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Instruções para Cadastro, acesso ao contracheque e ao 

informe de redimentos 

 

A partir do mês de Abril de 2018, está disponibilizada a ferramenta para impressão de 

contracheque no site do FPMA:  www.fpma.com.br 

Passo 1 - É só clicar no ícone PORTAL DO SEGURADO: 

 

Passo 2 - Clicar em CONTRACHEQUE e COMPROVANTE: 

 

 

http://www.fpma.com.br/
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Passo 3 - Para ter seu acesso é só clicar em NOVO CADASTRO: 

 

ATENÇÃO: Caso possua cadastro vá direto para o PASSO 5. 

 

 

 

Passo 4 - Deverão ser preenchidos os dados solicitados conforme descritos abaixo e clicar 

em SALVAR, lembrando que o e-mail deverá ser EM LETRA MINUSCULA. Exemplo: 

nomesobreno@gmail.com (Hotmail, outlook, etc...) 

 

  

Muita atenção para o LOGIN. Deverá ser cadastrado em letra MINÚSCULA e ser 

de no mínimo 5 e no máximo 15 caracteres e TUDO JUNTO, por exemplo se o nome 

for FULANO DA SILVA CICLANO, o login como sugestão PODERÁ cadastrar 

mailto:nomesobreno@gmail.com
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fulanodasilva ou fulanociclano ou ainda o numero do CPF (sem ponto ou traço) 

ficando dessa forma: 12345678910 

 

Após o preenchimento dos dados solicitados, conforme imagem anterior, observe se foi salvo 

com sucesso (aparecerá mensagem na tela para essa confirmação). Em seguida, clicar em voltar 

para retornar à pagina do login.  

Passo 5 - Deverá inserir os dados cadastrados no campo usuário com o login ou CPF  e em 

seguida clicar em PRÓXIMO: 

 

 

Passo 6 -Digitar a SENHA que foi cadastrada: 

 

  



FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ARAUCARIA 
(41) 3642-4075 -  (41) 9 9825.5137 

Passo 7 - Para que você visualize o contracheque basta clicar em:  RECIBO DE 

PAGAMENTO e se for o caso para obter acesso as informações para declaração de imposto de 

renda, clicar em INFORME DE RENDIMENTOS 

 

 

PARA CONTRACHEQUE 

 

No Passo 7, clique em RECIBO DE PAGAMENTO. 

Irá aparecer a tela da imagem abaixo com seu nome e CPF: 

 

Selecionar o “Ano”, depois selecionar o “Mês”, em seguida clicar em “Exibir” 

Irá aparecer a(s) sua(s) matricula (s), para visualizar, basta clicar no ícone da lupa 
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PARA INFORME DE RENDIMENTOS 

 

No Passo 7, clicar em “INFORME DE RENDIMENTOS”, em seguida selecionar o 

“Ano” e clicar em “Localizar”, conforme imagem abaixo: 

 

 

Selecione uma das opções abaixo para visualizar e/ou imprimir 

 

 

Não perca o seu login e senha e o e-mail no qual foi cadastrado ANOTE AQUI 

PARA NÃO ESQUECER 

LOGIN:___________________________ SENHA:_________________________ 

E-MAIL:___________________________________________________________ 

EM CASO DE ESQUECIMENTO DE SENHA USAR O E-MAIL PARA RECUPERAR – CLIQUE EM ESQUECI 

SENHA NO PORTAL DO SEGURADO 

 


