INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE
Para o correto preenchimento da(s) guia(s) de recolhimento de Contribuições Previdenciárias
ao Fundo de Previdência do Estado do Acre – FPS siga as instruções a seguir:
As contribuições devidas ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Acre, devem ser
feitas através de Guia DAP – Documento de Arrecadação Previdenciária, que pode ser encontrada no endereço eletrônico abaixo,
http://www.acreprevidencia.ac.gov.br
Ao acessar o endereço mencionado acima aparecerá a tela a seguir:

Logo após clicar em Sistemas, onde aparecerá a seguinte tela:

Clique no botão DAP, e aparecerá a tela abaixo.

Nesse momento deve-se escolher uma das duas opções, onde a guia será gerada.
A geração de DAP, com a opção CPF, é exclusiva
para servidores licenciados sem remuneração que
querem continuar contribuindo para o Regime Próprio de Previdência, para fins de manter a vinculação
a Regime e por conseqüente contagem do tempo de
serviço.
A geração de DAP, com a opção CNPJ, deve ser utilizada para todas as demais formas de recolhimento.

Ao escolher a opção CPF, aparecerá a tela a seguir:

Matrícula
Informar o número de Matrícula do Servidor
Contrato
Informar o número do Contrato
Órgão de Origem
Informar o órgão de Origem do Servidor
CPF
Informar o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF
Nome
Informar o Nome do servidor Licenciado
Guias
Obrigatoriamente de ser na Opção Segurado/Patronal
Contribuição
FPS – Licenciado sem remuneração
Escolher o Mês
Escolher o mês para o qual será feita a contribuição
Escolher o Ano
Escolher o ano para o qual será feita a contribuição
Valor de contribuição do Segurado
Valor do Segurado Nesse campo deve ser informado o valor referente a 11% do salário
de contribuição do servidor licenciado.
Os demais campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema.
Valor de Contribuição da Quota Patronal
Valor Patronal
Nesse campo deve ser informado o valor ref. à 12,2% a título de quota patronal da contribuição devida. No caso de servidor licenciado a
contribuição Patronal é de sua responsabilidade, devendo a mesma
ser recolhida até o dia 15 do mês seguinte nos termos do artigo 19 da
lei Complementar 154/2005.
Os demais campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema.
Vencimento
Data do Vencimento A data do vencimento será preenchida automaticamente pelo sistema.
Ao escolher a opção CNPJ, aparecerá a tela a seguir:

Dados
CNPJ
Localizar
Nome do órgão
Guias
Segurado/Patronal

Informar o CNPJ do órgão ou unidade orçamentária
Caso já tenha havido recolhimento previdenciário no CNPJ, acima informado basta clicar em localizar que o sistema preenche os dados do
Nome do Órgão
Se o sistema não localizar o nome do Órgão, este deverá ser informado.

Ao escolher essa opção de guia, o Sistema automaticamente habilitará, todos os campos do DAP, para serem preenchidos, gerando por
conseqüência as Guias Segurado e Patronal para recolhimento até dia
10 do mês seguinte, conforme dispõe o § 1º do Art. 17 da lei Complementar 154/2005.
Segurado
Ao escolher essa opção de guia, o Sistema automaticamente habilitará, todos os campos do DAP, para serem preenchidos, gerando por
conseqüência a Guia do Segurado para recolhimento até dia 10 do
mês seguinte, conforme dispõe o § 1º do Art. 17 da lei Complementar
154/2005. O valor a ser informado é aquele efetivamente retido do
Servidor a título de contribuição Previdenciária na alíquota de 11%,
nos termos do que dispõe o Inciso I do Artigo 17.
Patronal
Ao escolher essa opção de guia, o Sistema automaticamente habilitará, todos os campos do DAP, para serem preenchidos, gerando por
conseqüência a Guia de Contribuição Patronal para recolhimento até
dia 10 do mês seguinte, conforme dispõe o § 1º do Art. 17 da lei
Complementar 154/2005. O valor a ser informado é aquele correspondente aos 12,2%, estabelecido no Decreto Estadual de número
1.473/2011.
Contribuição
Deve ser escolhido dentre as diversas opções aquela a que corresponde a real intenção do arrecadador, ou seja, o contribuinte deve escolher qual o tipo de contribuição estará fazendo nesse DAP.
Escolher o Mês
Escolher o mês para o qual será feita a contribuição
Escolher o Ano
Escolher o ano para o qual será feita a contribuição
Valor de contribuição do Segurado
Valor do Segurado Nesse campo deve ser informado o valor referente a 11% do salário
de contribuição do servidor Ativo, Inativo, Pensionista, etc..
Os demais campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema.
Valor de Contribuição da Quota Patronal
Valor Patronal
Nesse campo deve ser informado o valor ref. à 12,2% a título de quota patronal do Servidor Ativo.
Os demais campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema.
Vencimento
Data do Vencimento A data do vencimento será preenchida automaticamente pelo sistema.

