
1. Acessar o SISPREV WEB através do link: http://sisprev.manaus.am.gov.br

      1.1 . Inserir o usuário e senha do sistema;

Manual de Simulação em Massa 
Abono de Permanência

2. Arrastar o mouse em Benefícios>Simulação e clicar em Simulação da Massa;

Manaus Previdência



2.1.  Na tela Simulação da Massa, no campo Órgão deverá clicar na figura    para 
pesquisar a Secretaria  e em seguida clicar em cima do nome da Secretaria que deseja realizar 
a simulação do abono de permanência.

2.1. Ao clicar no nome da Secretaria automaticamente o sistema exibe no campo Órgão, veja 
que foi informado a data de cálculo: 31/12/2016 e em seguida clicado no botão Simular Abono 
de Permanência.



2.2. Depois que clicar no botão Simular Abono de Permanência, o sistema exibirá a 

informação abaixo . 

3.  Clicando no botão OK da mensagem acima, o sistema retorna para a tela inicial. 
Observe que o sistema possui o CORREIO INTERNO, é nesse Correio que o sistema irá informar 
o início e a conclusão do processamento  da simulação da massa do Abono de Permanência.



Veja que exibem as informações do início e conclusão do processamento da 
simulação da massa;

4. Quando exibir a mensagem da conclusão do processamento no Correio Interno, 
para verificar o relatório deverá ir novamente ao caminho Benefícios> Simulação> 
Simulação da Massa. Em seguida clicar em Simulações Efetuadas.  



5. O sistema irá exibir todas as simulações de abono da Secretaria em exemplo. 
Para verificar quais segurados já implementaram ou irão implementar os requisitos no 

período de 01/01/2016 até 31/12/2016 será necessário informar o período em seguida clicar 
em Procurar. 

Dessa forma, o sistema irá apresentar somente os segurados que já implementaram ou 
irão implementar os requisitos para a simulação do abono conforme o período informado.

5.1. Ao clicar em Emitir Relatório, exibirá a visualização do relatório em que poderá 
ser impresso nos formatos: Excel, PDF e Word. 

O relatório demonstra os segurados por regra. 



5.2. Relatório no formato PDF;

6. Quando clicado na figura    exibirão as regras em que o segurado possui direito e 
não possui direito ao abono de permanência.
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