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REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: 
UMA NOVA OPÇÃO AOS SERVIDORES
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Os servidores públicos que ingressarem a partir da aprovação da carteira de adesão pela Previc 

estarão autorizados a aderir ao plano de benefícios para a aposentadoria complementar.

Os servidores públicos do município ganharam um Regime 
de Previdência Complementar (RPC), com a aprovação da lei 
nº 2.759/2021, sancionada em 12 de julho pelo prefeito 
David Almeida. O RPC é uma exigência que surgiu com a 
Reforma da Previdência. Ela será gerida por Entidade 
Fechada de Previdência Complementar a ser contratada pela 
Prefeitura.
A Comissão de Estudos para Implementação do Regime de 
Previdência Complementar (Cerpc), da Prefeitura de 
Manaus, recebeu no mês de setembro 12 propostas de 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que se 
candidataram para gerir o Regime de Previdência 
Complementar (RPC) dos servidores do município. 
O resultado final da seleção pública das propostas será 
divulgado em outubro, partindo do critério da empresa que 
oferecer o plano com as melhores condições aos servidores, 
bem como governança, custo por participante e 
rentabilidade.
Os servidores públicos que ingressarem a partir da 
aprovação da carteira de adesão pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) estarão 
autorizados a aderir ao plano de benefícios para a 
aposentadoria complementar. 
Todas as informações, inclusive o relatório preliminar com a 
lista de documentações das empresas proponentes, estarão 
disponíveis no site https://rpc.manaus.am.gov.br/, a fim de 
dar transparência à seleção pública.

A COMISSÃO

A CERPC é presidida pela diretora-presidente da 
Manaus Previdência, Daniela Benayon, e tem 
mais nove membros que representam as 
seguintes instituições:

  Eduardo Marinho: Manaus Previdência;
  Ana Luisa Sousa Faria Lacerda: Casa Civil;
  Alessandro Moreira Silva: Conselho Municipal 
de Gestão Estratégica (CMGE);
  Ivson Coêlho e Silva: Procuradoria Geral do 
Município (PGM);
  Edson Nogueira Fernandes Junior: Secretaria 
Municipal de Finanças e Tecnologia da 
Informação (Semef);
  Arnaldo Gomes Flores: Controladoria Geral do 
Município (CGM);
  Cláudia Serique e Silva: Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento de Gestão 
(Semad);
  Elias Cruz da Silva: Tribunal de Contas do 
Amazonas (TCE-AM); e
  Emmanuel Machado Pinheiro Salazar: Câmara 
Municipal de Manaus (CMM).

Nosso endereço: Av. Constantino Nery, n° 2.480 - Chapada - CEP: 69.050-001
Manaus-AM - Tel: (92) 3186-8000.
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Membros da comissão de estudos.



16 anos de uma história de êxitos
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A autarquia é responsável por 
garantir os direitos 
previdenciários de 
aproximadamente 7.600 
aposentados e pensionistas do 
município de Manaus.

A Manaus Previdência completou 
16 anos de atividade, em julho. A 
Instituição iniciou pela Lei nº 870, 
21 de julho de 2005, como Fundo 
Único de Previdência do 
Município de Manaus 
(Manausprev), para administrar o 
RPPS da capital amazonense. Oito 
anos se passaram e a Manausprev 
se tornou Manaus Previdência, 
com reestruturação conduzida 
pela Lei nº 1.803, de 29 de 
novembro de 2013. A autarquia é 
responsável por garantir os 
direitos previdenciários de 
aproximadamente 7.600 
aposentados e pensionistas do 
município de Manaus.

A Manaus Previdência tem uma 
carteira de investimentos 
superavitária, que já alcançou R$ 
1,2 bilhão este ano, e se destaca 
positivamente no cenário 
nacional.

O trabalho é de responsabilidade 
da Superintendência de 
Investimentos (Supinv), cujo 
superintendente Flávio Castro, 
obteve este ano a Certificação de 
Gestores Anbima (CGA), 
considerada o nível avançado de 
certificação no ramo dos 
investimentos.

Como RPPS, a Manaus Previdência 
é referência entre as capitais 
devido ao seu trabalho contínuo de 
gestão de qualidade, assegurado 
com as certificações nacionais que 
a autarquia possui, como a 
certificação ISO 9001, que garante 
um gerenciamento de qualidade; 

e a Certificação nível IV do Pró-
Gestão, obtida em 2020, pela 
Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, do 
Ministério da Economia.

A Manaus Previdência também 
avança na digitalização de seus 
processos. Devido à pandemia da 
Covid-19, a Instituição passou a 
disponibilizar uma série de 
serviços e documentações de 
forma de digital para a segurança 
e bem estar de seus segurados e 
beneficiários. Com isso, a 
instituição avança no projeto de 
tornar-se uma previdência 100% 
digital até 2025.

Manaus Previdência atende normas da LGPD
Autarquia criou grupo de trabalho interno, a fim de implementar as medidas legais exigidas pelo governo federal, 
para preservar a privacidade de todos os aposentados e pensionistas.

Desde primeiro de agosto, todas as 
instituições públicas do país estão 
sujeitas à penalidades da Lei Geral 
de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018), quanto ao 
tratamento e vazamento de dados 
pessoais dos cidadãos.

Por realizar o tratamento de dados 
pessoais no desempenho de suas 
atividades, a Manaus Previdência 
criou um Grupo de Trabalho para 
auxiliar na implementação da Lei, a 
fim de preservar a privacidade de 
todos os aposentados e pensionis- 
tas do município de Manaus.

Legislação pioneira

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) (nº 13.709/2018) é um 
marco legal criado para promover 
a proteção aos dados pessoais de 
todo cidadão que esteja no Brasil. 
Esta lei pioneira alterou alguns 
artigos do Marco Civil da Internet 
e estabeleceu novas regras para 
empresas e órgãos públicos, no 
que diz respeito ao tratamento da 
privacidade e segurança das 
informações de usuários e clientes.

O grupo é composto por servidores 
de diversos setores que 
trabalharam unidos para atender às 
normas legais que estão expressas 
na página 
https://manausprevidencia.manaus.
am.gov.br/lei-geral-de-protecao-
de-dados/ .

Com a implantação da LGPD na 

Manaus Previdência, é garantida a 

transparência na administração 

(coleta e armazenamento) dos 

dados pessoais dos beneficiários 

da autarquia municipal.



Nota A em gestão e transparência
ISP 2021: Manaus Previdência é destaque em gestão e transparência a nível nacional
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A Manaus Previdência leva a 
Prefeitura de Manaus a destaque 
nacional em qualidade de serviços 
previdenciários, ao receber no dia 
20 de setembro a “classificação A” 
em Gestão e Transparência pelo 
Indicador de Situação 
Previdenciária (ISP) de 2021, da 
Secretaria de Previdência (SPREV), 
do Governo Federal. O indicador 
anual avalia o desempenho de 
2.152 Regimes Próprios de 
Previdência Social (RPPS) que 
gerem as previdências estaduais e 
municipais de todo o país.

A classificação A é resultado do 
desempenho positivo em três 
critérios: índice de regularidade, 
índice de envio de informação e 
índice de gestão. O primeiro 
índice recebeu avaliação máxima 
devido à autarquia ter mantido o 
Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP) válido e 
renovado administrativamente 
nos últimos 366 dias; o segundo, 
por ter enviado dentro do prazo à 
SPREV todos os demonstrativos e 
balanços periódicos; e no índice 
de gestão, que leva em conta a 
certificação Nível IV no Programa 

de Certificação Institucional e 
Modernização da Gestão dos 
RPPS (Pró-Gestão RPPS).

A Manaus Previdência vem se 
destacando como referência em 
gestão entre os Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS) no 
Brasil. Em 2020, a autarquia 
integrante da administração 
indireta da Prefeitura de Manaus, 
conquistou a certificação máxima 
(nível IV) do Pró-Gestão, concedida 
pela SPREV, que é vinculada ao 
Ministério da Economia.

A instituição também é certificada 
pela Norma Regulamentadora 
ISO 9001:2015, o que assegura a 
continuidade dos processos de 
gerenciamento da qualidade de 
seus serviços.

O Indicador de Situação 
Previdenciária atua como 
ferramenta de estímulo aos RPPS 
na busca do aprimoramento das 
instituições, ao avaliar os 
aspectos relacionados à 
transparência e gestão, situação 
financeira e atuarial do regime 
próprio de previdência.

“Este resultado reflete os esforços 
de toda a nossa equipe ao trabalhar 
com empenho e qualidade, seguindo 
as orientações do prefeito David 
Almeida, a fim de oferecer à 
sociedade e aos nossos segurados e 
beneficiários o melhor serviço para a 
gestão pública”. 

Daniela Benayon 
Diretora-presidente

da Manaus Previdência

A Manaus Previdência é 
responsável por gerir a 
previdência social de mais de 20 
mil servidores ativos, dos órgãos 
da administração direta e indireta 
da Prefeitura de Manaus e da 
Câmara Municipal, além de 
manter o pagamento dos mais de 
7.600 benefícios concedidos aos 
aposentados e pensionistas.
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