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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 restringe serviços presenciais 
para aposentados e pensionistas 

Em atenção ao decreto do Governo do Amazonas para adoção de medidas para evitar a circulação do novo coronavírus 

(Covid-19), a Fundação Amazonprev, por meio de sua equipe de gestão de riscos, definiu um conjunto de ações a serem adotadas 

visando proteger os idosos, seu maior público, do risco de exposição ao agente.

Conforme o Decreto n° 42.061, de 16 de março de 2020, divulgado pelo Governo do Estado, fica suspensa, pelo prazo de 

120 dias, a prova de vida dos inativos e pensionistas residentes na capital, interior do Amazonas e fora do estado, que fizerem 

aniversário entre os meses de fevereiro e julho de 2020.

 A obrigatoriedade permanece apenas para os segurados com data de aniversário no mês de janeiro e que ainda não 

fizeram a prova de vida em 2020. Estes precisam comparecer à sede da Amazonprev, na avenida Visconde de Porto Alegre, 486, 

Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30, para regularização dos benefícios. Aproximadamente 170 pessoas estão nessa 

condição.

Por ora, a recomendação é que os segurados evitem ir ao órgão previdenciário para tratar de assuntos que possam ser 

resolvidos pelos canais de comunicação disponíveis. A emissão de Cédula-C e contracheques, por exemplo, pode ser realizada por 

meio do Portal do Segurado, no endereço www.amazonprev.am.gov.br. Para dúvidas e informações, o segurado pode entrar em 

contato pelo Fale Conosco, disponível no site, ou pelo número 3627-3424.

Outras medidas adotadas pela Amazonprev incluem a suspensão de eventos pré-agendados para acontecerem ainda no 

mês de março. Entre eles estão a 1ª Audiência Pública de 2020, programada para o dia 26 de março, visando discutir a Análise do 

Sistema Previdenciário do Estado do Amazonas por meio do estudo técnico da Avaliação Atuarial 2020; e um treinamento sobre 

instrução de processos de aposentadoria para representantes de departamentos de Recursos Humanos dos órgãos estaduais, 

programado para 30 de março.

Outras informações podem ser obtidas pelo número (92) 3627-3424 (Fale Conosco) ou pelo e-mail 

amazonprev@amazonprev.am.gov.br.

#CORONAVÍRUS



Editorial 

Precisamos proteger os nossos segurados do risco de exposição ao vírus. 
Afinal, eles são os mais vulneráveis a essa doença. Por isso, estabelecemos 
diversas medidas, em alinhamento ao decreto governamental, que vão nos 
ajudar a atingir esse objetivo. Outras ações já foram planejadas e serão 
executadas conforme a necessidade”, destacou o presidente da Amazonprev, 
André Luiz Zogahib.

No entanto, não há motivo para pânico, mas é essencial a adoção de 
medidas preventivas. E nós estamos preparados, com um plano de gestão de 
risco alinhado às diretrizes do Governo do Estado. São ações específicas para 
cada nível de controle e de mudança do cenário. E incluem os nossos segurados, 
o público interno, assim como os prestadores de serviço e partes interessadas.

André Luiz Zogahib
Presidente da Amazonprev
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Calendário de Pagamentos  (MAR/ABR) 

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.

Poder Executivo e Legislativo 
Pensionista 

MÊS DATA 

Março 03/04/2020 

Abril 05/05/2020 
 

Poder Executivo  
Aposentados 

MÊS DATA 

Março 02/04/2020 

Abril 05/05/2020 
 

MPE - AM 

MÊS DATA 

Março 26/03/2020 

Abril 24/04/2020 
 

TCE - AM 

MÊS DATA 

Março 25/03/2020 

Abril 24/04/2020 
 

* *
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O diretor-presidente da Fundação 

Amazonprev, André Luiz Zogahib, assinou, no 

dia 18 de março, a portaria n° 197/2020, 

suspendendo o atendimento presencial na sede 

da instituição pelo prazo de 15 dias. A decisão 

segue o alinhamento de ações a serem adotadas 

para a prevenção ao coronavírus, conforme 

Decreto Estadual nº 42.061, de 16 de março de 

2020.

“Adotamos essa medida para proteger a saúde do nosso público, que é formado 

prioritariamente por pessoas idosas. Os aposentados e pensionistas do estado podem ficar 

tranquilos, pois os pagamentos dos benefícios previdenciários serão mantidos durante o período de 

120 dias, em que está decretada a situação de emergência no Amazonas”, destacou André Zogahib.

Além do atendimento presencial, a Prova de Vida está suspensa, para os segurados que 

fazem aniversário entre os meses de fevereiro a julho/2020. A medida vale para todos os 

aposentados e pensionistas do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, 

Ministério Público e Defensoria Pública), incluindo os que residem no interior, outros estados da 

federação e no exterior.

Para dúvidas e informações estão disponíveis o telefone 3627-3424, o e-mail 

amazonprev@amazonprev.am.gov.br e o Fale Conosco do site www.amazonprev.am.gov.br, por 

meio do qual também é possível acessar o “Portal do Segurado”, mediante login e senha, para 

imprimir Cédula-C, contracheque, além de consulta a outros serviços disponíveis. “Isso permite 

aos beneficiários o acesso rápido às suas informações previdenciárias e evita que esse aposentado 

ou pensionista tenha que vir até a Fundação”, declara Zogahib.

Prova de Vida – É o procedimento obrigatório a ser realizado anualmente pelo aposentado ou 

pensionista, no mês de seu aniversário.
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Amazonprev suspende atendimento 
presencial a aposentados e pensionistas
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