Prezado Gestor Previdenciário,

Estamos enviando para sua apreciação, proposta de filiação de sua
Instituição/Município à ABIPEM.
A ABIPEM foi criada em 23 de outubro de 1980, é uma entidade civil de
Direito Privado, de âmbito nacional, sem fins lucrativos. Atua como
representante das Instituições de Previdência e Assistência dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
A ABIPEM tem como objetivo principal congregar as instituições
participantes através de constante aprimoramento do conhecimento, atividades
de intercâmbio nacionais e internacionais, realizando congressos e seminários
com o objetivo de discutir e difundir os princípios previdenciários e assistenciais
capacitando os Gestores de Previdência dos RPPS bem como de todas as
pessoas que direta ou indiretamente lidam com este importante tema.
Entre as atividades que a ABIPEM desenvolve está a criação de comissões
técnicas de estudos com objetivos de aprimorar e padronizar os sistemas
administrativos e previdenciários. Presta assessoria jurídica aos seus
associados. Assessora ainda os gestores previdenciários quanto às
possibilidades de obtenção de recursos, que objetivem a cobertura dos
benefícios previdenciários, bem como busca viabilizar a implantação de
projetos de modernização tecnológica.
Em uma matéria tão complexa quanto a previdenciária, em que a cada dia
que passa surgem inovações, sejam nos aspectos legais, políticos,
econômicos ou sociais, a participação cada vez mais proativa de todos nós é
fundamental para o crescimento de nossa Associação.
A ABIPEM tem por objetivo:
I - congregar as instituições previdenciárias e defender-lhes
reivindicações, direitos e prerrogativas, tendo em vista sempre os interesses da
comunidade de seus segurados;
II - promover o intercâmbio de conhecimentos de caráter técnicoadministrativo e consultivo, no estudo e solução dos problemas, entre as
Instituições Públicas de Previdência e Assistência, bem como junto às
associações congêneres, nacionais e estrangeiras;
III - promover estudos técnicos, a serem encaminhados aos poderes
públicos competentes, visando o bem-estar dos segurados e dos beneficiários
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das instituições filiadas;
IV - providenciar, junto aos poderes públicos, a execução de medidas
capazes de assegurar o desenvolvimento econômico, administrativo e social
das instituições filiadas;
V - difundir os princípios da doutrina previdenciária e assistencial;
VI - realizar congressos nacionais e encontros regionais, objetivando o
estudo de problemas das instituições filiadas e a adoção das conclusões dele
extraídas;
VII - promover o aperfeiçoamento e a padronização de técnicas dos
sistemas de previdência, desenvolvidas pelos associados;
VIII - executar e encaminhar as decisões dos congressos nacionais e dos
encontros regionais, adotando as medidas indispensáveis à implementação de
suas conclusões.

NA BUSCA DE APRIMORAMENTO E ASSESSORIA
Cada Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - possui características
únicas e distintas, portanto necessita de um tratamento exclusivo e
personalizado.
Com base nesse conceito, e com o objetivo de difundir a cultura
previdenciária entre todos os RPPS do país, visando ainda criar um clima de
parceria em prol do desenvolvimento comum, a ABIPEM realiza e oferece:
•
•

•

Seminários e Congressos Nacionais, divulgando novas técnicas e
ideias, conhecendo, estudando, debatendo e analisando as questões
previdenciárias em evidência.
Programas de Treinamento e Cursos em diversas regiões do país,
utilizando-se de uma equipe de profissionais altamente qualificados,
enfocando sempre os assuntos mais atuais e de conhecimento
indispensável aos profissionais que trabalham nos RPPS.
Assessoria na área Jurídica Previdenciária – Análise e emissão de
pareceres Jurídicos para auxiliar na correta tomada de decisões, e de
Investimentos.

GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES TÉCNICAS NACIONAIS
Dentro da nova política de gestão da ABIPEM um destaque especial é
dado aos Grupos de Trabalho e Comissões Técnicas Nacionais. Ninguém
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melhor que os próprios gestores e os profissionais qualificados, que trabalham
com a previdência dos servidores públicos, debaterem, proporem e criarem
novas ideias e alternativas que promovam o crescimento da previdência dos
regimes próprios.
Através da criação e participação dos Grupos de Trabalho e das
Comissões Técnicas Nacionais a ABIPEM espera levar aos seus associados,
inúmeras melhorias e otimização de todos os processos.

INTERCÂMBIO NACIONAL E INTERNACIONAL
A previdência é matéria tão ampla e abrangente que transcende fronteiras.
Independente do conceito de unicidade e especificidade de cada regime de
previdência, a ABIPEM procura promover um intercâmbio entre os diversos
regimes próprios de previdência do Brasil e do exterior, com o objetivo de uma
lucrativa troca de experiências e de integração social.

FORÚM LEGAL
Acompanha e atua na evolução da legislação previdenciária dos regimes
próprios.
A ABIPEM promove encontros, nos quais o foco principal é a questão legal.
Neles são debatidos artigos específicos de toda a legislação pertinente, nos
quais são propostas alterações, melhorias e até a manutenção destas.
O grande estímulo para realização desses encontros é o relacionamento de
parceria existente entre a ABIPEM e o Ministério Público da Previdência Social
- MPS, que possibilita debates e discussões em prol do desenvolvimento dos
aspectos legais, tendo como principal fórum o CONAPREV - Conselho
Nacional de Previdência Social.

SEDE PRÓPRIA EM BRASÍLIA
A ABIPEM possuiu sede própria em Brasília, localizada em área nobre,
contando com sala de reuniões, computadores com internet de banda larga,
telefones, copa-cozinha e banheiros à inteira disposição de seus associados,
para que possam utilizá-la como escritório virtual avançado de seu Instituto,
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quando em Brasília.
SEDE ADMINISTRATIVA
SCLRN 711 BLOCO “G” LOJA 15, ASA NORTE
Brasília – DF
CEP: 70.750-557
e-mail: abipem@abipem.org.br
site: www.abipem.org.br
SECRETARIA EXECUTIVA
Caixa Postal 1010
Balneário Camboriú – SC
CEP 88.330-973
Telefone: (47) 3081-2114
Contato: Demetrius Ubiratan Hintz
Secretário Executivo ABIPEM
e-mail: demetrius@abipem.org.br
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INVESTIMENTO
Para tornar-se associado a ABIPEM e obter descontos em todos os
eventos, ter acesso a áreas exclusivas de associados em nosso site, receber
informativos, livros técnicos e outras publicações bem como ter uma assessoria
jurídica, basta preencher o formulário de Filiação.
Obs: A efetivação de sua filiação dar-se-á com o pagamento da respectiva
anuidade.
Tabela Anuidades:
Municípios com até 1.000 Servidores Ativos .............................
Municípios com 1.001 até 1.999 Servidores Ativos ...................
Municípios com 2.000 ou mais Servidores Ativos ...................
Municípios Capitais ....................................................................
Estados ......................................................................................

R$ 600,00
R$ 1.200,00
R$ 1.800,00
R$ 2.800,00
R$ 4.300,00

Para que todos os objetivos sejam plenamente atingidos, torna-se
fundamental ressaltar a importância da união de todos os RPPS.
Contamos com sua filiação para podermos crescer e atuar cada vez mais
fortes na representação e estimulo dos Regimes Próprios de Previdência do
Brasil.
Brasília-DF, Novembro de 2018.

JOÃO CARLOS FIGUEIREDO
Presidente da ABIPEM
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FICHA DE FILIAÇÃO / ATUALIZAÇÃO
(Atualização Cadastral)
CNPJ:
SIGLA:
NOME ENTIDADE:
SITE:
ENDEREÇO COMPLETO:
CIDADE:

UF:

CEP:
DDD + TELEFONE:
EMAIL DA ENTIDADE:
TOTAL DE SERVIDORES ATIVOS DO ENTE (ESTADO/MUNICÍPIO):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIRIGENTE MÁXIMO:
NOME:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESPONSÁVEL FINANCEIRO:
NOME:
CARGO:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA EXECUTIVA
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SERVIDORES DO RPPS: (Relacionar todos que queiram receber nossos informativos)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:
CARGO:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:

------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:
CARGO:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:

------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:
CARGO:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:

------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:
CARGO:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:

------------------------------------------------------------------------------------------------------NOME:
CARGO:
CPF:

DATA NASCIMENTO:

EMAIL:

------------------------------------------------------------------------------------------------------Para inclusão de mais servidores, reproduzir esta folha.
Encaminhar a ficha preenchida para: abipem@abipem.org.br
Efetivada a filiação será possível emitir CERTIFICADO DE FILIAÇÃO
diretamente do site abipem.org.br.
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