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O QUE É O RPC?
1) Obrigação Constitucional

A instituição do RPC pelo Município é uma

obrigatoriedade que nasceu da Reforma da

Previdência.

2) Caráter facultativo

Sua adesão não é obrigatória. Os servidores

farão a opção por aderir ou não ao RPC.

3) Público-alvo

Novos servidores do Município que

ingressarem no serviço público municipal a

partir da data da instituição do RPC.

4) Vigência

O RPC entrará em vigor assim que for

publicada a autorização pelo Órgão

Fiscalizador do Convênio de Adesão do

patrocinador com a entidade fechada de

previdência complementar (EFPC), a ser

selecionada pelo município em breve.

Audiência pública esclarece
dúvidas sobre o RPC

A Comissão de Estudos para a Implementação

do Regime de Previdência Complementar do

Município de Manaus (CERPC), instituída pelo

Decreto n⁰ 5.000/72, de 30 de abril de 2021,

está avançando na elaboração da lei que vai criar

a Previdência Complementar aos servidores 

 públicos municipais.

Os membros da CERPC, entre os quais, a

Manaus Previdência, apresentaram o projeto de

previdência complementar e o cronograma de

trabalho, durante audiência pública virtual,

transmitida pelo canal do YouTube da Prefeitura

de Manaus, no dia 10 de junho. 

A instituição do Regime de Previdência

Complementar pelos Estados e Municípios foi

determinada na Reforma da Previdência

(Emenda Constitucional n⁰ 103, de 12 de

novembro de 2019), que deu prazo de dois anos

para que a obrigatoriedade fosse cumprida. 

REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
(RPC) DE MANAUS EM DISCUSSÃO
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O programa está estruturado

em cinco momentos

executados virtualmente pelo

aplicativo Google Meet (ou

similar), a saber:

      1. Acolhimento e

orientação;

      2. Atendimento

psicológico individual inicial:

até duas sessões;

      3. Atendimento

psicoterápico em grupo: oito

sessões estruturadas, uma vez

por semana;

      4. Atendimento

psicológico individual final:

até duas sessões;

      5. Folow up: após três

meses, via contato telefônico.

A Prefeitura de Manaus, por

meio da Manaus

Previdência, lançou em abril

o Projeto Acolher, criado

pelo prefeito David Almeida,

para oferecer suporte

psicossocial para

pensionistas que estão

passando pelo processo de

luto, em razão do volume de

óbitos decorrentes da Covid-

19 na capital.

A pandemia do novo

coronavírus impactou o

número de segurados do

município. Em um ano, o

número de excluídos por

morte da folha de

beneficiários (aposentados e

pensionistas) aumentou mais

de 150%.

O projeto - realizado pelos

setor psicossocial da

instituição - consiste em

reuniões de acolhimento e

orientação a fim de dar

Projeto Acolher ajuda pensionistas a superarem o luto 

Primeira turma do projeto,

com 50 participantes,

ocorreu de abril a junho

diversas orientações sobre

direitos e deveres dos novos

pensionistas. 

Eles também contaram com

suporte para procedimentos

administrativos, tais como

recadastramento,

documentação, declarações

e uso do Portal do Segurado.

Depois, eles integraram um

grupo de acolhimento

psicológico que durou dois

meses, a fim de trabalhar

questões relativas ao luto.

O projeto Acolher será

realizado com periodicidade

trimestral, com os

pensionistas que entrarem

para Manaus Previdência. 

A primeira turma online do curso

“Exercitando a Memória”,

promovida pelo setor

Psicossocial da Manaus

Previdência, foi encerrada no dia

1º de junho após três meses, 

 com aulas realizadas pela manhã

às terças e quintas-feiras.

Curso exercitando a memória conclui primeira turma
O curso faz parte do Programa Vitalidade, voltado para os aposentados e pensionistas

O curso faz parte do Programa

Vitalidade, voltado para os

aposentados e pensionistas, na

qual tem como princípio a

promoção da qualidade de vida. A

instrutora foi a psicóloga, Stéfani

Inácio Aguiar Dias, auxiliada por

sua equipe de estagiárias.

As alunas se emocionaram e

compartilharam seus medos em

relação ao Mal de Alzheimer,

doença que acomete idosos, e

destacaram como é de extrema

importância cuidar da memória. 

Dez alunas encerram o curso e

receberam um certificado.
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Daniela Benayon eleita conselheira
da Anbima pelo Conaprev

Atendimento presencial é ampliado

A Manaus Previdência,

ampliou em maio sua lista de

serviços para atendimento

presencial aos segurados, em

obediência ao Decreto n°

5.073 /2021.

Os serviços de formalização

de processos diversos

também estão sendo

disponibilizados de forma

presencial, por agendamento

prévio pelo Call Center: (92)

3186-8000.  

Já demais serviços como

consultas, alteração de

cadastros bancários, emissão

de contracheque, solicitação

de declarações e aquisição de

documentos podem ser

requeridos por e-mail ou pelo

Portal do Segurado.

A Manaus Previdência

ressalta que está seguindo

todos os protocolos sanitários 

recomendados pelo

Ministério da Saúde, em razão

da pandemia de Covid-19.

Para isso, reforçou a

comunicação visual no

atendimento, a fim de

orientar o público quanto ao

distanciamento social seguro.

Importante destacar que

todos os serviços continuam

disponíveis na modalidade

virtual, a partir dos canais de

atendimento, como: webchat, 

A diretora-presidente da Manaus

Previdência, Daniela Benayon,

estreou em maio como

representante no Conselho de

Regulação e Melhores Práticas

para o Programa de Certificação

Continuada, da ANBIMA. Ela foi

eleita pelos membros do

Conselho Nacional dos

Dirigentes de Regimes Próprios

de Previdência Social

(CONAPREV), durante a 70ª

Reunião Ordinária, em abril.

A ANBIMA fala em nome de

instituições como bancos,

gestoras, corretoras,

distribuidoras e administradoras e

possui modelo de atuação

organizado em torno de quatro

compromissos: representar,

autorregular, informar e educar.

"O assento no Conselho de

Regulação da ANBIMA

representa o reconhecimento da

Manaus Previdência no cenário

nacional", disse Benayon.

Call Center, Fale Conosco no

site e pelo e-mail

sate.manausprev@gmail.com. 

Já o recadastramento dos

segurados continua suspenso

por tempo indeterminado,

conforme previsto na Portaria

nº 344/2020, publicada no

Diário Oficial. Em breve, a

Manaus Previdência divulgará

como será o calendário de

atendimento para o

recadastramento.

Manaus Previdência continua disponibilizando aos seus usuários todos os serviços na

modalidade on-line, para quem não quiser se deslocar até a sua sede
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