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Prezados servidores, o direito à informação é 

essencial para a população formar uma 

consciência que assegure os demais direitos 

constitucionais. Este Boletim Informativo chega 

para manter aberto mais um canal de 

comunicação com a sociedade, em especial com 

os segurados do Triunfoprev. 

I ENCONTRO DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS. Foi realizado, com sucesso, no dia 

20 de junho, o I Encontro dos Aposentados e 

Pensionistas do Triunfoprev.  As atividades 

aconteceram na Sede do Instituto. O Diretor 

Presidente fez um breve detalhamento  da gestão 

do Instituto, destacou a importância da 

participação dos beneficiários nos conselhos, tirou 

dúvidas, ouviu críticas e sugestões. Ao final foi 

servido um café junino de confraternização. 

CERTIFICAÇÕES: O TRIUNFOPREV deu um passo 

importante na qualificação dos seus gestores. O 

Diretor de Benefícios  e quatro conselheiros foram 

Certificados com CPA-10 da ANBIMA. Os títulos 

comprovam a qualidade dos gestores da 

Instituição. 

PATRIMÔNIO DO TRIUNFOPREV ESTÁ 

PROTEGIDO: A grande preocupação dos 

contribuintes dos órgãos de previdência é com a 

segurança do dinheiro aplicado. O Diretor 

financeiro do Triunfoprev afirma que as 

contribuições repassadas ao Triunfoprev pela 

Prefeitura e pela Câmara são aplicadas 

diretamente em fundos de investimentos 

administrados pelo Banco do Brasil.  

NA ÁREA DE BENEFÍCIO À INFORMAÇÃO É 

ESSENCIAL PARA O SERVIDOR. A Diretoria de 

Benefícios, administrada por Maria da Paz 

Barbosa, é responsável por conceder benefícios 

previdenciários aos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas da Prefeitura e da 

Câmara.  

Tipos de benefícios: Os benefícios concedidos 

pelo Triunfoprev são: Quanto ao servidor: 

Aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por 

idade e Aposentadoria por tempo de contribuição. 

Quanto ao dependente: Pensão por morte. 

EMPRESTIMOS CONSIGNADOS.  Atualmente a 

relação dos bancos conveniados com o 

TRIUNFOPREV para contratação de empréstimo 

consignado em folha é: a Caixa Econômica Federal 

e o Banco do Brasil. Lembramos que o cálculo da 

margem só é fornecido ao próprio segurado, 

sendo PROIBIDO o fornecimento a terceiros. 

O contrato apresentado, somente será averbado 

se constar as seguintes informações expressas: 
1. Anuência (Assinatura) do interessado; 
2. Assinatura do gerente ou funcionário do 

Banco; Quantidade de parcelas e valor (de 
acordo com limite de margem consignável); 

3. Recompra ou "novo contrato". 
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INFORMAÇÃO PARA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 
RENDA. Para ter acesso ao site da Receita Federal 
onde se encontra maiores informações sobre esse 
procedimento, clique no link abaixo Informações 
sobre Isenção de Imposto de Renda 

SIMULAÇÃO DE APOSENTADORIA. Para simular sua 

Aposentadoria , clique no link abaixo: 

SIMULAÇÃO 

Lembramos que esses dados são apenas uma 

"Simulação”, para dar entrada ao Processo de 

Aposentadoria é necessário confirmação dos 

tempos de contribuição junto aos órgãos que 

possuem períodos vinculados, através de 

CTC(Certidão de Tempo de Contribuição). 

 

CONTROLE SOCIAL. Na gestão do TRIUNFOPREV o 

controle social é instrumento de transparência, 

fiscalização e democracia. Exercer o controle 

social é fundamental para o fortalecimento 

do TRIUNFOPREV enquanto instituição 

previdenciária e ocorre por meio de: 

 

1. Controle Externo: 
 Ministério da Previdência e Assistência Social, 

e; 
 Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

. 

2. Controle Interno (servidores eleitos e 

indicados): 
 Conselho Deliberativo, 
 Conselho Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante destacar a relevância dos órgãos de 

controle social interno - os Conselhos Deliberativo 

e Fiscal do TRIUNFOPREV - pois se constituem 

canais de participação coletiva e de criação de 

novas relações políticas entre segurados e 

patrocinadores do Regime Próprio de Previdência. 

Os Conselhos promovem foros de representação 

dos interesses coletivos. É um espaço onde se 

partilha o poder e tem como função social a 

efetivação de uma gestão democrática e 

participativa, cumprindo assim os preceitos 

constitucionais. 
 

REFERENCIAL IDENTIFICADOR DO TRIUNFOPREV 

MISSÃO: Administrar o Instituto de Previdência 

dos Servidores Públicos do Município de Triunfo, 

de forma compartilhada com os Conselhos da 

previdência municipal, zelar pelo equilíbrio 

atuarial e financeiro do sistema e cumprir sua 

função pública com eficácia. 

VISÃO DE FUTURO: Ser referência na área 

previdenciária, realizando um trabalho com 

excelência e atuando na formação da cultura 

previdenciária não só para os servidores públicos, 

como para sociedade em geral. 

VALORES: Compromisso com a qualidade dos 

serviços; Ética na gestão dos recursos; 

Humanização no atendimento; Dignidade dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas. 

 

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. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/guiacontribuinte/isendgraves.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/guiacontribuinte/isendgraves.htm
http://www.cgu.gov.br/Simulador/Scap.asp
mailto:triunfoprev@gmail.com

