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Apresentação

A  Lei  Municipal  nº  870  de  2005 assegura  ao  servidor  público

licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao Regime Próprio

de Previdência Social – Manaus Previdência, e permite o cômputo do respectivo período,

mediante o recolhimento mensal de contribuição das cotas patronal e servidor. 

Nesse sentido, o artigo 14 da Lei nº 2.081 de 2015 dispõe que o

segurado deve contribuir com a alíquota de 11%, referente à parte do servidor, e de 15%,

correspondente à alíquota patronal do ente, totalizando um percentual de 26% sobre a

remuneração  de  contribuição,  enquanto  durar  o  respectivo  período  de  licença  ou

afastamento. 

O  Setor  Financeiro  –  SFIN  é  o  responsável,  dentro  da  estrutura

organizacional  da  Manaus  Previdência,  por  acompanhar,  registrar  e  cobrar  as

arrecadações  das  contribuições  previdenciárias  e  outras  receitas,  competindo-lhe

espelhar as movimentações financeiras da Instituição, de acordo a legislação.
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Definições

Contribuinte Facultativo  :   o servidor que está licenciado ou afastado de suas atividades

sem percepção de remuneração, mas opta por continuar contribuindo ao regime próprio

de previdência;

GRCP: Guia de Recolhimento de Contribuição Previdenciária;

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social;

SFIN: Setor Financeiro;

SISPREV  :   Sistema de Gestão de Regime Próprio de Previdência Social;

Fluxograma

Descrição das Atividades

Raia 1 - SFIN
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1. Verifica o débito e informa o licenciado/facultativo:

a) Verifica no SISPREV-web o débito e informa o contribuinte facultativo;

b) Entra em contato por e-mail ou telefone com o contribuinte facultativo, a fim de
dar ciência da(s) competência(s) pendente (s);

c) Aguarda resposta do contribuinte.

• Raia 2 – Licenciado/Facultativo

2. Opta se continua a contribuir:

a) Caso o contribuinte facultativo não tenha interesse em continuar efetuando o
pagamento, o SFIN anexa a respectiva comprovação de desistência e  solicita o
arquivamento dos autos;

b) Caso o servidor manifeste interesse em permanecer na condição de contribuinte
facultativo, deverá proceder ao recolhimento dos valores devidos.

3. Gera a guia com o valor atualizado e realiza o pagamento:

a)  Gera  a  GRCP  no  portal  do  segurado  com  o  valor  atualizado  e  realiza  o
pagamento.
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• Raia 3 – Secretaria de Origem: 

a)  Após  resposta  do  contribuinte  não  tiver  interesse  em continuar  contribuindo
arquiva-se o processo na Secretaria de origem do segurado.
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Termo de Validação e Aprovação

Emissão em: 02/04/19

_______________________________________________________

Auditor-Chefe
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