
NOSSA MISSÃO
Garantir os benefícios previdenciários aos servidores públicos municipais e seus 

dependentes com segurança e excelência.

A Associação Brasileira de Instituições de 
Previdência Estaduais e Municipais (ABI-
PEM), realizou o Prêmio Destaque Brasil de 
Responsabilidade Previdenciária - Edição 
2020. O evento teve como objetivo fomentar, 
identificar, reconhecer e divulgar instituições 
que sirvam de referência no âmbito da gestão 
previdenciária. 
Os critérios avaliados contemplaram a Ges-
tão Administrativa, Financeira, Atuarial e 
Concessão de Benefícios Previdenciários no 
ano de 2019. A Maringá Previdência se ins-
creveu, pela primeira vez, e conquistou o 3° 
lugar, na categoria para RPPS de municípios 
que tenham entre 10.001 e 30.000 servidores 
ativos segurados.
A Maringá Previdência conquistou também o 
4° lugar no 11° Prêmio ANEPREM de Boas Prá-

ticas de Gestão Previdenciária Modalidade 
Governança, categoria RPPS de grande porte. 
A Associação Nacional de Entidades de 
Previdência dos Estados e Munic ípios 
(ANEPREM) realiza o prêmio que tem por 
objetivo estimular, reconhecer e premiar as 
Unidades Gestoras de RPPS, bem como os 
representantes legais dos Entes Federati-
vos, que mais desenvolveram boas práti-
cas de gestão em governança por meio de 
ações baseadas nos princípios de transpa-
rência, equidade, ética e responsabilidade 
com a gestão social.
Essas conquistas inéditas são o resultado 
da adoção de boas práticas de gestão pre-
videnciária e um incentivo para continuar o 
trabalho em busca de uma gestão cada vez 
mais eficiente e transparente. 

Maringá Previdência conquista 
prêmios da ABIPEM e ANEPREM
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Mudança de endereço
Devido a reforma da sede, a Maringá 
Previdência está atendendo, temporaria-
mente, no endereço Avenida Paraná, 965, 
Centro, em frente ao estacionamento 
do Supermercado Cidade Canção. O en-
dereço para correspondência continua 
sendo Avenida Carneiro Leão, 135, Ga-
leria do Edifício Europa, CEP: 87013-932, 
Maringá-PR.

Site – novo layout
Para aprimorar e ampliar a comunicação 
com nossos segurados, implantaremos 
no início de 2021, mais uma ação do 
nosso Planejamento Estratégico, com 
o lançamento oficial do novo site da 
Maringá Previdência. Teremos conteúdo 
mais dinâmico e com um acesso facilitado 
para os nossos usuários. O novo site tam-
bém dará mais transparência às nossas 
ações e atenderá melhor o segurado, 
com design moderno e navegabilidade 
mais intuitiva. 

Recadastramento 
(prova de vida) 
A partir de janeiro de 2021 será retoma-
do o recadastramento anual (prova de 
vida), com opção presencial ou on-line, 
pelo Portal do Segurado, que deve ser 
realizado no mês de aniversário do apo-
sentado e pensionista.  Devido a situação 
de emergência para o enfrentamento da 
COVID-19 (Coronavírus), o recadastra-
mento anual (prova de vida) presencial, 
domiciliar e via postal, bem como, o 
bloqueio dos créditos dos benefícios por 
falta de realização de recadastramento 
aos beneficiários residentes no Brasil ou 
no exterior, ficou suspenso durante os 
meses de março a dezembro de 2020. 
Acompanhe as orientações por meio do 
nosso site.

Em cumprimento a determinação constitucional, o município 
aprovou no final de 2020 a alteração das alíquotas de 
contribuição dos servidores, dos aposentados e pensionistas, 
vinculados ao Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário de 11% 
para 14%, que é o percentual mínimo autorizado pela legislação, 
que não pode ser menor que a determinada para os servidores 
federais. A contribuição patronal do Fundo Previdenciário 
também passa de 11% para 14%, porque não pode ser inferior a 
do servidor. As novas alíquotas de contribuição serão cobradas 
a partir de abril de 2021. 

Nova alíquota de contribuição 
a partir de abril de 2021

A Maringá Previdência realizará em maio de 2021, eleição para 
o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Podem ser 
candidatos os servidores estatutários, ativo ou inativo, com no 
mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público 
municipal de Maringá e com formação de bacharelado em ní-
vel superior nos cursos de Administração, Ciências Atuariais, 
Ciências Contábeis, Direito, Economia, bem como Tecnólogo 
no Curso Superior de Gestão Pública.
Aqueles que tiverem interesse em participar como candidatos 
devem ficar atentos ao processo eleitoral e acompanhar os 
editais no site da Maringá Previdência.

Eleição para os Conselhos 

{

No mês de março de 2021 será realizada 
audiência pública para prestação de 
contas do exercício de 2020. A audiência 
tem o objetivo de dar conhecimento, 
aos segurados, beneficiários e à 
comunidade das ações, diretrizes de 
gestão e investimentos, bem como do 
equilíbrio financeiro e atuarial. 
As apresentações ficam disponíveis no 
site www.maringaprevidencia.com.br, 
na aba Controle Social.

Prestação de contas



O ano de 2020 foi totalmente atípico, devido a 
pandemia da Covid-19, afetando a economia 
global e os mercados financeiros ao redor 
do mundo, que sofreram com uma grande 
volatil idade relacionada as incertezas na 
retomada do crescimento econômico.
Para os Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) o desafio foi enorme, uma vez que os 
investimentos focam no longo prazo e a meta 
atuarial é exigida anualmente, no curto prazo. 

Nesse contexto, a Maringá Previdência encerrou o 
ano de 2020 com uma carteira de investimentos, 
do Fundo Previdenciário, de R$ 512,8 milhões, e 
retorno com rentabilidade positiva de 2,83%, no 
montante de R$ 16,1  milhões, abaixo da meta 
atuarial de 11,62% (INPC + 5,88% a.a.), conforme 
o esperado, diante da pandemia. No período de 
2017 a 2020, o retorno acumulado foi de 44,01% 
em relação a uma meta atuarial acumulada de 
46,08%.

Investimentos

O Regime de Previdência Complementar (RPC) 
tem por finalidade proporcionar ao trabalhador 
uma proteção previdenciária adicional àquela 
oferecida pelo Regime Geral de Previdência So-
cial (RGPS) ou pelo Regime Próprio de Previdên-
cia Social (RPPS), para os quais as contribuições 
dos trabalhadores são obrigatórias. A adesão ao 
RPC será facultativa e desvinculada da previdên-

cia pública (RGPS e RPPS), conforme previsto na 
Constituição Federal. A EC nº 103/2019 estabele-
ceu o prazo de dois anos para a implementação 
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, do 
Regime de Previdência Complementar. A Prefei-
tura, em conjunto com a Maringá Previdência, 
vem acompanhando as exigências legais e ini-
ciarão os estudos para a implementação do RPC.

Previdência Complementar

Detalhes sobre os investimentos no link Investimentos no site
www.maringaprevidencia.com.br

A Maringá Previdência e a Farmácia Ingaprev firmaram 
convênio para promover descontos a aposentados e 
pensionistas do município. A parceria, assinada no fim de 
2020, garante desconto de 15% no preço de medicamentos 
de referência, além de 25% em genéricos e similares. 
“Estamos sempre preocupados com o bem-estar e a saúde 
de nossos aposentados e pensionistas, por isso, buscamos 
esse convênio farmacêutico, que facilita a aquisição 
de medicamentos, a intenção é que mais farmácias 
se credenciem”, reforça a Superintendente da Maringá 
Previdência, Cinthia Soares Amboni.

Convênio com farmácia
Endereços da
Farmácia Ingaprev 

3 Avenida Duque de Caxias, 275, 
Sala 6 - Fone: 3305-1987

3Avenida Cerro Azul, 1014
Fone: 3226-3049

3 Avenida Curitiba, 476
Fone: 3029-2400

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - EVOLUÇÃO DA CARTEIRA | EM R$

ANO APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2012 44.537.237,66

2013 61.750.323,31

2014 92.271.506,36

2015 136.290.808,20

2016 191.025.900,06

2017 249.717.738,40

2018 324.892.103,35

2019 440.028.243,40

2020 512.802.790,57

acumulado foi de 44,01% em relação a uma meta atuarial acumulada de 
46,08%. 
Mais detalhes sobre os investimentos podem ser consultados no site, na aba 
Investimentos.  
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DIRETORIA COMUNICAÇÃO – GRÁFICO (igual 2º semestre 2019) 
 
Quantitativo de segurados 
 

DISTRIBUIÇÃO EM 31/12/2020 
FUNDO ATIVOS INATIVOS TOTAL 

  Previdenciário (F. P.) 9.136   286 9.422 
  Financeiro (F. F.) 2.316 3.326 5.642 
  Total 11.452 3.612 15.064 
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Diretora Superintendente
Cinthia Soares Amboni

Diretora de Gestão 
Previdenciária e Financeira
Maria Silvana Barbosa Frigo

Diretor Administra� vo
e de Patrimônio
José Maria Gomes Ribeiro

Gerente Administra� va e
de Patrimônio
Elisangela da Silva Candil

Gerente de Bene� cios
José da Silva Neves

Conselho de
Administração
Wilson Antonio Braz (Presidente)
Amilton Dantas
Damaris Gonçalves Josepe�  
Douglas Galvão Villardo
Edson Paliari
Hermes Salgueiro da Silva
Miguel Campanha Junior

Conselho Fiscal
Raul Pereira da Silva (Presidente)
Arthur Magalhães Campelo Júnior
Edson Tes�  Barandas
Hirozi Mazaki
Marcos Donizete de Souza

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Avenida Paraná, 965, Centro (temporário).

Atendimento: segunda a sexta, das 8 às 11h30, e das 
13h30 às 17 horas. Fone: 3220-7700

WhatsApp: (44) 3220-7728

e-mail:  contato@maringaprevidencia.com.br

Site:  www.maringaprevidencia.com.br

Coordenação editorial - Diretoria de Comunicação

Revisão: Maringá Previdência

Projeto gráfico e diagramação: Andrea Tragueta
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Mídias sociais

Mantenha-se atualizado so-
bre a gestão previdenciária
dO RPPS acessando:

www.maringaprevidencia.com.br
(44) 3220-7728
www.facebook.com/maringaprevidencia
www.instagram.com/maringaprev

Você sabia ???
Atualização de
dados cadastrais
O benefi ciário deve manter atu-
alizado o endereço para cor-
respondência, um e-mail e três 
números de telefone para con-
tato. Para isso, basta acessar o 
Portal do Segurado, no site da 
Maringá Previdência e clicar em 
dados cadastrais. Para quem não 
tem acesso a internet, os dados 
podem ser informados por tele-
fone. Lembrem-se de atualizar 
também seu estado civil, tanto 
na Maringá Previdência quanto 
na Diretoria do SAMA. Se houve 
união, separação ou óbito o be-
neficiário deve imediatamente 
apresentar a comprovação para 
a inclusão ou exclusão do depen-
dente. O telefone da Diretoria do 
SAMA é: (44) 3218-2160.

Portal do Segurado
Para maior comodidade é pos-
sível acessar no Portal do Segu-
rado o holerite, comprovante de 
rendimentos e fi cha fi nanceira, 
evitando a necessidade de com-
parecer a Maringá Previdência.

SOCIAL MEDIA ICON PACK

www
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Janeiro 29
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Abril 30
Maio 28
Junho 30
13º  Julho 09
Julho 30
Agosto 30
Setembro 30
Outubro 29
Novembro 30

13° Dezembro 10

Dezembro 30

Cronograma de 
pagamentos

Auditoria 
SPREV
No segundo semestre de 2020, 
a Maringá Previdência passou 
por duas auditorias, de rotina, 
da Secretaria de Previdência, 
re a l i z a d a s  a  d i s t â n c i a  n a 
modalidade não presencial. A 
primeira no mês de julho de 
2020, abrangeu o período de 
12/2019 até 05/2020 e apurou 
o fl uxo fi nanceiro da utilização 
d o s  re c u r s o s  d o s  f u n d o s 
previdenciários e a integralidade 
dos repasses das contribuições 
descontadas dos segurados 
vinculados ao RPPS. O auditor 
recomendou pelo arquivamento 
desse procedimento, depois de 
retifi cadas algumas informações 
com erro formal.
A s e g u n d a ,  e m  d e ze m b ro , 
para análise comparativa das 
informações prestadas pelo 
próprio Ente em demonstrativos 
encaminhados à Secretaria de 
Previdência (DIPR, DAIR, DRAA 
e demonstrativos contábeis), e 
informações obtidas diretamente 
no sistema COMPREV do INSS, 
além de informações prestadas 
à STN via Sistema SICONFI, e 
abrangeu o período de 01/2015 
a 12/2019. Os apontamentos 
do auditor foram justificados 
e alguns relatórios retificados, 
estamos aguardando o relatório 
fi nal da auditoria.
A  ú l t i m a  a u d i t o r i a  d i re t a 
presencial no RPPS tinha sido 
encerrada em 13/04/2015, com 
cobertura das competências 
01/2011 a 12/2014.

Whatsapp
O número do nosso WhatsApp 
mudou para (44) 3220-7728. 
Fique por dentro das novida-
des! Adicione nosso número 
nos seus contatos e envie 
um “olá”.

Abono de Permanência
O abono de permanência pode 
ser solicitado no Portal do Ser-
vidor. O pedido será analisado 
pela Maringá Previdência que 
informará a Secretaria de Gestão 
de Pessoas para que se processe 
a efetivação do benefício. Não é 
necessário fazer a solicitação 
várias vezes. Clique apenas uma 
vez e aguarde a resposta, que 
poderá ser consultada no pró-
prio Portal do Servidor.


