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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  

Amazonprev inaugura marco migratório dos 
poderes ao único regime previdenciário do 

Estado

A Fundação Amazonprev inaugurou, no dia 17/12, o 
marco migratório dos poderes ao único Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) do Estado, em cerimônia na sede 
da instituição, no Centro de Manaus. Representantes do 
Governo do Estado, do Tribunal de Justiça (TJAM), do 
Tribunal de Contas (TCE), Procuradoria Geral (PGE), 
Controladoria, Transparência e Ouvidoria do Estado, 
Comando Geral de Polícia, Junta Comercial do Estado 
(Jucea) e membros do Conselho de Administração da 
Amazonprev participaram do ato de descerramento da 
placa comemorativa.

Na ocasião, também foi lembrada a inclusão do 
Amazonas como membro da Secretaria Nacional de 
Previdência na elaboração da Lei de Responsabilidade 
Previdenciária brasileira. Dessa forma, o Estado irá compor, 
como representante do Norte, junto a outros entes 
federativos, os debates para a formulação das novas 
diretrizes determinadas pela Reforma Previdenciária.

Vale ressaltar que os poderes migraram suas folhas 
de pagamentos para a Amazonprev, em junho, como parte 
do Termo de Comprometimento assinado em 2017. A 

adesão integra uma exigência constitucional de que 
cada estado da federação tenha apenas um RPPS.

A medida atende ainda a um requisito necessário 
para a manutenção do Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP), que garante, entre outros benefícios, 
o direito do Amazonas de assinar e receber recursos de 
convênios federais. O CRP da Amazonprev foi concedido 
pela Secretaria Nacional de Previdência no dia 8 de julho, 
com validade até 2020, quando será renovado.

Em discurso, o presidente da Amazonprev, André 
Luiz Zogahib, agradeceu ao governador do Estado, Wilson 
Lima, e ao vice, Carlos Almeida Filho, pelo empenho na 
articulação de adesão do TJAM, TCE e PGE à Amazonprev.

, declarou.

“Nós fomos o primeiro ente federativo a conquistar 
a união de todos os poderes dentro de um único regime de 
previdência estadual, atendendo ao que preconiza a 
Constituição. E isso é fruto de um esforço coletivo: dos 
nossos técnicos, das secretarias estaduais e,  
principalmente, fruto do empenho particular do nosso 
governador Wilson Lima e do vice-governador, Carlos 
Almeida Filho”

Inclusão do Amazonas nas discussões da Reforma Previdenciária também será lembrado com uma placa comemorativa
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PPA marca nosso crescimento financeiro

Nosso planejamento estratégico/PPA foi elaborado para um horizonte de quatro 
anos – 2018-2021 e vem sendo atualizado a cada exercício, contemplando limites 
financeiros traçados em consonância com o Plano de Aplicação de Investimentos - PAI, 
além dos aspectos orçamentários, cujas bases se fundamentam na legislação vigente 
aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social, em especial a Lei Complementar 
30, de 27 de dezembro de 2001 e suas alterações, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
–LDO2019, LOA 2019 e normativos expedidos pelo Ministério da Economia/Secretaria 
de Previdência e Conselho Monetário Nacional - CMN. 

Esse presente Plano poderá ser revisto a qualquer tempo, no decorrer de sua 
vigência ou com uma revisão anual obrigatória sendo apresentadas as razões por meio 
dos relatórios de Governança Corporativa, oportunidade em que os Planos de Ações 
deverão ser alterados, total ou parcialmente, para se tornarem exequíveis.

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Calendário de Pagamentos  (JAN/FEV) 

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.
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Poder Executivo  
Aposentados 

MÊS DATA 

Janeiro 04/02/2020 

Fevereiro 03/03/2020 
 

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

MÊS DATA 

Janeiro 05/02/2020 

Fevereiro 04/03/2020 
 

TCE - AM 

MÊS DATA 

Janeiro 24/01/2020 

Fevereiro 21/02/2020 
 

MPE - AM 

MÊS DATA 

Janeiro 24/01/2020 

Fevereiro 21/02/2020 
 

* *
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Os planejamentos estratégico e de 
aplicação de investimentos da Fundação 
Amazonprev para o exercício de 2020-2021 
foram apresentados no dia 19/12, de 9h às 
12h, no auditório da instituição, no centro de 
Manaus. Participam do evento, os 
representantes  das  secretar ias  da  
administração direta e indireta do Estado, 
sindicatos, conselhos de Administração e 
Fiscal da Previdência do Amazonas, 
servidores, segurados e população.

A audiência se configura na prestação 
de contas de 2019 e apresentação dos 

objetivos estratégicos para o próximo biênio (2020-2021). Todas essas informações já estão 
disponíveis para consulta no site da Amazonprev: www.amazonprev.am.gov.br

, resume o presidente da instituição, André Luiz Zogahib.
Os objetivos estratégicos e 

iniciativas constantes no Plano 
estão aderentes às diretrizes, aos 
p r i n c í p i o s  o r g a n i z a c i o n a i s  
expressos na Missão, Visão e 
Valores, todos alinhados à Política e 
Objetivos da Qualidade adotados 
pela Fundação, assim como às boas 
práticas de Gestão instituídas por 
programas institucionais voltados 
aos RPPS. 

Entendendo a necessidade 
permanente de uma gestão 
estratégica consciente, o Plano de 
2019 foi revisado levando em conta 
o cenário político e econômico do exercício, buscando manter o aprendizado dos direcionamentos 
estratégicos anteriores, como também, aperfeiçoar a formulação de novas estratégias, face aos novos 
cenários vivenciados e vislumbrados.

“Esses planos se constituem em instrumentos gerencial norteador da gestão do sistema 
previdenciário do Estado do Amazonas, que envolve a ação de planejar, executar, monitorar e 
avaliar os objetivos e iniciativas traçados, levando em conta as condições internas da Fundação e o 
cenário externo, buscando agilidade e eficiência para atender às demandas de seu público-alvo e 
partes interessadas”
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Previdência do Amazonas promove audiência pública 
para discutir Plano Pluri Anual 2020-2021
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EXPEDIENTE

Previdência do Amazonas convoca 2,5 mil segurados 
para 'prova de vida' em dezembro

Começou na segunda-feira 
(2/12), o recadastramento de 
aposentados  e  pens ionistas  
nasc idos  em dezembro que 
recebem seus benefícios por meio 
da Fundação Amazonprev. São 
esperados 2,5 mil segurados que 
devem procurar  a  sede  da  
instituição previdenciária, na capital 
ou unidades distritais da Secretaria 
de Educação do Estado (Seduc) 
presente nos municípios. 

Em ambos os locais, o 
atendimento é realizado de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 13h30. No 
ato da atualização cadastral é 
necessário a apresentação de 
documentos pessoais, como RG, CPF 
e comprovante de residência 
atualizado. Em Manaus, os segurados podem procurar a sede da Amazonprev, na avenida Visconde de 
Porto Alegre, 486 - Centro.

Os aposentados ou pensionistas que não puderem comparecer por motivos por idade 
avançada ou dificuldade de locomoção devem agendar uma visita domiciliar pelo número 3627-3400, 
3627-3401 ou 3627-3421.

, afirma a pensionista, Raimunda Nonata Silva, de 72 anos, uma das primeiras 
seguradas a realizar o recadastramento de dezembro.

Em nota emitida nesta terça-feira (3/12), a Coordenadoria de Atendimento ao Público da 
Amazonprev informa que no mês de setembro mais de 250 beneficiários da instituição tiveram os 
vencimentos suspensos por falta de recadastramento. Já em outubro, 550 não atualizaram seus 
dados cadastrais e também ficaram fora da folha de pagamento e, em novembro foram mais de 1,5 
mil aposentados. 

, declara o 
presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib.

“O recadastramento é necessário para saber se a pessoa está viva e evitar fraudes no 
sistema, o que é grave”

“Quem perde o prazo do recadastro só terá o ressarcimento de valores após a realização da 
prova de vida. Em até 10 dias, o benefício é depositado na conta do beneficiário”
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