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    Manaus Previdência vai entrar 2019 com 

uma  meta audaciosa: o encaminhamento ao 

nível III do Pró-Gestão, patamar ainda não 

obtido por nenhum Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) do País. 
    Conquistar esse nível será a comprovação 

da adoção de melhores práticas de gestão 

previdenciária, proporcionando um controle 

ainda maior dos ativos e passivos da 

instituição, ampliando a transparência no 

relacionamento com os segurados e a 

sociedade em geral . Conquistada, a 

certificação terá validade de três anos.
  O Pró-Gestão, é uma cert ificação 

institucional específica para Regimes Próprios 

de Previdência da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Ela abrange 

três pilares: Controles Internos (6 ações), 

Governança Corporativa (16) e Educação 

Previdenciária (2), totalizando 24 ações. 

Possui quatro níveis de aderência, indo de 

ações de menor a maior complexidade. 

RUMO AO NÍVEL III DO PRÓ-GESTÃO

PRÓ-GESTÃO
De olho no nível III, a Manaus Previdência já implementou 
algumas ações e está em andamento com outras. Confira 

algumas delas:

O QUE JÁ FOI IMPLANTADO
- Revisão das Leis 1.803/2013 e   870/2005, que tratam sobre o
   RPPS  de Manaus; 
- Elaboração, divulgação e ações de conscien�zação da
   Polí�ca de Segurança da Informação e Comunicação; 
- Emissão do Código de É�ca e treinamento dos servidores
   sobre o mesmo; 
- Elaboração do Relatório de Governança Corpora�va; 
- Análise e publicação do Passivo Judicial.

O Pró-Gestão vai garan�r uma previdência cada vez melhor, forte e transparente para todos os segurados

EM ANDAMENTO
- Adequação da Polí�ca de Inves�mentos e criação de
  relatórios sobre as aplicações; 
- Cer�ficação dos dirigentes, conselheiros e comitentes nas
   áreas de inves�mento e controle interno; 
- Ampliação dos desenhos dos fluxogramas dos principais
  processos; 
- Elaboração de manuais das principais áreas; 
- Definição de Procedimentos para Classificação da
   Informação; 
- Criação de Programa de Educação Financeira e Previdenciária; 
- Criação da função de Ouvidor e demais serviços de Ouvidoria; 
- Reestruturação do Controle Interno; 
- Composição da Comissão de É�ca.
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O MUNDO DIGITAL AO ALCANCE DE TODOS

     O mundo virtual será uma 

r e a l i d a d e  p a r a  o s 

aposentados e pensionistas 

do município a partir de 

2019. A Manaus Previdência 

inaugurou, em novembro, 

u m  l a b o r a t ó r i o  d e 

informática voltado para a 

inclusão digital do segurados 

e capacitação dos servidores 

da previdência municipal, 

que já inauguraram o espaço 

(ver matéria abaixo).
   Batizado de Laboratório de 

Comissão da Informação inicia os trabalhos

   Ainda em relação à informação, a 

Comissão Permanente de Apoio para 

Classificação da Informação da Manaus 

Previdência realizou sua primeira reunião 

em novembro, onde definiu a divisão de 

trabalhos entre os membros para a 

elaboração de cartilha referente à 

classificação de documentos conforme 

preconiza a Lei de Acesso à Informação. A 

comissão visa atender demandas que 

necessitam de parecer sobre a classificação 

de informações em relação ao grau de sigilo.

Ponto eletrônico é tema 
do primeiro curso no LID

Um treinamento operacional do 
sistema de ponto eletrônico foi o 

primeiro curso no LID. A ação 
aconteceu no início de dezembro e 
envolveu uma turma de gestores, 

incluindo gerência, coordenadores e 
chefes de setores. O conteúdo 

envolveu modo de operação do 
sistema, incluindo lançamentos, 

edições e exclusões de registros no 
ponto eletrônico. 

  Em seguida, houve uma nova 
capacitação, desta vez, rela�va à 

Polí�ca de Segurança da Informação 
e Comunicação da Manaus 

Previdência (Posic).

Inclusão Digital, Inovação e 

Capacitação Tecnológica da 

Manaus Previdência (LID), o 

núcleo foi desenvolvido pelo 

Setor de Tecnologia da 

Informação da previdência a 

custo praticamente zero. 

Móveis e equipamentos 

foram reaproveitados. O 

baixo custo resumiu-se à 

mão-de-obra de preparação 

do ambiente. Dispõe de 14 

lugares, intranet e recursos 

multimídia.

Primeira turma de servidores em curso realizado no LID

Membros da comissão na primeira reunião de trabalho
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR um dos destaques em 2019

O ano de 2019 será recheado de novidades para os segurados do município. O grande 
destaque será a implantação da previdência complementar aos servidores municipais. 

Conversas iniciais sobre o tema já começaram no final deste ano e em 2019 começarão as 
trata�vas para a formalização do processo de implantação deste seguro.

 Com essa modalidade disponível o ser vidor poderá se planejar 
para se aposentar com o mesmo salário da a�va ou ainda 

maior, caso faça essa opção na hora da adesão. A 
inicia�va premia o esforço e o zelo do servidor pelos 

anos que se dedica no exercício da sua função pública.

... e vem mais novidades!
Finalização da reformulação da Lei nº 1.803, que 
trata sobre o RPPS de Manaus, e a convocação 
de mais servidores do concurso público;

Manaus como centro das decisões sobre assuntos 
previdenciários com a realização do Conselho 
Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de 
Previdência Social (Conaprev ) na cidade em agosto;

Encaminhamento ao nível III do Pró-Gestão 
(cer�ficação do Governo Federal) (ver matéria na pág. 2);

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
servidores da previdência;

Implantação de captação de energia solar, gerando 
economia e reduzindo os impactos no meio ambiente.

Prestação
de contas

A previdência está muito próxima 
de a�ngir R$ 1 bilhão na sua 
carteira de inves�mentos. O 

órgão fechou o mês de novembro 
com R$ 968,4 milhões, mantendo 
o equilíbrio atuarial que garante 

o pagamento em dia de 
aposentadorias e pensões, que 

vem crescendo mês a mês. 
Todas as ações que levaram a 

previdência chegar a esse 
patamar foram demonstradas na 
audiência pública da autarquia, 

em dezembro, inicia�va que 
acontece anualmente desde 

2013.
Em linguagem acessível e com 

apoio de infográficos, a realidade 
da previdência foi demonstrada 

nas suas principais áreas: 
inves�mentos, situação atuarial e 

concessão de bene�cios.
Esta foi a sexta prestação de 

contas promovida pelo órgão, 
todas realizadas na atual gestão 

municipal. A transparência no 
modo de gerir a autarquia 

mantêm os servidores (a�vos e 
ina�vos), pensionistas, órgãos de 

fiscalização e a sociedade, em 
geral, atualizados sobre o órgão. 

No úl�mo semestre, um fato inédito na 

t ra jetór ia  da  Manaus  Prev idênc ia :  a 

comprovação do equilíbrio financeiro com mais 

de três meses de antecedência do prazo exigido 

pelo Governo Federal. Superou o recorde anterior, 

que era de 30 dias. Ao atender aos 35 itens exigidos 

pelo Governo comprova a gestão de excelência da 

previdência e garante a renovação do Cer�ficado de 

Regularidade Previdenciária (CRP), que assegura o 

repasse de recursos federais para Manaus. 

Novo recorde no CRP
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1.500
atendidos

10
cursos

ao alcance de todos 
CapacitaCAo e cidadania

O ano de 2018 foi especial para novos aprendizados e 
acesso a serviços de ci dadania e saúde por parte dos 

segurados e servi dores da previ dência.
Cursos, palestras, ações e serviços possi bi litaram 
atendimentos em áreas essenciais. Água, energia e 

acessi bi li dade se uni ram a muti rões oftalmológico, 
odontológico e vaci nas, faci litando resoluções nessas 
áreas, além das ativi dades que acontecem no dia de 

pagamento, como corte de cabelo, aferição de pressão 
arterial, cu i dados com a pele/maqu iagem e massoterapia.
Ao todo, mais de          pessoas foram atendi das nos 10 

cursos de capacitação,          palestras 
socioeducativas,         Ci nes Pi poca Prev, e           

muti rões de serviços.
Todos os serviços destinados aos segurados são 

realizados sem ônus para a autarqu ia. Acontecem graças 
às parcerias estabeleci das com voluntários, órgãos e 

empresas.

de

CARTEIRA DE TRABALHO 

E

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ministé
rio
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Perspectiva na aposentadoria

  Novas perspec�vas e serenidade 
para o início de um novo ciclo na 
vida. Para os pré-aposentandos 
que par�ciparam da primeira 

edição do Prepara Prev da 
Manaus Previdência, esses foram 

os sen�mentos que 
predominaram após a 

par�cipação nos seis módulos do 
programa, que abordaram desde 
o suporte familiar na nova etapa 
de vida até o empreendedorismo 

na terceira idade. 
Foram seis meses de trabalho – 
de julho a dezembro -, um para 
cada módulo, que incluiu até a 
visita ao Museu da Amazônia 

(Musa), como forma de mostrar 
as opções que a cidade oferece a 

todos.
Em 2019 acontecerá uma nova 

edição. Até lá!

Prepara Prev colhe sucesso na sua edição piloto 

Sigla de Programa de Orientação para Aposentadoria. Transmite informações essenciais aos 
servidores antes da aposentadoria. O programa piloto aconteceu junto aos pré-aposentandos 

da Secretaria Municipal de Saúde. Em 2019, será aplicado aos servidores de outras secretarias. 

PREPARA PREV
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MUITO OBRIGADO, SERVIDOR!
GRATIDÃO E EMOÇÃO AOS 479 NOVOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus 

Previdência, demonstrou a sua gra�dão aos 479 

segurados que se aposentaram em 2017 e que 

foram homenageados no “Obrigado, Servidor!” 

É o reconhecimento da dedicação e esforço de 

cada servidor durante o exercício de sua função 

pública. 

Assim, na singela placa adornada com o brasão do 

Município de Manaus, agradecemos a todos que 

par�ciparam da construção de 

uma cidade cada vez melhor. 

Muito obrigado, servidor!


