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Manaus Previdência Notícias 
É uma publicação da Manaus Previdência, de caráter informativo e distribuição gratuita.

É permitida a reprodução total ou parcial de textos, fotos e ilustrações, desde que 
citada a fonte. Disponível na versão on-line no Portal da Manaus Previdência 
(manausprevidencia.manaus.am.gov.br).

Nosso endereço: Av. Constantino Nery, nº 2.480 – Chapada – CEP: 69.050-001  
Manaus-AM - Tel: (92) 3186-8000.
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CURSO SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
TEM  SALDO POSITIVO

EM PESQUISA DE SATISFAÇÃO
m setembro, a Manaus Previdência realizou um curso sobre a 

EReforma da Previdência para os servidores Municipais, tendo 
como foco principal as Novas Regras Aplicáveis aos Benefícios 

Previdenciários. 

 Durante o curso foram abordados assuntos relevantes trazidos 
pela reforma previdenciária, tais como, aspectos gerais da Emenda 
Constitucional n° 103/2019, regras de concessão de aposentadoria e 
pensão por morte, cálculo dos proventos, benefícios temporários, 
contribuição Previdenciária, dentre outros assuntos correlatos.

 Devido à pandemia da Covid-19, o curso foi realizado de forma 
virtual e contou com o apoio da Escola  de Serviço Público Municipal e 
Inclusão Socioeducacional – ESPI. A iniciativa recebeu elogios dos 
participantes, pois demonstrou a capacidade de os órgãos públicos 
inovarem e se reinventarem nesse período pandêmico, propiciando a 
continuidade da capacitação dos servidores municipais que, inclusive, 
já planejam aplicar os novos conhecimentos às atividades 
desempenhadas. 

 A pesquisa de satisfação do curso apontou que sobre a 
aplicabilidade do conteúdo, 80% a considerou ótima e os outros 20% a 
classicou como boa. Quanto à pontualidade de início e término das 
atividades, houve unanimidade em sua classicação como ótima. 
Acerca da duração em relação ao conteúdo, 80% considerou ótima, 
14,5% boa e 5,5% regular. Por m, no que tange à interação entre os 
participantes e instrutor, 47,3% a classicou como ótima, 40% como 
boa e 12,7% como regular. 

 Ao nal o curso abriu espaço para os participantes colocarem 
algumas sugestões de ação de capacitação para a próxima 
programação anual da ESPI/SEMAD. A realização do curso gerou um 
maior conhecimento sobre o tema aos participantes e abriu novos 
horizontes para os mesmos. 

 A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, 
enfatiza o sucesso do curso no modelo remoto em meio ao desao da 
pandemia da Covid-19. “Disseminar a cultura previdenciária entre os 
servidores públicos do município de Manaus faz parte da visão da 
Manaus Previdência e é um compromisso da gestão da Autarquia. Este 
ano, devido à pandemia, não foi possível cumprir a agenda de cursos e 
palestras que estava programada. Então, buscamos a modalidade 
virtual para compartilhar o conhecimento”.

Satisfação 

A maioria dos servidores 
tiveram conhecimento do curso 
através de suas secretarias, no 
total de 83.6%. As redes sociais 
vieram em seguida com 5.5% e 

por outros meios 7.3%.

Para a maioria dos servidores o 
curso em geral contribuiu para 

a aquisição de novos 
conhecimentos. 96.4% dos 

servidores acharam 
ótimo, 3.6% armaram que foi 

bom.

83,6%
5,5%

7,3%

96,4%
3,6%



Manaus Previdência l Notícias33

M A N A U S 
PREVIDÊNCIA 

 diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, participou 

Aem agosto de 2020 da 68° Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos 
Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV), que é 

uma entidade associativa civil, sem ns lucrativos, composta por representantes 
de órgãos ou entidades responsáveis pela gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) da União, dos estados e do Distrito Federal, além de 
representantes dos municípios. 
 Em virtude da pandemia e das orientações da Instrução Normativa n° 19, 
de 12 de março de 2020, o evento foi realizado por videoconferência e teve 
como pautas principais: o panorama da Previdência; a proposta de novo 
Estatuto Conaprev; proposta de Regimento CNRPPS; situação da Previdência dos 
Estados (em uma visão do Banco Mundial); o desenho da Certicação de 
Gestores e Conselheiros; denições de parâmetros gerais para portaria que 
substituirá a Portaria MPS n° 409/2008; estratégia com os Estados para a 
Implementação do Sistema que substituirá o e-social e requisitos para 
Certicados e Conteúdos dos Certicados. 
 O tema requisitos para certicação e conteúdo das certicações foi 
ministrado por Miguel Chaves, da Secretaria de Previdência - SPREV, em parceria 
com a diretora-presidente, Daniela Benayon, que ressaltou a importância da 
reunião: “ Essas reuniões são de extrema relevância para a condução da gestão 
da previdência e precisavam ser mantidas de alguma forma, pois as diretrizes 
para os RPPS's devem ser formuladas com a participação dos dirigentes. A 
discussão destes em pauta, só fortalece os gestores dos Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPS na busca por melhores práticas de gestão 
previdenciária”. 
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 Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social (CNRPPS) promoveu a 3ª reunião 

Oextraordinária em setembro de 2020, na qual foram debatidas demandas previdenciárias entre os 
conselheiros.

 A Manaus Previdência esteve no conselho com a diretora-presidente, Daniela Benayon, onde a 
Dataprev, empresa de tecnologia e informações da Previdência, apresentou propostas, sugerindo a 
implementação da cobrança por uso do sistema de compensação previdenciária entre o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), inicialmente, e posteriormente, 
entre os próprios  RPPS. 

 A proposta foi apresentada por três formas de cobrança sobre os processos de compensação 
previdenciária a serem processados no sistema. A ideia é que a cobrança tenha início nos primeiros meses 
de 2022 para os processos relacionados à compensação entre RGPS e RPPS, e, a partir de 2023, para a 
compensação entre os RPPS. Tendo em vista a complexidade da matéria, o Conselho se manifestou pela 
análise mais aprofundada do tema e posterior apresentação de sugestões.

 Outro destaque foi a proposta do Regimento Interno do Conselho, que regulará a atuação interna do 
Conselho. Sobre o regimento interno, o grupo de trabalho constituído com a nalidade de apresentar uma 
minuta do regimento fez a apresentação da minuta aos conselheiros e abriu-se prazo para a manifestação e 
envio de sugestões, cando a deliberação sobre o assunto para uma próxima reunião extraordinária. A 
Confederação Nacional de Municípios (CNM) que integra o Conselho Nacional, destacou a importância da 
ampliação da discussão sobre a minuta.

CNRPPS REALIZA 3ª REUNIÃO VIA VIDEOCONFERÊNCIA 
E MANAUS PREVIDÊNCIA MARCA PRESENÇA

CNRPPS
Sobre

O art. 18 do Decreto nº 10.188, de 20 de 
dezembro de 2019, instituiu o Conselho 

Nacional dos Regimes Próprios de Previdência 
Social - CNRPPS, que possui , com 15 membros

representantes da União, Estados/DF e 
Municípios, entre os quais: SPREV, Tribunais de 
Contas, unidades gestoras de RPPS, entidades 
associativas de entes federativos, associações 

de RPPS, entidades sindicais. Entre as suas 
competências destacam-se:  

Ÿ Participação na denição das políticas e das 
diretrizes gerais relativas aos RPPS;

Ÿ Deliberação sobre proposição de normas e 
procedimentos relativos aos RPPS e à 
compensação nanceira entre o RGPS e os 
RPPS e destes entre si;

Ÿ Proposição de metas e ações que contribuam 
para o aprimoramento dos RPPS e da 
compensação nanceira.

Da Composição 
do CNRPPS

7 CONAPREV
2 RPPS Estados /DF
2 RPPS Municípios

1 Entidade Nacional de RPPS
1 Entidade Nacional de Estados/DF
1 Entidade Nacional de Municípios

2 SPREV
1 SGDP
1 INSS

1 Atricon

3 Representantes
de Segurados
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