazonprev, André Luiz 
Zogahib. “Além de estreitar laços, a visita também 
serviu para que os gestores discutissem um projeto 
de cooperação entre as instituições. Nossa proposta é 
para que a polícia nos auxilie no sentido de prevenir e 
reprimir crimes contra a previdência pública”, disse 
Zogahib.

Polícia Civil

Fala Servidor
Tive a aplicação do teto constitucional no Prêmio Produtividade, mas existe um mandado judicial proibindo a     
prática. Como fica a minha situação?
As providências serão adotadas na próxima folha de pagamento (março/2019).
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Funcionários terceirizados que prestam serviço de 
manutenção predial na Amazonprev receberam 
formação, na quarta-feira (27/3, para ações de          
combate diário aos criadouros de mosquito Aedes 
Aegypti. A orientação da Fundação de Vigilância em 
Saúde (FVS) é que a campanha “10 minutos contra 
Dengue, Chikungunya e Zika” seja intensi�cada em 
todo o Estado para evitar a proliferação do mosquito 
causador Dessas doenças. 

O presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib recebeu, nesta segunda-feira (1), integrantes da 
Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, ligada a Secretaria Estadual de Cultura (SEC) que 
vieram conhecer o Sistema de Gestão da Qualidade da Fundação, que já resultou na Certi�cação da ISO 
9001, desde 2010. Zogahib disponibilizou à presidente da AADC, Karenina Kanavati Lasmar todo o 
suporte de referência da Amazonprev, como conhecimento, indicativos, planejamento estratégico e 
quais os valores que foram agregados à Fundação com a ISO 9001.

Mais Cultura

Resumo de Notícias

Enfrentamento da Dengue
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PCCR dos servidores da Amazonprev  é
aprovado na Assembleia Legislativa do Estado
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PCCR

Por unanimidade, o Plano de Cargo, Carreira e            
Remuneração dos servidores da Amazonprev foi 
aprovado na quarta-feira (3/4), no plenário da   
Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 24               
deputados estaduais disseram “sim” a reivindicação 
dos servidores, um pleito que já se arrastava há sete 
nos. O Projeto de Lei (PL-71-2019), começou a            
tramitar na ALE-AM no ano passado, mas tomou força 
no dia 20 de março, quando o governador Wilson 
Lima se reuniu com os previdenciários em encontro 
na sede da Fundação, onde prometeu encaminhar o 
PCCR para a Casa Legislativa. O percentual                  
conquistado corresponde a uma defasagem                  
in�acionária acumulada desde 2014.
Em discurso na tribuna da ALE, o presidente da       
Amazonprev, André Luiz Zogahib esclareceu que o 

reajuste concedido aos servidores consta no          
orçamento da Fundação com respaldo tanto no 
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes                       
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
para honrar com essa programação salarial. 
“Esses detalhes facilitaram o encaminhamento da 
proposta para apreciação dos deputados estaduais. 
Tem justi�cativa técnica da Casa Civil para esse 
encaminhamento. Existe a recomendação do Tribu-
nal de Contas do Estado (TCE) para aplicação desse 
plano de cargos da Fundação. Existem, portanto, 
todas essas circunstâncias favoráveis para a concret-
ização desse projeto”, pondera.
Para o presidente do parlamento estadual, Josué 
Neto o resultado da votação é fruto de um trabalho 
realizado durante um ano pela ALE-AM, iniciado em 
março de 2018. “Houve toda uma preparação prévia 
para incluir a proposta do PCCR na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e posteriormente na Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para 2019”, destacou.
O relator do Projeto de Lei, deputado Saullo Viana 
ressaltou que a conquista responde a um pleito de 
mais de sete anos dos servidores do Amazonprev, o 
único no país que não estava incluído em nenhum 
tipo de plano de carreira.
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André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Saiu na Mídia

Calendário de Pagamentos

Assembleia Legislativa 
Aposentados

MÊS PAGAMENTO

ABRIL 24/04/2019

Poder Executivo
Aposentados

MÊS PAGAMENTO

ABRIL 29/04/2019

MAIO 30/05/2019

Poderes
Executivo e Legislativo

Pensionistas
MÊS PAGAMENTO

ABRIL 30/04/2019

O primeiro governador da história, Wilson Lima, o 
único que conseguiu encaminhar o Plano de Cargos, 
Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores da 
Amazonprev que já vinha se arrastando há pelo 
menos sete anos. Começou em 2012, mas antes já 
havia um debate e muitas discussões. Esse atual 
processo teve início em 2016, tramitou esse tempo 
todo e várias falsas promessas de encaminhamentos 
jamais cumpridas. 
Mas, no terceiro mês dessa atual gestão, o processo 
foi destravado com pareceres favoráveis das               
secretarias de Administração (Sead) e Fazenda 
(Sefaz). Todos decidiram contribuir no sentido de que 
o PCCR fosse encaminhado para a Assembleia Legis-
lativa do Estado. 

Diferentemente de outros sistemas de remuneração 
do Estado, o plano de cargos da Amazonprev é 
anômalo, pois existe orçamento disponível, tanto no 
Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO, como na Lei Orçamentária Anula 
(LOA), para honrar com essa programação salarial. 
Esses detalhes facilitaram o encaminhamento do 
Estado para apreciação dos deputados estaduais. E 
não só isso: tem justi�cativa técnica da Casa Civil para 
esse encaminhamento. Existe a recomendação do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) para aplicação 
desse plano de cargos da Fundação. Existem, portan-
to, todas essas circunstâncias favoráveis para a 
concretização desse projeto.
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*A consulta aos Contra-Cheques estará disponível no portal do Segurado ou do Servidor 
apenas 48h antes da data do pagamento aos Aposentados e Pensionista, conforme                   
orientação da Prodam.
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