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Nesta edição especial da SIAS Notícias falamos um 
pouco sobre a história da SIAS, atuando no segmento 
de previdência complementar desde 1979. 

Apresentamos os Planos Previdenciários PrevSIAS, 
RJU e CLT (fechado para novas adesões) e a estrutura 
organizacional da Entidade. No SIAS em Números, 
você poderá conferir o quantitativo de participantes 
e assistidos, de beneficiários por serviços, o valor dos 
benefícios pagos nos últimos 10 anos e o patrimônio 
dos planos.

Além disso, apresentamos em mais detalhes o 
PrevSIAS, que é um plano de previdência exclusivo 
para servidores e ex-servidores do IBGE (efetivos e 
temporários), empregados e ex-empregados da SIAS, e 
seus respectivos familiares. 

Conheça também um pouco sobre os diversos serviços 
que a SIAS disponibiliza para seus participantes, 
assistidos e grupos familiares, como Planos Médico-
Hospitalares, Plano Odontológico, Emergências Médicas 
e diversos tipos de seguros.

Boa leitura!
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SOBRE A SIAS

A Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade 
– SIAS é uma entidade fechada de previdência 
complementar, sem fins lucrativos, constituída 
sob a forma de sociedade civil pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (patrocinadora). Seu principal objetivo é a 
implementação de planos privados de benefícios 
complementares, para a concessão de rendas ou 
pecúlios, mediante contribuição de seus participantes 
e respectivos empregadores ou instituidores.

A entidade derivou da transformação da Sociedade 
Ibgeana de Assistência Social, instituída em 1975, 
que, por sua vez, resultou da transformação da 
Campanha Ibgeana Contra a Tuberculose, instituída 
em 1950, por iniciativa dos servidores do IBGE.

A SIAS, como entidade fechada de previdência 
complementar, iniciou suas atividades em 
29/05/1979, nos termos da Resolução IBGE R. PR-
10/79, de 16/05/79. 

O atual Estatuto da SIAS foi aprovado pela Previc 
em 08/02/2021, por intermédio da Portaria nº 83, 
publicada no Diário Oficial da União de 12/02/2021.

ÓRGÃOS FISCALIZADORES

No plano externo, a fiscalização da SIAS é feita 
pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), autarquia de natureza 
especial, dotada de autonomia administrativa 
e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao 
Ministério do Trabalho e Previdência.

No plano interno, a SIAS é fiscalizada pelo Conselho 
Fiscal, composto paritariamente por representantes 
eleitos pelos participantes e assistidos e por membros 
indicados pelo patrocinador ou instituidor. Ademais, 
a SIAS está submetida à fiscalização do patrocinador 
e de auditorias externas independentes, cujos 
relatórios semestrais são submetidos à apreciação 
dos órgãos estatutários. 
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PLANOS PREVIDENCIÁRIOS

COMITÊS E OUVIDORIA

De natureza não obrigatória, a SIAS possui em 
sua estrutura os seguintes comitês/ouvidoria que 
reforçam a Governança da Entidade: Comitê de 
Governança e Controle, Comitê de Investimentos, 
Comitê de ética e Ouvidoria. 



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL SIAS

SIAS EM NÚMEROS
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investimento de suas contribuições ao PrevSIAS 
(obrigatórias e extraordinárias) são integralmente 
revertidas para seu saldo de conta individual.

Redução do Imposto de Renda (IR): as contribuições 
para o PrevSIAS podem ser abatidas, em até 12% de 
sua renda bruta, da base de cálculo do Imposto de 
Renda, observadas condições da Receita Federal do 
Brasil;

Serviços assistenciais:  os participantes do PrevSIAS 
têm acesso a serviços oferecidos pela SIAS por meio de 
renomadas empresas, com preços e condições mais 
atrativos que às do mercado, como planos médico 
hospitalar e odontológico, emergências médicas 
(ambulância) e diversos seguros, observados critérios 
de elegibilidade para cada operadora. 

Resgate: possibilidade de resgate (parcial ou total) 
de seu saldo de conta no PrevSIAS, após o tempo de 
carência previsto em regulamento, descontado da 
taxa de administração e Imposto de Renda.

COMO ADERIR:

Faça uma simulação de quanto deseja receber no 
futuro e qual a contribuição e tempo necessários. 

Em seguida, faça sua adesão online ao PrevSIAS e à 
AFUSI, de maneira segura, prática e rápida.

Acesse www.prevsias.org.br

Importante: o PrevSIAS também está disponível para 
os familiares dos servidores e ex-servidores do IBGE 
(efetivos e temporários), com inscrições individuais e 
independentes. 

O PrevSIAS é um plano de previdência estruturado 
na modalidade de contribuição definida (CD). Isso 
significa que você estabelece a contribuição mensal 
e seu benefício futuro dependerá de quanto você 
acumular. Quanto maior o valor da contribuição, maior 
o benefício futuro.

Criado em 2014 pela SIAS, o PrevSIAS é um plano de 
previdência exclusivo para servidores e ex-servidores 
do IBGE (efetivos e temporários), empregados e ex-
empregados da SIAS, e seus respectivos familiares, 
atendendo a adultos, jovens e crianças.

Se o seu objetivo é investir no presente para ter 
uma complementação de renda no futuro, ou 
simplesmente fazer uma poupança, esse objetivo tem 
nome: PrevSIAS!

Tudo isso aliado à confiabilidade e experiência da SIAS, 
atuando no segmento de previdência complementar 
desde 1979. Para ter acesso, basta se associar à AFUSI, 
instituidora do PrevSIAS.

A contribuição mensal mínima do  PrevSIAS em 2022 
é de R$ 90,49.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS: 

Benefícios previdenciários: renda programada, 
aposentadoria por invalidez e pecúlio por morte.

Valor da contribuição observado o mínimo de 1 
(uma) Unidade Previdenciária (UP), você define o 
valor de sua contribuição mensal obrigatória para o 
PrevSIAS. Além disso, você pode realizar contribuições 
extraordinárias de qualquer valor e a qualquer 
momento.

Custo reduzido: há cobrança de taxa de administração 
apenas sobre as contribuições, não incidindo sobre o 
rendimento e nem sobre o saldo acumulado. 

Investimento rentável: a rentabilidade do 

Ou escaneie o QR Code com seu celular. 

CONHEÇA O PREVSIAS
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EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO PREVSIAS
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A SIAS disponibiliza atualmente para seus participantes 
e assistidos diversos serviços em pareceria com o 
Grupo Mapma, observados critérios de elegibilidade.

Conheça abaixo um pouco sobre eles. Para mais 
informações, acesse o site www.sias.org.br/home/
servicos. 

Plano Médico Unimed-Rio:
• Abrangência nacional

• Com coparticipação 

• Pós-pagamento

• Valores válidos até agosto/2022.

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
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Plano Médico Amil:
• Abrangência: RJ, SP e DF

• Com ou sem coparticipação 

• Pré-pagamento

• Valores válidos até junho/2023

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
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SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
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Plano Médico Assim:
• Abrangência: Rio de Janeiro*

• Com ou sem coparticipação 

• Pré-pagamento

• Valores válidos até janeiro/2023

Importante: Com base na cláusula contratual, para início do plano é necessária a adesão de, no mínimo, 30 
beneficiários, quantidade que ainda não foi atingida até a finalização dessa SIAS Notícias. 

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
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Plano Odontológico Odontoprev
• Abrangência Nacional

• Pós-pagamento

• Valores válidos até maio/2023

Seguro de Vida Icatu

Para consultar as coberturas de cada plano, acesse o site da SIAS, em www.sias.org.br/home/assistencia-
odontologica/. 

Acesse a tabela do Módulo Sênior e outras informações no site www.sias.org.br/home/seguros/.

SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
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Conheça abaixo os novos produtos que estão 
disponíveis para adesão em parceria com o Grupo 
Mapma e esteja protegido no seu dia a dia e em 
momentos de lazer.

Seguro Automóvel

Seguro Bike

Seguro Equipamentos Portáteis
 (celular, notebook, tablet, entre outros)

Seguro Residencial

Seguro Viagem

Programa Saúde Total - Descontos de até 50% em 
vários estabelecimentos, como: clínicas de estética, 
salões de beleza, acupuntura, academias, lojas 
de produtos naturais, academias exclusivas para 
mulheres, entre outros.

Para mais informações e para solicitar uma cotação, 
acesse o link disponível no Espaço do Participante 
(www.sias.net.br) ou entre em contato com a Central 
de Atendimento da Administradora e Corretora 
Mapma. 

Telefone: (21) 2216-4820

E-mail: faleconosco@mapma.com.br

NOVOS PRODUTOS
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 IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO DE 
DADOS CADASTRAIS E DA REGULARIDADE 
NOS PAGAMENTOS

Celular e email:
A SIAS divulga periodicamente comunicados 
importantes, por e-mail, SMS e portal da SIAS, sobre 
assuntos previdenciários e assistenciais, dentre 
outros. Para que o participante e assistido não deixe 
de receber nenhuma dessas informações, importante 
manter seus dados cadastrais sempre atualizados na 
SIAS. É fundamental informar um número de celular 
e e-mail de uma conta pessoal, já que as contas 
corporativas costumam ter um rígido sistema anti-
spam.

Designação de beneficiário(s):
Os participantes e assistidos devem manter 
atualizada na SIAS a designação de beneficiário(s). 
Em não havendo dependente(s) previdenciário(s), 
isso é muito importante para o correto pagamento de 
eventual benefício deixado pelo Titular à(s) pessoa(as) 
indicada(s), evitando-se, também, a necessidade de 
expedição de alvará judicial.

Pagamentos em dia:
Reforçamos, também, a importância de o participante 
manter em dia o pagamento da contribuição 
previdenciária do plano de benefícios em que 
estiver inscrito, evitando o cancelamento da 
inscrição no respectivo plano previdenciário e, 
consequentemente, nos serviços assistenciais 
em que estiver vinculado. Verifique mensalmente 
em seu contracheque o desconto da contribuição 
previdenciária ao plano a que está inscrito, ou, se for 
o caso, o recebimento do boleto com vencimento 
no quinto dia útil. Não havendo o desconto ou não 
recebendo o boleto, informe imediatamente à SIAS 
para regularizar o assunto. 

Recadastramento de Assistidos e 
Pensionistas: 
Os assistidos e pensionistas da SIAS devem fazer a 
comprovação de vida (recadastramento) no mês de 
aniversário.  O objetivo é manter atualizados os dados 
cadastrais dos beneficiários dos Planos Previdenciários 
(CLT e RJU), atendendo as exigências legais, bem 
como permitir a continuidade do correto e seguro 
pagamento dos benefícios. 
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CANAIS DE ATENDIMENTO 
E DE COMUNICAÇÃO DA SIAS

A SIAS oferece a seus participantes e assistidos canais 
de atendimento e de comunicação. Em caso de 
dúvidas ou solicitações, entre em contato por meio de 
um dos canais abaixo. O atendimento é de segunda a 
sexta, das 10h às 16h. 

Central de Atendimento SIAS: 

WhatsApp: (21) 97459-7918 – somente para 
mensagens de texto

E-mail: atendimento@sias.org.br

Site: www.sias.org.br/home/contato/

Telefone: (21) 2505-0050

Não deixe de acompanhar também o site da SIAS 
(www.sias.org.br) onde você pode encontrar 
comunicados, informações sobre os planos, 
formulários, dúvidas frequentes e muito mais! 

Já no Espaço do Participante (www.sias.net.br), 
você pode acessar Informe de Rendimentos ou 
Contribuições, segunda via de boleto, extrato do 
plano, realizar a atualização cadastral, entre outras 
opções. 

Passo a passo de acesso ao e-participante:

- Acesse www.sias.net.br; 

- Para primeiro acesso, clique em “cadastre-se”. Caso 
tenha esquecido sua senha, clique em “nova senha”.

- Informe CPF, data de nascimento, o seu Código de 
Verificação, e crie sua senha. Caso não saiba seu código 
de verificação, solicite à Central de Atendimento. 

Acompanhe a SIAS também no Facebook e no 
Instagram @siasprevidencia e receba dicas e 
informações sobre finanças, aposentadoria, serviços 
disponíveis e muito mais! 
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