
Pelo segundo ano consecutivo, a Maringá Previdência 
conquistou o Prêmio Destaque Brasil de Responsa-
bilidade Previdenciária - Edição 2021, da Associação 
Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e 
Municipais (Abipem) pelo 3º lugar na categoria “Re-
gimes Próprios de Previdência Social” de municípios 
que tenham entre 10.001 e 30 mil segurados ativos. O 
objetivo do Prêmio é fomentar, identifi car, reconhecer 
e divulgar instituições que sirvam de referência no 
âmbito da gestão previdenciária. Os diversos cri-
térios avaliados contemplaram as áreas de Gestão 
Administrativa, Gestão de Concessão de Benefícios 
Previdenciários e Gestão Financeira e Atuarial no ano 
de 2020.
A diretora-presidente da Maringá Previdência, Cin-
thia Soares Amboni, entregou ao prefeito Ulisses 
Maia o referido Prêmio Destaque Brasil de Respon-
sabilidade Previdenciária durante uma homenagem 
a servidores recém-aposentados da Prefeitura de 
Maringá e afi rmou que “essas conquistas são re-
sultado de uma gestão técnica, transparente e hu-
manizada, pautada num processo de planejamento 
contínuo, que vem, a cada ano, melhorando a gestão 
e os processos internos da Maringá Previdência”.

Maringá Previdência conquista 
o Prêmio Destaque Brasil de 
Responsabilidade Previdenciária
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Contas da Maringá Previdência de 2020
aprovadas sem questionamentos
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) 
aprovou por unanimidade e sem ressalvas as contas 
da autarquia Maringá Previdência - Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Maringá, referente 
ao exercício fi nanceiro de 2020.
O Acórdão nº 3127/21 da Segunda Câmara foi publicado 
no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, na Edição nº 2.675, de 06 de dezembro de 2021.
As contas foram analisadas pela Coordenadoria de 

Gestão Municipal - CGM, pelo Ministério Público de 
Contas do Estado do Paraná – MPC-PR, pelo relator, 
Auditor Cláudio Augusto Kania, e finalizada com a 
votação dos membros da Segunda Câmara do TCE-PR.
Foram examinadas a gestão orçamentária, contábil, 
financeira, patrimonial e operacional relativos ao 
exercício de 2020. Desde 2011, quando o TCE-PR adotou 
essa metodologia de avaliação de gestão, as contas da 
Maringá Previdência são aprovadas.
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Nos dias 20 e 21 de outubro foram realizadas as elei-
ções dos Conselhos de Administração e Fiscal, para 
o mandato de 2022-2025, de forma online e também 
presencial, por meio de um sistema eletrônico que 
possibilitou a votação de maneira célere e segura, 
atingindo o quórum de 29,23% superando a meta 
prevista de 15%, sendo que dos 14.526 segurados 
cadastrados, 4.246 votaram.
A partir de 2022 a composição dos Conselhos será 
paritária. O Conselho de Administração será cons-

tituído por oito membros, dos quais quatro são 
indicados e quatro eleitos. O Conselho Fiscal será 
constituído por quatro membros, sendo dois indica-
dos e dois eleitos. Para ser conselheiro, o servidor 
deve ter no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exer-
cício no serviço público municipal e formação de 
nível superior em bacharelado em um dos seguintes 
cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências 
Contábeis, Direito, Economia ou Tecnólogo no Curso 
Superior de Gestão Pública.

Nova composição dos  Conselhos

A Maringá Previdência publicou a Portaria n.º 
141, de 17 de agosto de 2021, que regulamenta 
as medidas gerenciais relativas ao atendimento 
por meio eletrônico e presencial.
Os servidores ativos, aposentados e pensionis-
tas podem abrir protocolos para requerimentos 
e solicitações por meio eletrônico através do 
sítio www.maringaprevidencia.com.br, clican-
do do lado superior direito do monitor, na aba 
PORTAL DO SEGURADO.
Para serem atendidos, presencialmente, os 
segurados devem agendar atendimento pelo 
Portal do Segurado, na aba Agendar Atendimen-

Maringá Previdência disponibiliza serviços 
eletrônicos no Portal do Segurado

to ou pelo telefone (44) 3220-7700.
Disponibilizamos em nosso site, na aba Ser-
viços Online, o passo a passo para abertura 
e consulta do Protocolo Eletrônico e Agenda-
mento de Atendimento. Nessa aba, os segura-
dos também têm acesso ao passo a passo para 
consultar holerite, ficha financeira e para criar 
a chave de acesso para empréstimo consigna-
do, consultar margem, acompanhar e simular 
empréstimos, além de terem acesso aos do-
cumentos obrigatórios para requerimento de 
aposentadoria, pensão e conversão de tempo 
especial.

Conselho de Administração -
Mandato 2022-2025

Douglas Galvão Vilardo (Presidente)
Damaris Gonçalves Josepetti
Edson Paliari
Hermes Salgueiro da Silva
Márcia Fátima da Silva Giacomelli
Renata Dias de Souza Gomes
Wenderson Pino Perez
Wilson Antônio Braz

Conselho Fiscal 
Mandato 2022-2025

Denis Roberto Biasotto (Presidente)
Edson Testi Barandas
Jefferson Rodrigo Alves
João Ismael Altoé

Confira como ficou a nova composição dos Conselhos: 



Ao longo do ano de 2021, a Maringá Previdência 
concedeu 243 aposentadorias a servidores públicos 
municipais e 87 pensões por morte a dependentes. 
Confira no gráfico abaixo o quantitativo de segura-
dos ao final de 2021. 

No ano de 2021 persistiram as oscilações no 
mercado financeiro, apesar do otimismo com 
a evolução do plano de vacinação contra a 
Covid-19, a nova variante do vírus, denominada 
Ômicron, prorrogou as incertezas quanto a 
retomada do crescimento econômico. O cenário 
político também contribuiu para a volatilidade 
do mercado pela falta de definições, por parte 
do governo, referente a pauta das reformas; 
a inflação mais elevada das últimas décadas; 
enfraquecimento das atividades econômicas; 
aumento da taxa Selic entre outros fatores que 
refletiram diretamente na rentabilidade dos 
investimentos.
Diante do cenário econômico, para os Regimes 
Próprios de Previdência Social (RPPS) o período foi 
de cautela nos investimentos e acompanhamento 
diário dos mercados e estratégias para tomada de 
decisões evitando assumir posições arriscadas, 
prezando garantir que as receitas previdenciárias 
sejam suficientes para cobrir as despesas 
previdenciárias futuras.
 Nesse contexto, a Maringá Previdência encerrou 
o ano de 2021 com uma carteira de investimentos, 
do Fundo Previdenciário, de R$ 582,046 milhões, 
correspondente a um retorno acumulado de – 
0,84%, abaixo da meta atuarial de 16,03% (IPCA 
+ 5,45% a.a.). Os recursos do RPPS são investidos 
com base em uma estratégia de obter retornos 
no longo prazo, e temos uma expectativa de 
recuperar a desvalorização de alguns ativos, a 
partir de 2023, principalmente na renda variável, 
com a retomada do crescimento econômico 
e controle da inflação no Brasil e no exterior. 
Mais detalhes sobre os investimentos podem 
ser consultados no site, na aba Investimentos 
ou diretamente na sede da Maringá Previdência. 

Investimentos

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

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

2021 582.046.072,38

Concessão de 
aposentadorias
e pensões



Você sabia ???

Portal do Segurado
Para maior comodidade, é possí-
vel acessar no Portal do Segurado, 
no site da Maringá Previdência, o 
holerite, comprovante de rendi-
mentos e fi cha fi nanceira, evitan-
do a necessidade de comparecer 
à Maringá Previdência.

SOCIAL MEDIA ICON PACK

SOCIAL MEDIA ICON PACK

SOCIAL MEDIA ICON PACK

SOCIAL MEDIA ICON PACK

Mídias sociais

Mantenha-se atualizado sobre a gestão previdenciária do 
RPPS acessando:
www.maringaprevidencia.com.br
www.facebook.com/maringaprevidencia
www.instagram.com/maringaprev

Cronograma de pagamentos

WhatsApp
Fique por dentro das novidades!  
Adicione nosso número do What-
sApp (44) 3220-7728 nos seus 
contatos e envie um  “olá”.

MÊS DATA 

JANEIRO 28

FEVEREIRO 25

MARÇO 30

ABRIL 29

MAIO 30

JUNHO 30

JULHO (1ª PARCELA 13º) 08

JULHO 29

AGOSTO 30

SETEMBRO 30

OUTUBRO 27

NOVEMBRO 30

DEZEMBRO (2ª PARCELA 13º) 09

DEZEMBRO 29

Audiência Pública de Prestação de Contas 

A Maringá Previdência informa que realizará Au-
diência Pública de Prestação de Contas, referente 
ao exercício de 2021, em cumprimento ao art. 86, § 
1°, da Lei Complementar nº 749/2008, no primeiro 
semestre de 2022. A data e local serão divulgados 

em nosso site, redes sociais, Diário Oficial do Município e por 
comunicação interna.

Atendimento presencial deve ser agendado

Os segurados que não possuem acesso aos meios 
eletrônicos, deverão agendar atendimento presen-
cial pelo telefone (44) 3220-7700 ou pelo Portal do 
Segurado, clicando do lado superior direito da tela, 
no site da Maringá Previdência, na aba PORTAL DO 

SEGURADO.

Carteirinha de benefi ciário

Em mais uma ação planejada por nossa equipe para 
valorizar os servidores aposentados e pensionistas, 
a Maringá Previdência começou a confeccionar as 
carteirinhas para os beneficiários do RPPS. Essas 
carteirinhas estão sendo feitas para facilitar a 

identificação e utilização dos benefícios que são direito dos 
segurados. A confecção pode ser solicitada pelo WhatsApp 
(44) 3220-7728, telefone (44) 3220-7700 ou e-mail: contato@
maringaprevidencia.com.br. 

Recadastramento (prova de vida)

Desde janeiro de 2021 o recadastramento anual 
(prova de vida) pode ser realizado de forma on-line, 
pelo Portal do Segurado. O recadastramento deve 
ser realizado no mês de aniversário do aposentado 
ou pensionista. 

Evite o bloqueio do pagamento dos benefícios. Acompanhe as 
orientações por meio do nosso site.



Diretora-Presidente
Cinthia Soares Amboni

Diretora de Gestão Previdenciária e 
Financeira
Maria Silvana Barbosa Frigo

Diretora Administrativa e de Patrimônio
Fernanda Galvani Cedran

Gerente Administrativa e de Patrimônio
Elisangela da Silva Candil

Gerente de Benefícios
José da Silva Neves

Conselho de Administração – Mandato 
2017- 2021
Wilson Antonio Braz (Presidente)
Amilton Dantas
Damaris Gonçalves Josepetti
Douglas Galvão Villardo
Edson Paliari
Hermes Salgueiro da Silva
Miguel Campanha Junior

Conselho Fiscal – Mandato 2017- 2021
Raul Pereira da Silva (Presidente)
Arthur Magalhães Campelo Júnior
Edson Testi Barandas
Hirozi Mazaki
Marcos Donizete de Souza

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Avenida Paraná, 965, Centro (temporário).
Atendimento: das 8h às 17h
Fone: 3220-7700
WhatsApp: (44) 3220-7728
e-mail:   contato@maringaprevidencia.com.br 
 presidente@maringaprevidencia.com.br
Site:  www.maringaprevidencia.com.br
Coordenação editorial - Maringá Previdência 
Revisão: Maringá Previdência
Projeto gráfico e diagramação: Andrea Tragueta

Orientação
para declaração
de imposto
de renda

Retomada do Projeto
Nova Fase

O comprovante de rendimento pago 
e de imposto sobre a renda retido na 
fonte, para declaração de imposto de 
renda, referente ao exercício de 2021 
estará disponível no Portal do Segurado, 
no site da Maringá Previdência, a partir 
de 01/03/2022. Para acessá-lo basta 
inserir a chave de acesso e a senha, em 
seguida clicar sobre o comprovante de 
rendimento. 
Atenção para as seguintes orientações:
1)  Beneficiários aposentados e 
pensionistas com mais de um benefício 
(duas matrículas) terão apenas um 
comprovante, visto que o sistema 
consolida os rendimentos pelo número 
de cadastro de pessoa física (CPF);
2) Os segurados aposentados em 
2021 deverão solicitar o comprovante 
também na Secretaria de Gestão de 
Pessoas da Prefeitura de Maringá e 
Departamento de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal;
3) Se houve retenção do imposto sobre 
a renda de seu benefício, ainda que 
em um único mês do ano-calendário 
2021, deverá declarar na DIRF 2022. A 
obrigatoriedade inclui os beneficiários 
que requereram isenção de IR por 
moléstia grave e os beneficiários que 
completaram idade de 65 anos;
4) Os pensionistas, mesmo sem retenção, 
que possuem outra renda que somada 
ao benefício de pensão ultrapasse R$ 
1.903,98, devem declarar;
5) Os segurados que receberam parcelas 
da ação Trimestralidade devem declarar.

A Maringá Previdência retomou o Projeto Nova Fase, em parceria com 
a Prefeitura Municipal, que consiste em uma reunião para homenagem 
e acolhimento aos novos aposentados, com o objetivo de refletir sobre 
esta nova fase em suas vidas, informá-los sobre a rede de atendimento 
gratuita à terceira idade, apresentando locais e atividades esportivas, 
culturais e sociais, além de repassar informações de cunho administrativo. 
A proposta de gestão humanizada destaca os relevantes trabalhos 
públicos prestados por esses servidores. 
Os encontros são realizados mensalmente, com os aposentados do mês 
atual e também com os aposentados dos meses em que os encontros 
estavam suspensos por conta da pandemia.

Pesquisa de Satisfação
A Maringá Previdência prima pela excelência na gestão dos 
investimentos e benefícios previdenciários e no atendimento aos 
servidores ativos, aposentados e pensionistas. Por isso, realizamos 
a segunda Pesquisa de Satisfação a fim de conhecer, organizar e 
melhorar os processos da instituição, evitar o retrabalho, reduzir 
custos e permitir alcançar maior eficiência. 
O resultado da Pesquisa será divulgado até o mês de março em 
nosso site, redes sociais e meios de comunicação interno.


