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Audiência Pública apresenta 
perspectivas para 2019 

Amazonprev convoca pendentes de Recadastramento

RECADASTRAMENTO

PÁG. 02

PÁG 04. 

PÁG.02 
Servidores do Ministério Público - MP recebem instruções sobre Análise 
de Aposentadoria e Operacionalização SISPREV

 TREINAMENTOS

PÁG.03

Palestras sobre Educação Previdência alcançou mais de mil participantes 

PROAP
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Esta edição traz como 
destaque de capa, a Audiência 
Pública realizada no mês de 
n o v e m b r o,  n a  s e d e  d a  
Amazonprev, que apresentou 
a performance da Instituição 
em 2018, as ações traçadas 
para 2019 e Plano de Aplicação 
e Investimentos - PAI 2019, aos 

servidores ativos, inativos, pensionistas, Conselheiros 
e Representantes de Associações e Sindicatos. 

Imersos no propósito de  cumprir sua missão 
institucional, conseguimos realizar diversas ações 
que demostram responsabilidade como órgão gestor 
da previdência estadual. Dentre as ações destacamos 
o atingimento de R$ 4  bi recursos do FPREV realizado 
até outubro de 2018, sendo o projetado até 

dezembro de 2018, R$ 3,8 bi; Renovação do Certificado de 
Regularidade Previdenciária - CRP – Válido até 09.01.2019; 
Manutenção da Certificação ISO 9001:2008; Certificação 
ISO 9001:2015 – Análise e Mapeamento de riscos nas 
atividades; Premiação ANEPREM -Troféu Boas Práticas de 
Gestão Previdenciária pelo 3° ano consecutivo (Único  
RPPS Estadual a receber o prêmio em 2018); Ações relativas 
à Educação Previdenciária voltada aos servidores em 
atividades, aposentados, pensionistas e sociedade em 
geral. 

Como em todas as edições, lembramos  aos 
aposentados e pensionistas que fizeram aniversário de 
setembro a novembro de  2018 e os que irão fazer em 
dezembro de 2018 e ainda não atualizaram os dados 
cadastrais para regularizarem a situação, de forma a 
garantir o recebimento de seu benefício.

 BOA LEITURA

PROAP conclui ciclo palestras de 2018

Servidores do Ministério Público recebem treinamento 
sobre concessão de Aposentadoria 
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Marcio Rys Meirelles de Miranda
Diretor - Presidente

No mês de  novembro a Fundação Amazonprev,  através do Programa de Preparação Para Aposentadoria - 
PROAP, encerrou o ciclo de palestras de 2018 sobre Previdência. A última palestra ocorreu para os servidores da 
Policlínica 

A palestra foi Ministrada pelo Coordenador de Previdência da Amazonprev, Alan Cardec, sendo abordados 
os seguintes assuntos: regras aplicadas para concessão de benefícios, Compensação Previdenciária, 
recadastramento, dentre outros.

Além desta foram realizadas palestras na Secretaria de Segurança Pública - SSP (dias 31/01; 02/02 e 20/04), 
Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC (22/01 a 26/01), Fundação Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - HEMOAM (04/04 e 11/10), Centro Estadual de Convivência do Idoso - 
CECI (06/04), Secretaria Estadual de Saúde - SUSAM (13, 15, 19 e 21/06; 16, 20, 24 e 31/07; 02/08 e 19, 23, 25, 29 e 
31/10);, Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD (26/07), Delegacia Geral de Polícia Civil (30/07); e 
Tribunal de Contas do Estado - TCEAM (16/10).

Os eventos realizados, no âmbito da Educação Previdenciária, contemplaram mais de mil segurados do 
Estado e Sociedade em geral 

Governador Gilberto Mestrinho, no dia 09.11.2018

Dando continuidade às ações previstas no cronograma de adesão do Ministério Público do Estado do 
Amazonas - MPAM ao Gestor Único de Previdência do Amazonas e atendendo à solicitação do referido órgão, a 
Fundação Amazonprev realizou, de 05 a 10 de novembro, treinamento sobre Análise e Instrução de 
Aposentadoria e Operacionalização do Sistema Previdenciário - SISPREV para os servidores do setor de 
Recursos Humanos - RH daquele Ministério. 

O evento ocorreu na sede do MPAM e foi ministrado pelo Coordenador de Previdência da Amazonprev, 
Alan Cardec que abordou os seguintes itens: Legislação Previdenciária, Recadastramento; Funcionalidades do 
SISPREV (simulação de aposentadoria / extrato de contribuição), Abono de Permanência, dentre outros.

O Chefe da Divisão de RH do MPAM, Marlon Bernardo, disse que solicitou novo treinamento com o 
objetivo de melhorar a percepção dos servidores quanto aos procedimentos para a concessão de 
aposentadorias, além de instruir os servidores recém ingressados no respectivo órgão. “

”, explicou Marlon.  

O treinamento foi 
necessário porque durante a execução dos procedimentos de concessão das aposentadorias alguns de nossos 
servidores apresentaram dúvidas e dificuldades, e também para que os novos servidores tenham acesso à 
Legislação Previdenciária do Estado do Amazonas
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Em sua 2ª Audiência Pública deste exercício, que contou 
com a participação da Diretoria, membros do Conselho Fiscal e 
do Conselho de Administração da Amazonprev, representantes 
dos órgãos, Sindicatos e Associações além de Servidores 
Públicos Estaduais a Amazonprev apresentou a performance 
das ações mais relevantes traçadas para 2018, assim como as 
metas e ações para 2019, informações que fazem parte do PPA 
2019-2021 e PAI 2019.

”,

”, disse.

Participaram do evento representantes da ALE, MPE, TCE, CASA CIVIL, CGE, SEAD, SEPLANCTI e UEA e  
das Associações e Sindicatos:  AFFEAM, SISPEAM, SINDIFISCO e SINDILEGISAM.

Aprovados pelos Conselhos de Administração e Fiscal, esses documentos ficam disponíveis, na 
íntegra, no site institucional (www.amazonprev.am.gov.br) ao público-alvo e sociedade em geral. 

A Diretora de Administração e Finanças, Maria Adelaide 
Ribeiro Cruz, fez abertura do evento explicando o seu objetivo.  

 explicou. 
As apresentações foram feitas sob dois enfoques: mostrando o que foi planejado em 2018 

comparando com o que foi realizado neste exercício e apresentar o que foi planejado para 2019, levando em 
conta o cenário político econômico do País e do Estado, tanto no que diz respeito ao PAI - apresentado pelo 
Coordenador do Comitê de Investimentos - COMIV,  Alan Nascimento, quanto no Planejamento Estratégico - 
apresentado pela Gerente Técnica e  de Controles Internos - GTECI, Mary Mattute.

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Wander Motta, destacou a importância da Audiência 
para o servidor público estadual.  “

 “
, declara Arlete Nogueira Viana, Chefe 

do Departamento de Planejamento da Secretaria de Estado de Planejamento Desenvolvimento Ciência, 
Tecnologia e Inovação - SEPLANCTI.

“Trata-se de dois instrumentos importantíssimos para a 
Gestão Previdenciária: O Plano de Aplicações e Investimentos que estabelece estratégia para aplicação  
dos recursos dos servidores públicos e o Planejamento Estratégico - revisão 2019 - que traça os desafios a 
serem alcançados no decorrer do ano vindouro, na busca de melhoria continuada para os serviços 
oferecidos pela  Instituição

”  

 É um evento direcionado para todos os servidores do Estado do 
Amazonas que vai mostrar como a Amazonprev faz a gestão dos recursos dos servidores. É importante 
que todos aqui presentes disseminem as informações apresentadas nessa audiência aos demais 
servidores porque trata da garantia dos benefícios  a serem concedidos aos servidores no futuro. Hoje a 
Amazonprev é um dos Institutos de Previdência mais qualificados que administra com seriedade e 
transparência os recursos dos servidores

 

Foi muito importante participar dessa audiência  porque eu não tinha ideia de como funcionava a 
administração dos recursos que são descontados pela Previdência
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Conheça as perspectivas e objetivos estratégicos 
para 2019

Principais ações traçadas para 2019
- Obter a Certificação no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos RPPS - 
PRÓ-GESTÃO;
- Realizar 
- Implantar o Call Center e concluir o Sistema de Agendamento Eletrônico;
- Implantar o Sistema de Digitalização; 
- Estudar os impactos da Reforma Previdenciária; 
- Aperfeiçoar as atividades de Ouvidoria e de Controle Interno; 
- Ampliar as ferramentas de mídias sociais para comunicação e;
- Prover a Fundação de modernos recursos de tecnologia com foco na produtividade.

Censo Previdenciário;



 Os aposentados e pensionistas da Fundação 
AMAZONPREV, que aniversariaram entre os meses de 
setembro a novembro/2018 e que ainda não se 
recadastraram e os que vão aniversariar em 
dezembro/2018 devem regularizar 
a situação cadastral. Este ato garante a manutenção do 
pagamento de seu benefício, conforme disposto no 
art.87-A da Lei Complementar N°30/2001, alterada 
pela LC nº 181/2017.

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, 
p r e e n c h e r  e  i m p r i m i r  o  f o r m u l á r i o  d e  
Recadastramento, com assinatura reconhecida em 
Cartório, enviando para o endereço da Amazonprev 
através dos Correios.

Pensionistas tutelados e curatelados deverão 
ser recadastrados pelos respectivos tutores e 
curadores.

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 
recadastramento não poderá ser feito por 

Procuradores.
Quem não efetuar o recadastramento até 

dezembro de 2018 terá o benefício suspenso. 

Os beneficiários 
residentes na capital, que estejam impossibilitados de 
locomoção (acamados, internados em hospitais ou 
residindo em casas de repouso) podem solicitar, com 
antecedência, através do telefone 3627 3404, a visita 
domiciliar dos agentes da Amazonprev.

Os aposentados e 
pensionistas que estão com o benefício suspensos por falta 
de  re ca da st r a me n to  re c e b e r ã o  o  p a g a me n t o,  
automaticamente, em até 4 dias úteis a partir da data da 
regularização do cadastro. Após 3 meses de suspensão da 
folha de pagamento, o benefício será reativado a partir da 
abertura de um processo específico, cujo pagamento 
obedecerá o cronograma da folha de pagamento do Estado.   

Os segurados suspensos de folha por mais de 1 mês 
que tiverem empréstimos consignados deverão procurar as 
instituições onde possuem consignações (empréstimos) a 
fim de efetuarem o pagamento da dívida por boleto 
bancário.

A lista de pendentes de Recadastramento pode ser 
c o n s u l t a d a  a t r a v é s  d o  s i t e  d a  I n s t i t u i ç ã o  
(www.amazonprevam.gov.br). 

RECADASTRAMENTO DOMICILIAR - 

REATIVAÇÃO DOS BENEFÍCIOS - 
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 jornalismo@amazonprev.am.gov.br

Fernandes 

Leonardo A. de Siqueira Cavalcanti

 AMAZONPREV chama segurados para Recadastramento

MENSAGEM

RESPOSTA

: Com relação a minha vida funcional, gostaria de informações a respeito do abono de 
permanência. Qual o procedimento para requerer quem já tem mais de 30 anos de contribuição?

: O Abono de Permanência deve ser requerido junto ao órgão de origem, conforme documentação 
exigida pelo mesmo. Só será concedido se o servidor possuir a idade e o tempo para se aposentar. O 
procedimento completo pode ser conferido na Cartilha do Segurado (versão II) disponível no site da 
Amazonprev (www.amazonprev.am.gov.br), no link Publicações .


