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NOSSA MISSÃO

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

Maringá Previdência conquista
prêmios da ABIPEM e ANEPREM
A Associação Brasileira de Instituições de
Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), 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 Gestão Administrativa, Financeira, Atuarial e
Concessão de Benefícios Previdenciários no
ano de 2019. A Maringá Previdência se inscreveu, 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
P rev i d ê n c i a d o s E s t a d o s e M u n i c í p i o s
(ANEPREM) realiza o prêmio que tem por
objetivo estimular, reconhecer e premiar as
Unidades Gestoras de RPPS, bem como os
representantes legais dos Entes Federativos, que mais desenvolveram boas práticas de gestão em governança por meio de
ações baseadas nos princípios de transparência, equidade, ética e responsabilidade
com a gestão social.
Essas conquistas inéditas são o resultado
da adoção de boas práticas de gestão previdenciária e um incentivo para continuar o
trabalho em busca de uma gestão cada vez
mais eficiente e transparente.

Mudança de endereço

Devido a reforma da sede, a Maringá
Previdência está atendendo, temporariamente, no endereço Avenida Paraná, 965,
Centro, em frente ao estacionamento
do Supermercado Cidade Canção. O endereço para correspondência continua
sendo Avenida Carneiro Leão, 135, Galeria 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 também 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 retomado 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 aposentado e pensionista. Devido a situação
de emergência para o enfrentamento da
COVID-19 (Coronavírus), o recadastramento 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.

Prestação de contas
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.

Eleição para os Conselhos
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 nível 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.

Nova alíquota de contribuição
a partir de abril de 2021
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.

Previdência Complementar
O Regime de Previdência Complementar (RPC)
tem por finalidade proporcionar ao trabalhador
uma proteção previdenciária adicional àquela
oferecida pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ou pelo Regime Próprio de Previdência 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 estabeleceu o prazo de dois anos para a implementação
nos Estados, Distrito Federal e Municípios, do
Regime de Previdência Complementar. A Prefeitura, em conjunto com a Maringá Previdência,
vem acompanhando as exigências legais e iniciarão os estudos para a implementação do RPC.

Convênio com farmácia
A Maringá Previdência e a Farmácia Ingaprev firmaram
Endereços da
convênio para promover descontos a aposentados e
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Auditoria
SPREV

??
?

Você sabia

No segundo semestre de 2020,
a Maringá Previdência passou
por duas auditorias, de rotina,
da Secretaria de Previdência,
realizadas a distância na
modalidade não presencial. A
primeira no mês de julho de
2020, abrangeu o período de
12/2019 até 05/2020 e apurou
o ﬂuxo financeiro da utilização
dos recursos dos fundos
previdenciários e a integralidade
dos repasses das contribuições
descontadas dos segurados
vinculados ao RPPS. O auditor
recomendou pelo arquivamento
desse procedimento, depois de
retificadas algumas informações
com erro formal.
A s e g u n d a , e m d e z e 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
final da auditoria.
A última auditoria direta
presencial no RPPS tinha sido
encerrada em 13/04/2015, com
cobertura das competências
01/2011 a 12/2014.

Cronograma de
pagamentos
MÊS
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
13º Julho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Atualização de
dados cadastrais

DATA DE PAGAMENTO

O beneficiário deve manter atualizado o endereço para correspondência, um e-mail e três
números de telefone para contato. 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 telefone. Lembrem-se de atualizar
também seu estado civil, tanto
na Maringá Previdência quanto
na Diretoria do SAMA. Se houve
união, separação ou óbito o beneficiário deve imediatamente
apresentar a comprovação para
a inclusão ou exclusão do dependente. O telefone da Diretoria do
SAMA é: (44) 3218-2160.
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Whatsapp

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

O abono de permanência pode
ser solicitado no Portal do Servidor. 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 próprio Portal do Servidor.

www

Portal do Segurado

Para maior comodidade é possível acessar no Portal do Segurado o holerite, comprovante de
rendimentos e ficha financeira,
evitando a necessidade de comparecer a Maringá Previdência.

Mídias sociais
Mantenha-se atualizado sobre a gestão previdenciária
dO RPPS acessando:
www.maringaprevidencia.com.br
(44) 3220-7728
www.facebook.com/maringaprevidencia
www.instagram.com/maringaprev
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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

