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Prezados colegas servidores municipais de 

TRIUNFO, este Informativo servirá para divulgação 

da cultura previdenciária, como também, mantê-

los informado da situação de nosso Regime 

Próprio de Previdência Social. 

REGIME DE SEGREGAÇÃO DE MASSAS. De acordo 

com a Lei Federal nº 9.717/98, os Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPP) deverão ser 

organizados com base em normas de 

contabilidade e atuária.  Com esse objetivo, o 

município de Triunfo adotou a Segregação de 

Massas para equacionar seu déficit atuarial, 

através da Lei Municipal Nº 1.258 de 26 de março 

de 2013. A alternativa foi adotada pelo município 

para equacionar o déficit técnico atuarial, um 

problema que se arrasta a anos e que foi 

enfrentado com firmeza e determinação pelo o 

atual governo e o legislativo municipal.  O 

município já tratara do deficit técnico atuarial no 

período de 2007 a 2012 , utilizando como forma 

de solução a “Contribuição Suplementar”  que se 

tornou altamente onerosa para os cofres do 

município. Com esta nova conquista, o 

TRIUNFOPREV está totalmente adequado às 

exigências legais, atendendo à Portaria 204/2008  

 

do MPS e sua alteração por meio da Portaria 

440/2010. 

O QUE É SEGREGAÇÃO DE MASSA?  A segregação 

de massas é a separação dos membros do regime 

próprio em dois grupos.  Esses grupos serão 

tratados separados no que concerne à gestão 

financeira e contábil e são divididos em dois 

planos: O Financeiro e o Previdenciário.  No caso 

do TRIUNFOPREV a data prevista na Lei nº 

1.258/2013 foi 1º de janeiro de 2013. Assim os 

servidores admitidos até 31 de dezembro de 2012 

integrarão o Plano Financeiro e os admitidos a 

partir desta data integrarão o Plano 

Previdenciário. 

E O QUE É PLANO FINANCEIRO? O Plano 

Financeiro é formado por todos os servidores 

ativos, aposentados e pensionistas que estavam 

no regime até a publicação da lei da segregação. 

Esse plano não tem o propósito de acumulação de 

recursos. É tratado sob o regime financeiro de 

repartição simples, em que as contribuições 

previdenciárias em um determinado exercício 

sejam suficientes para o pagamento dos 

benefícios, ou seja, as contribuições dos ativos 
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pagam os benefícios dos inativos. Eventual 

insuficiência financeira de recursos é 

responsabilidade do Tesouro Municipal. É uma 

massa em extinção. A insuficiência financeira é 

inevitável, pois os aposentados dessa massa 

aumentam e os ativos diminuem. 

E QUANTO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO? O Plano 

Previdenciário é formado por todos os servidores 

ativos admitidos após a publicação da lei, suas 

aposentadorias e pensões. É gerenciado sob a 

égide do regime financeiro de capitalização, com 

propósito de acumulação de recursos, que 

aplicados no mercado financeiro ao longo do 

tempo sejam suficientes para formação de 

reserva que garantirá a cobertura dos 

compromissos futuros dos benefícios. As duas 

massas de segurados são tratadas isoladamente, 

contas bancárias separadas, contabilidade própria 

para cada grupo e individualizadas quanto ao 

cadastro e escrituração, além dos recursos 

financeiros serem administrados separadamente 

pelo TRIUNFOPREV. 

DIA DO APOSENTADO. O TRIUNFOPREV 

comemorou em 24 de janeiro, o Dia do 

aposentado com um café da manhã especial e 

distribuição de rosas para os aposentados e 

pensionistas que compareceram, neste dia, a 

Instituição.  

 

 

Além do café, o diretor do TRIUNFOPREV e a 

servidora aposentada Maria Lêda Santos, através 

da Radio Comunitária – Triunfo FM, proferiram 

palestra e prestaram homenagens aos assistidos 

pela previdência municipal.  

DIA INTERNACIONAL DA MULHER. O 

TRIUNFOPREV  prestou homenagem as servidoras 

deste Instituto com flores e um café da manhã no 

dia dedicado a elas. O Diretor Presidente do 

Instituto em seu discurso, falou das conquistas 

conseguidas pelas mulheres nestes dois séculos, 

como o direito ao voto, ao trabalho e também à 

própria sexualidade, que antes era negada às 

mulheres. Ela também agradeceu a contribuição 

das servidoras para o engrandecimento do 

trabalho do instituto.  Logo após as homenagens 

foi servido o café matinal para os presentes. 

CÁLCULO ATUARIAL: Aprovado em assembleia o 

calculo atuarial exercício 2013. 

Legislação Municipal que rege nosso RPPS 

Lei nº 963/2001: Criação do TRIUNFOPREV 

Lei nº 1.268/2013: Altera a Lei nº 963/2001 

Lei nº 1.258/2013:Dispõe sobre a Segregação de 

Massas. 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

Por telefone: (87) 3846-1667| Por email: triunfoprev@gmail.com | Pessoalmente: Rua Gaudino Diniz,340 Bairro 

Guanabara – Triunfo-PE. |De segunda a sexta-feira no horário de 7 às 13 horas. 
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