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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  

Previdência do Amazonas é 
exemplo de gestão para o País

A experiência da Amazonprev ante a centralização da concessão, manutenção e pagamento dos inativos dos poderes - Tribunal de 

Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas (TCE) e Ministério Público do Estado (MPE-AM) foi destaque em palestra realizada 

no dia 23/8, dentro da programação da 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência 

Social (Conaprev), em Manaus. O presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, durante a palestra “Os outros Poderes e a Implantação 

da Gestão Única do RPPS” chamou a atenção dos demais entes federativos sobre a importância do fortalecimento das gestões 

previdenciárias com a unificação, em suas folhas de pagamentos, dos poderes legislativos e judiciários.

, defendeu Zogahib.

Vale lembrar que o TJAM e TCE assinaram, no final de maio, e o MPE-AM, em junho, o termo de comprometimento de migrar 

para a Amazonprev a folha de pagamentos dos seus inativos, aposentados 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 o dia 4 de janeiro de 2020.

Referência nacional - 

, pontuou o secretário adjunto de Previdência do Ministério da Economia, Narlon 

Gutierre.

Já o secretário nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), 

Alexandre Rodrigues, afirmou que é exitoso o trabalho de migração da folha de pagamento 

dos inativos dos Poderes para a administração única da Amazonprev. 

, 

observou.

“Essa migração garante o fortalecimento da gestão previdenciária do Amazonas que atende as prerrogativas constitucionais, 

quando determina que haja apenas um único regime de previdência no estado”

“Podemos dizer que o Amazonas está dentro daqueles 

estados que estão na vanguarda, pois muitos ainda não estão nesse estágio de centralização 

– algo que julgamos de extrema importância para a melhoria da gestão dos regimes 

próprios”

“Vemos com muito 

bons olhos e ficamos felizes de o Amazonas conseguir implementar essa gestão única. E, 

com certeza vão melhorar os processos de benefícios de um único Regime Próprio”

Abertura da 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), realizada nos dias 22 e 23 de julho

André Zogahib (centro) ao lado do secretário adjunto da 
Previdência Nacional, Narlo Nogueira (à dir.) e secretário 
nacional dos RPPS, Alexandre Rodrigues.

André Zogahib em palestra sobre migração dos poderes durante o Conaprev

Cláudio Heitor/SECOM
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Editorial 

 Amazonprev em destaque nacional

A articulação da Fundação Amazonprev para reunir em um único regime previdenciário o Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM), Tribunal de Contas (TCE) e Ministério Público do Estado (MPE-AM) foi apresentado, como 
exemplo para outros entes federativos, durante a 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de 
Regimes Próprios de Previdência Social (Conaprev), em um evento que aconteceu, em Manaus entre 22 e 23 de agosto.

O convite para a participação na Conaprev partiu do secretário executivo da entidade, Alex Rodrigues, em 
conversa informal comigo uma semana antes do evento. E, claro, aceitamos de pronto o convite, que nos deixou 
imensamente honrados em poder demonstrar para os outros estados a forma exitosa de como trabalhamos para a 
migração dos poderes a um único regime de previdência.

Rodrigues, ao lado secretário nacional de Previdência, Leonardo Rolim, já havia elogiado a Amazonprev em 
julho, quando foi concedido ao Amazonas o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). A certificação foi 
adquirida exatamente pela migração dos poderes à folha de pagamentos da instituição estadual.

Pesou, ainda sobre a Amazonprev, o fato de ser o único Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a ser 
reconhecido pela Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estaduais e Municipais (Abipem) com o prêmio 
Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária, entre os estados brasileiros.

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Calendário de Pagamentos (OUT/NOV) 

Poder Executivo  
Aposentados 

MÊS Pagamento 

OUT 30/10/2019 

NOV 28/11/2019 
 

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

MÊS Pagamento 

OUT 31/10/2019 

NOV 29/11/2019 
 

Assembleia Legislativa  
Aposentados 

MÊS Pagamento 

OUT 22/10/2019 

NOV 22/11/2019 
 

MPE - AM 

MÊS Pagamento 

OUT 26/10/2019 

NOV 26/11/2019 
 

TJ - AM 

MÊS Pagamento 

OUT 26/10/2019 

NOV 26/11/2019 
 

TCE - AM 

MÊS Pagamento 

OUT 23/10/2019 

NOV 25/11/2019 
 

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.

Uma parceria entre a Fundação Amazonprev e a Secretaria de Estado de 
Relações Institucionais do Amazonas (Serins), em Brasília, proporciona a pelo 
menos 80 aposentados e pensionistas a possibilidade de realizar alguns serviços 
previdenciários, como o recadastramento, sem a necessidade de envio de 
informações por formulários, via Correios, à sede da instituição em Manaus.

A oferta do serviço só é possível em razão da Serins ter em seu quadro 
funcional uma servidora da Amazonprev, a analista previdenciária, Wivianny 
Lacerda (foto). 

, explica.
Além da realização do procedimento, a funcionária pública também 

realiza visitas domiciliares para recadastrar segurados com dificuldades de 
locomoção ou em idades avançadas.

A Amazonprev lembra que, para os beneficiários residentes em outros 
estados, o recadastramento segue o padrão estabelecido pela instituição 
previdenciária do Estado do Amazonas. Ou seja: a atualização cadastral é 
r e a l i z a d a  p o r  m e i o  d e  f o r m u l á r i o s  d i s p o n í v e i s  n o  s i t e  
www.amazonprev.am.gov.br.

“Todos os meses recebo os segurados, entre aposentados e 
pensionistas, para a realização de recadastramento e para tirar dúvidas sobre 
processos previdenciários”
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Parceria com Serins promove recadastramento em Brasília
Serins - Brasília
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Após conhecer o sistema de arquivo 
da Fundação Amazonprev, o chefe do 
Arquivo Público do Amazonas, Marcelo 
Araújo da Silva,  informou estar  
“impressionado” com a estrutura e 
organização documental da previdência 
estadual. A visita técnica realizada no dia 
23/08 teve, entre os objetivos, traçar um 
alinhamento estratégico do órgão com o 
atual sistema de armazenamento de 
documentos do Estado. 

, 
destacou.

P a r a  a  c o o r d e n a d o r a  d e  
Administração de Arquivo da Amazonprev 
(Coarq), Ana Célia Bezerra, a visita é uma 
forma de avaliar e aprimorar a gestão de 
documentos institucionais na Fundação em busca de se enquadrar às determinações do Arquivo Público, órgão 
subordinado à Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead).

História – O arquivo conserva processos físicos que datam de 1946, época em que era administrado pela Sead. A 
demanda pela digitalização de documentos tende a crescer com a evolução da era digital, e o processo oferece diversos 
benefícios às empresas e instituições, como por exemplo, a liberação de espaço físico, a preservação dos documentos, o 
acesso imediato a todas as informações nas plataformas digitais, o compartilhamento simultâneo entre diversos setores e 
a preservação do meio ambiente.

“Já visitei um grande número de 
arquivos de secretarias e posso afirmar 
com toda a convicção que a estrutura da 
Amazonprev é a melhor do sistema público 
do estado. É um exemplo a ser seguido”
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“Sistema de arquivamento da Amazonprev é o melhor do 
Estado”, afirma especialista após visita à instituição

Dentro das atividades da Educação 
Previdenciária, a Amazonprev, em parceria 
com o TCE, promoveu um treinamento sobre 
processos previdenciários na Escola do 
Legislativo da Assembleia Legislativa do 
Estado (Aleam). Participaram da palestra 
servidores do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Manaus Previdência (Manausprev) e 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O evento integra o Programa de 
Preparação para Aposentadoria (Proap) da 
Amazonprev, que apoia e orienta os 
servidores do Estado a encarar essa nova fase 
da vida por meio de palestras e oficinas que 
abordam módulos emocionais, sociais, 
organizacionais, legais, de saúde e cidadania.

Educação Previdenciária

Marcelo Araújo (Arquivo Público), ao lado da coordenadora da COARQ, Ana Célia, em visita às instalações do arquivo da Fundação Amazonprev 

Amazonprev

Servidores do TCE, Manausprev e INSS participaram da palestra da Amazonprev sobre processos previdenciários na Escola do Legislativo/ALE

Divulgação
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expediente

Em busca de desburocratizar seus 
processos previdenciários, por meio do exemplo 
de gestão estratégica da Fundação Amazonprev, os 
diretores do Instituto de Previdência do Estado de 
Roraima (IPER) visitaram, no dia 21/8), a 
instituição do Amazonas.

Na ocasião, o presidente do IPER, José 
Haroldo Campos, afirmou querer implementar, no 
órgão previdenciário que dirige no estado vizinho, 
as ferramentas estratégicas utilizadas pela 
Fundação a fim de que, independentemente de 
gestores ou governos, haja preservação da cultura 
que projeta a instituição.

, declarou Campos, ao afirmar que busca os padrões de 
qualidade que tornaram a entidade do Amazonas referência em certificações, como a ISO 9001. 

, completou.

“Nós enxergamos a Amazonprev como 
um exemplo que queremos seguir, compartilhar 
das boas práticas, alcançar os mesmos níveis de 
governança de excelência já alcançadas por essa instituição”

“Em Roraima, temos 
um instituto novo, enxuto, pequeno e superavitário, e queremos torná-lo uma instituição de excelência”

No início do mês de agosto, a Amazonprev encerrou um ciclo de 
treinamento com servidores do Tribunal de Contas do Estado (TCE), ainda 
como resultado da adesão das folhas de pagamento da entidade à instituição 
previdenciária estadual. Os funcionários da Corte de contas obtiveram 
conhecimentos teóricos sobre a Previdência de modo geral, mas com notas 
técnicas sobre regras, direitos e documentos exigidos pela legislação 
vigente e pelo próprio TCE, bem como sobre os métodos de instrução dos 
processos de aposentadoria no sistema Sisprev da Amazonprev.

, 
destacou a analista, Robervane Compton, uma das treinadoras oficiais da 
Amazonprev. Para a auditora técnica do Centro Externo do Tribunal de 
Contas, Terezinha Pontes, o treinamento é essencial, dadas as suas 
atribuições junto ao setor previdenciário do órgão.

, explicou.

“Percebemos a ansiedade dos servidores do Tribunal de Contas 
quanto a essa mudança (migração dos poderes para a Amazonprev). 
Observamos que o comprometimento deles com as mudanças é positivo”

 “Eu faço parte do 
quadro de pessoal do DRH, que trabalha com informações sobre 
aposentadorias, portanto é muito importante participar e me inteirar das 
mudanças nesse novo sistema”

Previdência de Roraima busca exemplo de gestão da 
Amazonprev

TCE passa por treinamento sobre processos previdenciários

Fala Servidor

Sou aposentada, onde posso ter acesso ao meu contracheque? (Maria da Conceição Pereira Belém)

No Portal do Segurado: www.amazonprev.am.gov.br ou pelo Portal do Servidor. Caso não possua 
cadastro para a emissão do documento, basta seguir as orientações disposta no site.

Diretores da Amazonprev, André Zogahib (segundo dir-esq) e Miltonir Correa (direita) recepcionam comitiva de Roraima

Amazonprev

Divulgação
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