
NOSSA MISSÃO
Garantir os benefícios previdenciários aos servidores públicos
municipais e seus dependentes com segurança e excelência.

A Maringá Previdência instituiu Código de Ética com o ob-
jetivo de perenizar altos padrões de conduta profissional 
na Gestão do Regime Próprio de Previdência do Município.
O Código de Ética é aplicável aos servidores da Autar-
quia, aos membros de órgãos colegiados, estagiários 
e demais colaboradores, fornecedores, prestadores de 
serviço, agentes financeiros incluindo também todos que 
se relacionam direta ou indiretamente com a Autarquia.
O documento reflete os valores, princípios e padrão de 

comportamento assumidos pela Maringá Previdência, 
seus servidores e demais colaboradores, que conduzirão 
suas práticas orientados e motivados com a eficiência, 
qualidade na prestação de serviços, comprometimento, 
transparência e respeito as pessoas.
O Código de Ética está atrelado aos princípios universais 
da Ética, à Constituição Federal e ao Estatuto dos Funcio-
nários Públicos do Município de Maringá; foi amplamente 
divulgado e pode ser acessado no site da Autarquia.

Em novembro de 2019, a Maringá Previdência promoveu o primeiro Show de Talentos com o objetivo dos bene-
ficiários apresentarem suas habilidades artísticas, além de possibilitar reencontros em um ambiente aconche-
gante e muito bem decorado. O evento ocorreu no salão de festas da Associação dos Funcionários Municipais de 
Maringá (AFMM) e recebeu aproximadamente 250 pessoas. Foram nove apresentações, que incluíram músicas, 
danças e declamações de poesias. A diretora superintendente, Cinthia Soares Amboni, surpreendeu os artistas 
com um troféu, símbolo para se recordarem de suas participações. Por fim, os beneficiários foram presenteados 
com o sorteio de vários brindes, como sanduicheiras, panela elétrica, liquidificador e ventilador.

Código de Ética normatiza
conduta profissional

show de talentos: música, arte e reencontro
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Após a adesão ao Programa de Certificação Institu-
cional “Pró Gestão – RPPS”, criado pela Secretaria de 
Previdência do Ministério da Economia, com o objetivo 
de incentivar os Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) a adotarem melhores práticas de gestão previ-
denciária, os servidores da Autarquia, com o apoio dos 
Conselhos de Administração e Fiscal, Controladoria 
Geral do Município, Ouvidoria e com o Centro de Tec-
nologia da Informação implantaram ações, elaboraram 
relatórios, bem como revisaram processos de trabalho 
a fim de atender os requisitos mínimos de ações de 
boas práticas de gestão previdenciária para certifica-
ção no nível II.

As principais ações pautaram-se na elaboração de 
manuais e mapeamentos de processos, nos relatórios 

de controle interno, plano de ação e capacitação dos 
servidores, bem como na elaboração do relatório de 
governança e maior transparência com a publicação 
de informações no site da Maringá Previdência. De 
acordo com o Manual do Pró-Gestão, apenas insti-
tuições credenciadas pela Secretaria de Previdência 
podem auditar e credenciar os RPPS, a certificadora 
contratada para auditar as ações da Autarquia foi o 
Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil), 
a etapa da efetiva execução do plano de auditoria está 
prevista para fevereiro de 2020. O principal objetivo 
da certificação no âmbito da Maringá Previdência é a 
melhoria na organização das atividades e processos, 
possibilitando assim uma melhor prestação de serviços 
aos nossos segurados.

Para evitar o bloqueio do pagamen-
to de seus benefícios, aposentados 
e pensionistas devem comparecer 
na sede da Maringá Previdência 
para realizar o recadastramento 
anual (prova de vida), no mês de seu 
aniversário. Os beneficiários resi-
dentes em outros países, estados e 
municípios são recadastrados por 
meio de formulários com autenti-
cação de assinatura em cartório e 
consulados. Mantenham sempre 
seus dados atualizados.

O Serviço Social da Maringá Previdência realizou 118 atendimentos no segundo 
semestre de 2019, entre eles, 71 visitas domiciliares, 56 recadastramentos e 6 
encaminhamentos para rede de serviços assistenciais. As visitas domiciliares em 
sua maioria foram realizadas para efetuar recadastramento anual dos beneficiá-
rios acamados e/ou com dificuldade de locomoção. Os encaminhamentos foram 
realizados para Centro de Referência de Assistência Social - CRAS¹, Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência Social - CREAS² de Sarandi, Unidade Básica de 
Saúde – UBS e Agência do Trabalhador, para atendimento de diversas demandas, 
tais como: cota de alimento, passagens para idoso, vaga de trabalho para pessoa 
com deficiência, tratamento psicológico, vaga em instituição de longa permanência 
e inscrição no cadastro único.

Adesão ao ‘Pró Gestão’
aperfeiçoa prestação de serviços

Evite bloqueio dos benefícios
Você
sabia

Serviço Social

Janeiro 31

Fevereiro 28

Março 30

Abril 30

Maio 29

Junho 30

1ª Parc. 13° 10

Julho 30

Agosto 28

Setembro 30

Outubro 29

Novembro 30

2ª Parc. 13° 10

Dezembro 30

Cronograma  de  pagamentos

MÊS  DATA DE 
 PAGAMENTO

?

SOCIAL MEDIA ICON PACK

SOCIAL MEDIA ICON PACK

SOCIAL MEDIA ICON PACK
SOCIAL MEDIA ICON PACK

?
Portal do Segurado
A Maringá Previdência disponibiliza 
no site institucional o “Portal do Se-
gurado”, nele os beneficiários tem 
acesso aos comprovantes mensais 
de pagamento, aos comprovantes 
de declaração de imposto de renda e 
podem atualizar os dados cadastrais, 
como endereço e telefone.

Ouvidoria
A Maringá Previdência disponibiliza no 
site institucional um link para Ouvidoria 
156, por meio deste canal os segurados 
podem manifestar elogios, reclamações, 
notificações, denúncias e sugestões, 
contribuindo assim para melhoria nos 
serviços prestados pela autarquia.

Mídias sociais
Mantenha-se atualizado sobre a 
gestão previdenciária da Autarquia 
acessando:

www.maringaprevidencia.com.br

(44) 98805-1569

www.facebook.com/maringaprevidencia

www.instagram.com/maringaprev



A Maringá Previdência superou a meta de rentabilidade acumulando resultado de 18,07% sobre a carteira de 
investimentos contra uma meta de 10,78 % (INPC+6%a.a.). Em 2019, registrou um crescimento na carteira 
de aproximadamente R$ 128 milhões em relação ao ano anterior, fechando o ano em R$ 454,8 milhões.
A superação da meta deve-se principalmente a boas aplicações financeiras que avançaram nas metodologias 
aplicadas por parte da equipe responsável em administrar os investimentos. A diversificação dos investimentos 
em renda fixa e renda variável contribuiu para evolução e equilíbrio dos investimentos.
A previsão para o exercício 2020 é de rendimento mínimo do INPC – Índice de Preço ao Consumidor, acrescido 
de taxa de juros de 5,88 % ao ano. Detalhes sobre os investimentos no link Investimentos no site www.
maringaprevidencia.com.br

Fundo Financeiro – Servidores admitidos até 30/12/2003

Fundo Previdenciário – Servidores admitidos a partir de 31/12/2003

Autarquia supera meta

8.926

2.547

11.473

241

3.166

3.407

9.167

5.713

14.880

MÊS FUNDO FINANCEIRO  FUNDO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

dez/12 1.897.642,40 44.537.237,66 46.434.880,06

dez/13 6.391.546,61 61.750.323,31 68.141.869,92

dez/14 7.379.447,43 92.271.506,36 99.650.953,79

dez/15 6.217.041,01 136.290.808,20 142.507.849,21

dez/16 3.442.900,40 191.025.900,06 194.468.800,46

dez/17 574.870,84 249.717.738,40 250.292.609,24

dez/18 1.979.068,41 324.892.103,35 326.871.171,76

dez/19 14.836.494,10 440.028.243,40 454.864.737,50

MARINGÁ PREVIDÊNCIA - EVOLUÇÃO DA CARTEIRA | EM R$
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Diretora Superintendente
Cinthia Soares Amboni

Diretora de Gestão 
Previdenciária e Financeira
Maria Silvana Barbosa Frigo

Diretor Administrati vo
e de Patrimônio
José Maria Gomes Ribeiro

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

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

marIngÁ preVIdÊnCIa
Avenida Carneiro Leão, 135, 
térreo do Edifício Europa

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

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

Os projetos complementares e arquitetônico/executivo e a planilha 
orçamentária para a reforma da autarquia estão em fase final de elaboração, 
com previsão de entrega para o mês de março de 2020. Todo o térreo será 
utilizado para atendimento dos segurados e setor administrativo. A sala do 
segundo andar também será reformada para a implantação de um auditório.

No final de cada mês, o prefeito de Maringá Ulisses Maia, durante um café 
da tarde no Gabinete, faz homenagem aos servidores que se aposentam na 
Prefeitura de Maringá. Os aposentados recebem um certificado e um boton 
com o brasão do município. Sempre há histórias curiosas nesses encontros, 
como exemplo, as amigas Nereide Eduardo e Marilucia Cabral de Souza, ambas 
de 53 anos. Elas são amigas desde os 9 anos de idade, trabalharam na mesma 
empresa e depois saíram para prestar concurso na prefeitura, serviram a 
Secretaria de Saúde por mais de 25 anos, por fim encerraram a carreira no 
mesmo lugar, Posto de Saúde do Jardim Quebec.
Já o agente cultural Tisley Claudio do Nascimento Barbosa, 58 anos, se aposentou 
depois de 35 anos na Secretaria de Cultura de Maringá. Ele chegou na cidade 
no começo da década de 1980, veio do Rio de Janeiro para fazer um trabalho 
temporário num evento cultural e decidiu ficar. Apesar da aposentadoria, 
Barbosa revela que seguirá com seus projetos culturais e teatrais em Maringá.

Reforma da sede administrativa

Homenagens aos recém-aposentados

Informes
gerais

Pedidos de averbação de CTC (Certidão 
de Tempo de Contribuição) e de simu-
lação de aposentadoria são solicitados 
na sede da Maringá Previdência.
Disponíveis na sede da autarquia os cer-
tificados dos seguros de vida com alte-
ração de seguradoras e os diplomas dos 
aposentados que não participaram das 
homenagens no Gabinete do Prefeito.

Abono de Permanência
O abono de permanência pode ser 
solicitado no Portal do Servidor. O 
pedido será analisado pela Maringá 
Previdência que informará a SERH 
para que se processe a efetivação do 
benefício. Não é necessário fazer a 
solicitação várias vezes. Clique ape-
nas uma vez e aguarde a resposta, 
que poderá ser consultada no próprio 
Portal do Servidor.

Prestação de contas
A Maringá Previdência realizará au-
diência pública para prestação de 
contas do exercício de 2019 no dia 
30 de março de 2020, às 14 horas, 
no auditório Hélio Moreira, anexo ao 
Paço Municipal. A audiência é aberta 
ao público com o objetivo de dar co-
nhecimento, aos segurados, benefici-
ários e à comunidade, de suas ações, 
diretrizes de gestão e investimentos, 
bem como de seu equilíbrio financeiro 
e atuarial.

As novas aposentadas Nereide Eduardo e 
Marilucia Cabral recebem homenagens

Tisley Barbosa se aposentou após 35 anos e 
também recebeu homenagens do município


