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Caros servidores, celebramos mais uma 

importante conquista para o Instituto. A Câmara 

aprovou o projeto de Lei 1.268/2013 que 

regulamenta a comprovação da união estável, 

relaciona as doenças ensejadoras de 

aposentadoria por invalidez, redefine a 

composição dos conselhos, define a taxa de 

administração e concede gratificação aos 

membros da Diretoria Executiva, entre outras. 

CARTILHA DO SERVIDOR: O Triunfoprev 

presenteou o servidor público municipal e seus 

dependentes com a “Cartilha dos Direitos 

Previdenciários dos Servidores Municipais de 

Triunfo”. Elaborada de forma didática e em 

linguagem simples, tem a pretensão além de 

esclarecer de forma objetiva os direitos 

previdenciários do servidor, motivar-lhes a 

interagir com o Instituto.  

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA 

APOSENTADORIA: O Triunfoprev realizou no dia 

20 de novembro o Programa de Orientação para a 

Aposentadoria, com a participação 08 servidores 

com expectativa de aposentadoria nos próximos 

meses. A programação constou das seguintes 

palestras: “Regras de Aposentadoria”, ministrada 

pela Diretora de Benefícios Sra. Maria da Paz 

Barbosa, as “Mudanças no Contexto Social do 

Servidor”, ministrada pela Psicóloga Sra. Tarciane 

Pereira de Melo e “Os Desafios de Aposentar-se” 

ministrada pela Diretora do Triunfoprev. 

 

 

RPPS TAMBÉM DEVE ADOTAR NOVO PLANO DE 

CONTAS EM 2014: O novo plano de contas e as 

novas demonstrações contábeis devem ser 

adotados também pelos Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS). Isso é o que estabelece 

a Portaria 509/2013 do Ministério da Previdência 

Social, publicada no dia 2 de dezembro de 2013. 

De acordo com a portaria, os RPPSs devem 

elaborar as demonstrações contábeis conforme 

regras e modelos definidos no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Mcasp), 

e adotar as contas especificadas no Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público (Pcasp) até o 7.º 

nível de classificação, conforme versão atualizada 

do anexo III da instrução de procedimentos 

contábeis (IPC) 00. 

A área técnica de Contabilidade da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM) analisou a portaria, 

e alerta os Municípios com o RPPS para a 

determinação e o prazo. Segundo a publicação, as 

unidades gestoras dos RPPS devem adequar a sua 

contabilidade nos mesmos prazos definidos na 

Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 

634/2013. Assim, o plano de contas e as 

demonstrações contábeis já devem estar 

adequados ao novo modelo até o final do 

exercício de 2014. Para facilitar os gestores na 

implantação, uma versão resumida com as contas 

específicas do plano de contas dos RPPS deve ser 

divulgada no site do Ministério da Previdência 

Social, em breve. Fonte: Agência CNM 

 

BOLETIM INFORMATIVO 



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE 

PENSÃO, CERTIDÕES E DECLARAÇÃO DE 

FAMÍLIA. 

- CERTIDÃO DE DEPENDENTES: Após o primeiro 

pagamento da pensão, o Instituto fornece a 

Certidão de Dependentes. Este documento indica 

os beneficiários do ex-servidor.  A Certidão de 

Dependentes é um dos documentos exigidos pelo 

Banco do Brasil para saque do saldo do PIS/PASEP 

dos servidores falecidos. 

 - CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS: 

É fornecida quando o ex-servidor  falece e não 

tem beneficiários de pensão. Os requerentes são 

os familiares (ascendentes e descendentes) do ex-

servidor. Os documentos necessários para 

requerimento são: 

1- Em até 90 dias da data do óbito do servidor, 

deve-se apresentar todos os documentos de 

autuação de pedido de pensão. Consulte a 

Diretoria de Benefícios do Triunfoprev.  

2- Depois do prazo de 90 dias do óbito, devem-se 

apresentar os seguintes documentos: Certidão de 

óbito do servidor; Último contracheque do 

servidor e CPF e RG do solicitante.  

- CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 

Ambas podem ser solicitadas também por ex-

servidores. A Portaria MPS nº 154, de 15 de maio 

de 2008, publicada no Diário Oficial da União, em 

16.05.2008, disciplina novos procedimentos para 

a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição 

para fins de aposentadoria pelos Regimes 

Próprios de Previdência Social – RPPS. O 

servidor/interessado que prestou serviços na 

administração direta deve requerer e retirar a 

certidão no Departamento de Pessoal da 

Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA? Declaração 

de família é um documento que indica os 

beneficiários dos servidores. Todo servidor 

público municipal ativo deve atualizar anualmente 

a Declaração de Família no Departamento de 

Pessoal da Prefeitura de Triunfo-PE.  Servidores 

aposentados e servidores ativos do próprio 

Triunfoprev devem entregar a Declaração de 

Família no Instituto, quando alguma informação 

pessoal mudar. As informações contidas na 

Declaração de Família permitem ao Instituto 

conhecer o grupo familiar e o registro de 

eventuais dependentes designados pelo segurado. 

Constar na Declaração de Família não significa que 

a pessoa vá receber a pensão no caso de morte do 

servidor, mas é um indício de prova da condição 

de beneficiário. Os beneficiários são definidos 

pela Lei vigente à data do falecimento do servidor. 

Por isso, todo servidor ativo deve atualizar 

anualmente sua Declaração de Família. 

 

 

Concluímos 2013 com êxito e isso só foi possível 

porque o TRIUNFOPREV possui uma equipe de 

colaboradores (conselheiros, gestores e auxiliares) 

que trabalha com esmero e dedicação. 

Agradecemos pela companhia em 2013 e 

desejamos que ela continue em 2014. Que todos 

tenhamos um ano de muita paz, saúde e 

prosperidade. 

 

Desejamos aos nossos leitores: servidores 

públicos municipais ativos, aposentados e 

pensionistas e a sociedade em geral Boas Festas e 

um Feliz Ano Novo. 

 

 

 

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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