
                

 

 

 

     2º TRIMESTRE/2013 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TRIUNFOPREV. Acesse o 

sítio eletrônico do Ministério da Previdência Social 

www.mpas.gov.br no campo “Previdência no 

Serviço Público”, e depois no campo “Elaboração 

de Demonstrativos, Parcelamentos e 

Formulários”. É possível acessar:  

a) Certificado de regularidade previdenciária; 

b) Demonstrativo previdenciário; 

c) Demonstrativo de investimentos; 

d) Demonstrativo de resultados; 

e) Comprovante de repasse; 

f) Parcelamento de dívidas. 

Observação: Consulte sempre  por unidade da 

Federação “Triunfo-PE”. 

 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE 

PREVIDENCIÁRIA – CRP. O Certificado de 

Regularidade Previdenciária (CRP) da previdência 

garante repasse de verbas ao município de 

Triunfo-PE.  O cumprimento integral por parte do 

TRIUNFOPREV, de nada menos que 25 exigências 

do Ministério da Previdência Social têm garantido 

a renovação sucessiva do Certificado de 

Regularidade Previdenciária (CRP).  Com esse 

certificado, fica assegurado a Prefeitura de Triunfo 

a realização de acordos, empréstimos, 

financiamentos, subvenções e repasse de verbas à 

cidade pelos governos Estadual e Federal.  A 

renovação do Certificado de Regulamentação 

Previdenciária é  condicionada ao Município, que 

deve cumprir de forma permanente as exigências   

 

elencadas pelo Ministério da Previdência Social.  

O CRP/Triunfo-PE está disponível pela internet no 

site www.previdencia.gov.br. 

EM DIA COM O RECADASTRAMENTO. Com o 

objetivo de obter uma base cadastral consistente 

para melhor governança do Regime Próprio, uma 

avaliação atuarial cada vez mais real, melhor 

comunicação com os segurados,  maior agilidade 

na concessão de benefícios previdenciários e 

garantia do recebimento de seus proventos o 

TriunfoPrev  realizou, com sucesso, no mês de 

março de 2013 o recadastramento previdenciário 

dos servidores aposentados e dos  pensionistas. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO 2012. A 

Prestação de contas do exercício 2012, aprovada 

pelos conselheiros, foi entregue na Inspetoria 

Regional de Salgueiro, no dia  30  de março de 

2013, para análise e julgamento pelo TCE-PE. 

DIA DAS MÃES. O TRIUNFOPREV  homenageou 

as mães triunfenses com uma mensagem 

divulgada pela Rádio Triunfo FM e para aquelas 

que compareceram ao Instituto para solicitar 

algum serviço, com flores e um café da manhã. 

QUEM DEVE RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA QUANDO O SERVIDOR ESTIVER 

CEDIDO OU DE LICENÇA SEM VENCIMENTO? O 

servidor público titular de cargo efetivo, quando 

afastado, seja cedido ou em licença sem 

vencimento, mantém o vínculo ao regime 
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previdenciário de origem, devendo observar as 

seguintes situações. – Quando cedido sem ônus 

para o município, o órgão que tiver efetuado o 

pagamento deverá reter a contribuição e repassá-

la ao TRIUNFOPREV junto com a parte patronal. – 

Quando afastado ou de licença sem vencimento, o 

segurado, por opção, poderá recolher a 

contribuição previdenciária junto ao 

TRIUNFOPREV, no valor dos seus vencimentos no 

cargo efetivo, observando que também fica 

responsável pela contribuição do valor da 

patronal. 

VANTAGENS PARA O SERVIDOR DO REGIME DE 

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA. São vantagens para o 

servidor do RPPS: a) Ausência de teto salarial: No 

RPPS, os proventos não se submetem a nenhum 

teto que não o da última remuneração do cargo 

efetivo. b) Não há fator previdenciário. c)Ausência 

de carência para concessão de benefícios. No 

RPPS o servidor faz jus aos benefícios a partir do 

momento da posse. d)Abono permanência. Os 

servidores públicos que preencherem os 

requisitos para se aposentar e que optem por 

permanecer em atividade farão jus ao abono 

permanência, que é o ressarcimento da sua 

contribuição pelo ente da federação. 

O QUE É O SIPREV/GESTÃO? O SIPREV/GESTÃO é 

uma ferramenta de Gestão das informações 

referentes a servidores públicos (civis e militares), 

ativos, inativos, pensionistas e demais 

dependentes, da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios que possuam Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS. 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONALIDADES DO SIPREV/GESTÃO: Permite 

ter-se em um único banco de dados as 

informações cadastrais (informações básicas da 

pessoa, seja servidor ativo, servidor inativo, 

pensionista ou dependente); as informações 

previdenciárias (vínculos funcionais, tempos de 

contribuição, aposentadorias adquiridas, histórico 

funcional, cargos e carreiras), informações 

financeiras (valor de contribuições previdenciárias 

e benefícios recebidos), bem como permite a 

concessão e manutenção de benefícios (habilitar, 

simular, reabrir/revisar todos os tipos de 

benefício.) e a verificação dos registros de dados 

essenciais. 

LEIS QUE REGEM NOSSOS RPPS 

Lei nº 9.717/98. Dispõe sobre as regras gerais 

para organização e o funcionamento dos Regime 

Próprios de Previdência Social  da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e dá 

outras providências 

Lei 10.887/2004. Dispões sobre a aplicação de 

disposições da Emenda Constitucional nº 1/2003, 

altera dispositivos das Leis nº 9.717/98, 8.213/91, 

9.532/97 e dá outras providências. 

Lei 11.301, de 10.05.2006 

Portaria nº 402, de 10 de dezembro de 2008. 

Orientação Normativa SPS nº 02, de 31.03.2009 

Resolução nº 3.922 do CMN 

Emendas constitucionais: nº 20/98; 41/03 e 47/05 

 

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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