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Resumo de Notícias

     O novo diretor de Administração e Finanças, 
Miltonir Lima assumiu o cargo no dia 21/5. Ele é 
funcionário público de carreira da Secretaria de 
Estado de Saúde (Susam) e, nos últimos 9 anos atuou 
na Direção Administrativa e Financeira do Centro de 
Educação Tecnológica do Amazonas, o Cetam. 

           Uma parceria entre a Amazonprev e a Fundação  Alfredo da Mata (FUAM) promoveu, no dia 15/5, a “Manhã 
da Saúde”, com ofertas de consultas dermatológicas, exames de pele, testes rápidos de HIV e hepatites (B e C) e 
palestra educativa. Foram mais de 80 atendimentos que ainda incluíram serviços psicológicos e de assistência 
social para os servidores da Amazonprev. 
         Para o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a iniciativa reforça o compromisso do  Governo          
do Amazonas em prestar bons serviços à população do Estado. “Esse tipo de iniciativa ajuda a manter um                                
ambiente de trabalho mais agradável, demonstrando, assim, a preocupação do Governo com o bem-estar de 
nossos servidores”, destacou.
        O evento também contou com a participação do diretor da FUAM, Ronaldo Amazonas, que conversou                        
com os servidores e destacou a importância dessa parceria entre instituições governamentais. “Os servidores 
públicos prestam importantes serviços para o nosso Estado, então nada mais justo do que cuidarmos também 
da saúde de quem cuida da população amazonense”, frisou.

Saúde

Amazonprev realiza “Manhã da Saúde” para servidores

                                     

Tenho problemas de locomoção para me dirigir até a Amazonprev. Gostaria de agendar meu recadastramento 
domiciliar. (Maria Lúcia Lima - Aposentada)
Nos casos de impedimento de locomoção ou internação (hospitais e asilos), os segurados poderão solicitar o                                                   
recadastramento em domicílio por meio do Programa Permanente de Atualização Cadastral (PROPAC) no telefone                          
(92) 3627-3400 (somente para residentes em Manaus).

Emissão de contracheque online
           Até o �m do ano passado, o Fundo Previdenciário 
do Estado do Amazonas (Amazonprev) emitia os                        
contracheques em papel por meio do envio pelos 
Correios para as residências de aposentados e                        
pensionistas. Mas, a partir de uma resolução do                 
Governo do Estado com base na otimização de custos 
e na redução na emissão de papel para a preservação 
do meio ambiente, a instituição passou a                                              
disponibilizar o documento por meio eletrônico no 
Portal do Segurado.
         “A partir de janeiro de 2019, a instituição tomou a 
decisão de encerrar os envios físicos e oferecer a 
versão eletrônica dos contracheques, disponibilizada 
mensalmente no Portal do Segurado, na seção                        
destinada aos aposentados e pensionistas”, destaca o 
presidente, André Luiz Zogahib.
     A medida busca evitar que os bene�ciários da                           
Amazonprev se desloquem à sede da Instituição 
apenas para imprimir o contracheque e, com isso, 
reduzir os gastos para o estado. O resultado                                  
�nanceiro dessa decisão pode ser veri�cado na                      
comparação entre o primeiro quadrimestre deste ano 
com 2018, onde a economia passou dos R$ 112 mil 
para R$ 11 mil nas despesas.
   “O contracheque por meio eletrônico �ca                           
disponível para acesso e emissão quantas vezes 

forem necessárias pelo segurado. Deslocando-se até 
a Amazonprev, o segurado tem de aguardar por 
senha e fazer o agendamento, o que não é necessário 
no acesso eletrônico", destaca a coordenadora de                      
Atendimento ao Público - COREP, Nelci Tomé.
    A ex-professora aposentada, Cantisani Pinto                      
apresenta outra questão: não possui meios de acesso 
às informações do Portal do Segurado. Nesses casos, 
a dica da Amazonprev é pedir ajuda a um familiar ou 
pessoa de con�ança que tenha acesso à internet para 
obter seu contracheque.

Passo a Passo
O processo para emitir o contracheque é simples: 
basta acessar o site da Amazonprev,                                        
www.amazonprev.am.gov.br, clicar em “Portal 
do Segurado” e inserir CPF e senha. Caso seja o 
primeiro acesso é preciso fazer um cadastro,                                            
informando o número do CPF e a data de                                
nascimento. É preciso fornecer uma conta de 
e-mail válida para envio da mensagem de                               
con�rmação de senha e conclusão de cadastro. 
Após esses passos, o acesso pode ser feito com CPF 
e senha.



          Em consonância com a política do Governo do Estado na otimização dos recursos �nanceiros, 
o Fundo Previdenciário do Amazonas (Amazonprev), a partir de sua certi�cação pela norma ISO 
9001-2015 tem demonstrado avanço por meio de contínuos aprimoramentos na sua gestão de 
qualidade. 
         Dois exemplos de queda nos custos internos são citados por Rilma Ferreira, responsável pelo 
Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) da Amazonprev e que são lições de economia na instituição. 
Ela conta que, entre 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019, a Fundação reduziu em 90% os gastos 
com Correios, passando de R$ 112 mil para os atuais R$ 11 mil. 
        O freio econômico também foi sentido nas despesas com telefonia que apresentou baixa de 
16%. “O SGQ também fornece dados que ajudam a Amazonprev na prestação de contas de seu 
desempenho, tanto para o Governo do Estado quanto aos aposentados e pensionistas e à                                  
sociedade”, justi�ca a servidora.
            Rilma esclarece que existe um estudo relacionado a outros gastos, como água, luz, impressão 
em papel, transporte, dentre outros. “Esse levantamento demonstra quando há uma redução de 
custos e o quanto esse valor economizado pode ser aproveitado ou realocado para outras áreas de 
despesas de custeio”.
              Para o presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, desde a primeira certi�cação do órgão, 
há nove anos, o sistema de aprimoramento dos controles de gastos internos vem sendo melhorado, 
o que tem acarretado economia para a instituição. “E esses fatores têm contribuído para uma gestão 
enxuta, com baixo nível de gastos sem esquecer dos investimentos no aperfeiçoamento dos nossos 
serviços oferecidos ao público”, pondera Zogahib.

amazonprev.am @amazonprev_oficial amazonprev@amazonprev.am.gov.br

Amazonprev dá exemplo em redução de 
custos e avanços na gestão de qualidade
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Editorial: Exemplo de Gestão de Recursos

amazonprev.am @amazonprev_oficial amazonprev@amazonprev.am.gov.br

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev

Calendário de Pagamentos
Assembleia Legislativa 

Aposentados

MÊS PAGAMENTO

Poder Executivo
Aposentados

MÊS PAGAMENTO

JUNHO 27/06/2019

JUL HO 30/07/2019

Poderes
Executivo e Legislativo

Pensionistas
MÊS PAGAMENTO

A migração dos poderes consolida um trabalho que 
existe há bastante tempo: desde a alteração da               
Constituição há a exigência de que exista uma fonte 
única de pagamento dos recursos previdenciários do 
Estado. Com o sucesso da adesão do Tribunal de 
Justiça e do Tribunal de Contas do Estado, a                            
Amazonprev torna-se um exemplo e uma referência 
de boa gestão de recursos para todo o país, e para 
todos os Regimes de Previdência estaduais.
Essa consolidação cumpre um acordo de 2017 e um 
termo de compromisso do �m do ano passado – que 
garantiu o nosso Certi�cado de Regularidade               
Previdenciária, graças à comprovação da migração 
do TJAM e do TCE para a Amazonprev. Esperamos 

ainda que o Ministério Público também faça sua 
migração em breve.
Destaco que esse processo é resultado �nal de um 
trabalho muito incisivo, muito correto, transparente e 
sério. Se estes órgãos não tivessem enxergado a    
competência do trabalho que estamos realizando na 
gestão do governador Wilson Lima, em especial na 
pasta de Previdência, estou certo de que não haveria 
a migração agora.
Esse processo atesta o reconhecimento de nossa 
diligência, nossa perspicácia e da  maturidade               
pro�ssional da Instituição, cujo crédito permitiu que 
esta tarefa nos fosse con�ada.
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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 Pensionistas, conforme orientação da Prodam.

    JUNHO 28/06/2019

JULHO 31/07/2019

JUNHO 24/06/2019

JUL HO 24/07/2019

  Em parceria com o Banco do Brasil, a                                      
Amazonprev ofereceu aos seus servidores, no                                             
período de 22 a 24 de maio, o curso de Certi�cação 
Pro�ssional ANBIMA CPA-10. A ideia é investir no                 
aprimoramento pro�ssional e incentivar a                                            
quali�cação técnica especializada da  instituição de 
forma a garantir a excelência na Gestão                                                              
Previdenciária do Estado do Amazonas. 
      A Gerente Administrativa e Financeira, Andreza 
Silva destaca que a iniciativa está em consonância 

Curso traz capacitação técnica
e pro�ssional a servidores

com uma visão geral da instituição: “É pela educação �nanceira que buscamos promover o servidor, tanto 
para lidar com seus recursos próprios, destinados à sua manutenção, quanto ao pagamento de benefícios ao 
cidadão, que no nosso caso são os aposentados e pensionistas”, justi�cou a gerente.

forem necessárias pelo segurado. Deslocando-se até 
a Amazonprev, o segurado tem de aguardar por 
senha e fazer o agendamento, o que não é necessário 
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    A ex-professora aposentada, Cantisani Pinto                      
apresenta outra questão: não possui meios de acesso 
às informações do Portal do Segurado. Nesses casos, 
a dica da Amazonprev é pedir ajuda a um familiar ou 
pessoa de con�ança que tenha acesso à internet para 
obter seu contracheque.

Passo a Passo
O processo para emitir o contracheque é simples: 
basta acessar o site da Amazonprev,                                        
www.amazonprev.am.gov.br, clicar em “Portal 
do Segurado” e inserir CPF e senha. Caso seja o 
primeiro acesso é preciso fazer um cadastro,                                            
informando o número do CPF e a data de                                
nascimento. É preciso fornecer uma conta de 
e-mail válida para envio da mensagem de                               
con�rmação de senha e conclusão de cadastro. 
Após esses passos, o acesso pode ser feito com CPF 
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