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Ações sustentáveis da Prefeitura começam 
pela previdência municipal

MEIO AMBIENTE

Nos próximos seis meses, a 

Manaus Previdência pretende 

reduzir em, pelo menos, 10% o 

consumo de energia e água. 

Além de estimular o uso racional 

dos recursos, a autarquia preten-

de gerar economia aos cofres 

públicos de alguns milhares de 

reais. Essas são algumas das 

ações previstas no Programa de 

Ação Sustentável (PAS) da 

previdência municipal, lançado 

no início de junho.

O PAS busca a sustentabilida-

de ambiental em quatro verten-

tes: artificial, cultural, do 

trabalho e natural. O Direito à 

sustentabilidade e à solidarieda-

de são direito da terceira dimen-

são. A classificação do ambiente 

em vertentes especifica que as 

edificações e equipamentos 

públicos dentro dos espaços 

urbanos construídos pelos 

homens estão dentro da vertente  

Artificial. A Cultural refere-se aos 

bens gerados pelo homem no 

aspecto cultural, atribuído, 

adquirido ou impregnado a ele. O 

amb i en te  r e l a c i onado  ao 

Trabalho é aquele onde as pesso-

as exercem suas atividades 

laborais; e, por últ imo, o 

Ambiente Natural é aquele que 

engloba o solo, a água, a flora, e 

a fauna.

Dezoito setores da Manaus 

Previdência passaram por levan-

tamento sobre os tipos de resídu-

os que comumente produzem no 

dia a dia, seja na execução dos 

trabalhos, seja no hábito indivi-

dual de cada servidor. 

A empresa Eternal Ind. Com. 

Serviços e Tratamentos de 

Resíduos da Amazônia Ltda., 

parceira da previdência munici-

pal, foi a responsável pelo levan-

tamento da produção de resídu-

os. Ainda em junho, a empresa 

apresentou um relatório sobre o 

que detectou e os produtos que 

pode recolher para reciclar. “Isso 

vai nos auxiliar na correta desti-

nação dos resíduos”, explica a 

assessora Marcia Assunção.

 

A plantação de um pé de ipê-rosa no jardim da Manaus Previdêncua iniciou o PAS 
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Autarquia passa por diagnóstico de resíduos

Economia e uso racional de recursos são algumas das ações do PAS lançado pela autarquia 

Equipe da Eternal durante os trabalhos

PONTOS DE CADA VERTENTE

AMBIENTE NATURAL: 

Energia elétrica, água, arborização.

AMBIENTE ARTIFICIAL: 

Material de consumo (copo, papel, 
cartuchos etc).

AMBIENTE CULTURAL: 

Oficinas, cursos, serviços etc.

AMBIENTE DO TRABALHO: 

Palestras, homenagens, ginástica 
laboral.Leia mais na pág. 4
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CONSIGNADO 

A Manaus Previdência inte-
grou os bancos Bradesco e Caixa 
Econômica Federal como os mais 
novos parceiros no quadro de 
empresas que oferecem opções 
de consignação em folha de 
pagamento aos mais de 6.300 
segurados, entre aposentados e 
pensionistas, além dos servido-
res ativos da autarquia munici-
pal. A parceria foi firmada 
mediante a assinatura de Termo 
de Convênio entre os gestores da 
previdência e os representantes 
das empresas.

Para Júlio Afonso Mesquita, 
assessor  da  D i re to r i a  do 
Bradesco, a parceria com a 
previdência municipal dará 
oportunidade aos aposentados, 
pensionistas e servidores a 
utilizarem o serviço do banco. “O 
interessado deve se dirigir à 
agência onde possui conta, 

Previdência Municipal aumenta lista de 
empresas consignatárias

Uniodonto é uma das empresas consignadas

conversar com o gerente sobre o 
consignado para obter uma 
orientação”, disse Mesquita.

Segundo a gerente da Caixa 
Econômica Federal, Jorineide 
Freitas, o convênio é uma boa 
oportunidade para oferecer aos 
servidores e segurados uma taxa 
diferenciada no momento da 
obtenção do empréstimo. “Uma 
das vantagens desse sistema são 
as taxas reduzidas, os descontos 
de parcelas fixas e mensais, que 
possibilita melhor planejamento 
financeiro por parte do consigna-
do”, destacou.

Segundo os termos do convê-
nio, a soma mensal das consig-
nações optativas de cada servi-
dor não poderá ultrapassar o 
valor equivalente a 30% da soma 
dos vencimentos com os adicio-
nais de caráter individual e 
demais vantagens. 

Autarquia renova Certificado Previdenciário 
O Governo Federal renovou o 

Certificado de Regularidade 
P r e v i d e n c i á r i a  ( C R P )  d o 
Município de Manaus. O resulta-
do da análise saiu no final de 
maio, após a comprovação da 
regularidade da gestão previ-
denciária em relação aos itens 
exigidos para a renovação do 
documento. A validade do CRP é 
de seis meses e voltará a ser 
analisado em novembro.

Ter o CRP renovado significa 
que o Município de Manaus 
mantém-se adimplente junto ao 
Serviço Auxiliar de Informações 
para Transferências Voluntárias 
(Siafi), do Ministério da Fazenda, 
estando apto a continuar rece-
bendo transferências voluntárias 

de recursos da União, como 
empréstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral de 
órgãos ou entidades da adminis-
tração direta e indireta da esfera 
federal.

O documento também habilita 
o município a celebrar acordos, 
contratos, convênios ou ajustes, 
assim como receber pagamento 
dos valores devidos pelo Regime 
Geral de Previdência Social. Ou 
seja, sem o CRP renovado, a 
prefeitura deixaria de receber 
recursos, essenciais para a 
cidade de Manaus.

O CRP é um documento forne-
cido pelo Governo Federal que 
atesta o cumprimento dos crité-
rios e exigências estabelecidos 

na Lei nº 9.717, de 27 de novem-
bro de 1998, pelo regime próprio 
de previdência social de um 
Estado, do Distrito Federal ou de 
um Município. É a comprovação 
que o ente federativo – no caso, 
Manaus - segue normas de boa 
gestão, de forma a assegurar o 
pagamento dos benefícios previ-
denciários aos seus segurados. 

O CRP garante recebimentos de recursos
para os serviços na cidade

GESTÃO

Parcerias elevam para dez o número de empresas que oferecem opções de consignação 

LISTA DE EMPRESAS 
CONSIGNATÁRIAS

Banco Industrial do Brasil S.A

Grêmio dos Servidores Públicos

Programa de assistência servidor público do 
Brasil 
Sindicato dos Auditores Físicos de Tributos do 
Município de Manaus 

Uniodonto Manaus Cooperativa Odontológica 
LTDA 

Sindicato dos Médicos do Estado do 
Amazonas 

Banco Olé Bonsucesso consignado SA.

Planodont Serviços Odontológicos LTDA

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco S.A
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GINÁSTICA  

Depois das academias a céu 
aberto para as comunidades nos 
bairros, a Prefeitura de Manaus 
está trabalhando na promoção 
da saúde dos servidores públi-
cos. No final de maio, os funcio-
nários da previdência municipal 
iniciaram as aulas de ginástica 
laboral, visando aumentar a 
disposição e estimular a prática 
esportiva dos colaboradores. “O 
servidor deve ser olhado além de 
sua força de trabalho. Ser visto 
como um indivíduo que precisa 
de cuidados, inclusive por parte 
do empregador”, justificou a 

assistente social Darla Gondim, 
da Manaus Previdência, que está 
acompanhando a implantação da 
atividade na instituição, numa 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte 
e Lazer (Semjel). 

As aulas acontecem às terças 
e quintas-feiras em dois horári-
os: das 8h15 às 8h30 e das 8h35 
às 8h50. São os mesmos dias 
onde é oferecida a atividade aos 
aposentados, que têm aula a 
partir das 9h. “Já estava previsto 
este trabalho junto aos servido-
res,” destacou Darla.

Ginástica laboral auxilia na saúde e bem-estar dos servidores

RH’s  se reúnem para realinhar procedimentos 
nos processos previdenciários 

PADRONIZAÇÃO 

A Manaus Previdência está 
realinhando os procedimentos 
entre  os órgãos que compõem a 
estrutura do Executivo em rela-
ção à previdência municipal, 
visando ampliar a celeridade nos 
trâmites previdenciários. O 
debate aconteceu no início de 
junho, no auditório da autarquia 
com os representantes dos 
setores de Recursos Humanos 
(RHs) das secretarias municipais.

O servidor também pode 
colaborar com o setor de 
Recursos Humanos de sua 
secretaria mantendo sua pasta 
funcional atualizada. Esse, 
também é um dos fatores que 
auxiliam a previdência municipal 
por ocasião dos cálculos atuaria-
is que o Regime Próprio de 
Previdência deve fazer para 
poder atestar o equilíbrio finan-
ceiro e atuarial do órgão. Gestores dos RH’s durante a reunião 

A Manaus Previdência nalizou o 
Edital 01/2015 do concurso público 
realizado em 2015 completando o 
quadro de 52 vagas ofertadas pela 
autarquia. O simbolismo da conclusão 
do trabalho aconteceu na solenidade de 
entrega dos certicados dos participan-
tes do 3º Curso de Formação da Carreira 
Previdenciária, realizado durante os 
meses de abril e maio deste ano, em 
parceria com a Escola de Serviço 
P ú b l i c o  M u n i c i p a l  e  I n c l u s ã o 
Socioeducacional (Espi).

A terceira turma do curso de forma-
ção representa um momento signicati-
vo por estar nalizando o processo de 
preparação dos novos servidores, 
capacitando-os para atender de forma 
satisfatória os aposentados, pensionis-
tas e servidores ativos do município.

 

Servidores que concluíram o curso

Exercícios antes do expediente previnem doenças ocupacionais 
e garantem mais disposição e bem-estar aos servidores 

Previdência finaliza
nomeação das vagas 
do Edital 01/2015 

Ambiente laboral saudável 

0

5

25

75

95

100

Informativo do Mês de junho

segunda-feira, 3 de julho de 2017 16:20:16


