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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TEM SITE 
INSTITUCIONAL: A partir de agora, o Instituto de 
Previdência de Triunfo, conta com o site 
(www.triunfoprev.pe.gov.br). Utilize em sua 
totalidade essa nova ferramenta. 

MUNICÍPIO TEM INSTITUTO DE QUALIDADE 
ATESTADA. O Ministério da Previdência Social-
MPS renovou o Certificado de Regularidade 
Previdenciária (CRP) ao Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de Triunfo, por mais 180 
com validade até 23 de abril do ano em curso.    

O certificado tem sido obtido sem interrupção nos 
últimos três anos graças aos esforços conjuntos da 
Prefeitura Municipal juntamente com a Diretoria 
Executiva do Triunfoprev. 

CONSELHO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL 
APROVA CÁUCULO ATUARIAL. O Conselho de 
Administração com a anuência do Conselho Fiscal 
e do Comitê de Investimentos aprovou o Cálculo 
Atuarial dos Fundos Financeiro e Previdenciário 
para o exercício de 2014. O mesmo encontra-se 
publicado no site: ( www.triunfoprev.pe.gov.br) . 
Conheça-o! 

TRIUNFOPREV ADERE AO SISTEMA ELETRÔNICO 
DE APOSENTADORIA: Sistema E-CAP. O objetivo 
do E-CAP é servir como um canal de comunicação 
entre o TCE/PE o os órgãos previdenciários 
jurisdicionados. Através desse sistema, poderá ser 
enviada toda a documentação que será 
transformada em processo dentro do Tribunal. O 
E-CAP também poderá ser utilizado para fazer 
questionamentos relativos a documentos e 
processos do TCE/PE. O 1º Processo de 
Aposentadoria registrado pelo TRIUNFOPREV 

através do Sistema E-CAP foi o da servidora 
MARIA ANITA DE PÁDUA seguidos pelos de ZÉLIA 
RAMOS e MARIA GORET QUINTO.  

VOCÊ SABIA? O dia do aposentado é 
comemorado no dia 24 de janeiro porque, nesta 
data, em 1923, ocorreu a assinatura da Lei Eloy 
Chaves, criando a caixa de aposentadorias e 
pensões para os empregados de todas as 
empresas privadas de estrada de ferro existentes. 
É o marco histórico da Previdência Social, que até 
então atendia apenas os funcionários do governo 
federal. Antes da assinatura, aconteceram fatos 
importantes, como o primeiro ato que concedeu o 
direito a aposentadoria aos empregados dos 
Correios, em 23 de março de 1888. A partir daí, 
sucessivas leis e decretos foram editados, mas 
sempre atendendo a setores específicos. Por isso, 
a data que representa a luta geral dos 
trabalhadores ficou marcada pela Lei Eloy Chaves. 
O dia foi instituído pela Lei 6.926/81, quando 
também é comemorado o dia da Previdência 
Social. 

DIA DO APOSENTADO. O TRIUNFOPREV 
comemorou em 24 de janeiro, o Dia do 
Aposentado com um café da manhã especial para 
os aposentados e pensionistas que 
compareceram, neste dia, a Instituição. Além do 
café, a diretora de Benefícios do TRIUNFOPREV, a 
Sra. Maria da Paz e a servidora Luciene Ferreira, 
através de mensagens divulgadas pela Radio 
Comunitária – Triunfo FM prestaram homenagens 
aos assistidos pela previdência municipal.  

DIA INTERNACIONAL DA MULHER. O 
TRIUNFOPREV prestou homenagem às 
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servidoras aposentadas através de 
mensagens divulgadas no Programa da Radio 
Triunfo FM dedicado às mulheres. Também 
foi oferecido um café especial a todas as 
mulheres que compareceram, neste dia, ao 
Instituto de Previdência. 

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA 
APOSENTADORIA. O Triunfoprev realizou no dia 
23 de março o Programa de Orientação para a 
Aposentadoria, com a participação 06 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, 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. 

CONTAS APROVADAS: O Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco, órgão responsável pela 
fiscalização da gestão dos Regimes Próprios de 
Previdência Social, no Estado, aprovou as Contas 
do Triunfoprev, exercício de 2011. 

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS COM 
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/2013 

RESUMO GERAL  POR ENTES E POR PLANOS 

Prefeitura/Câmara - Plano 
Financeiro  

7.658.951,19 

Prefeitura - Plano Previdenciário 1.347.955,24 

TRIUNFOPREV- Plano Financeiro  2.589.479,99 

TRIUNFOPREV – Plano 
Previdenciário 

2.620,90 

TOTAL GERAL 11.599.007,32                                                           

 

O QUE É A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA? A 
Compensação Previdenciária constitui um acerto 
de contas entre o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS)e os Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS).  

Para ilustrar, veja-se o caso de uma servidora 
pública que se aposenta após ter contribuído por 
30 anos, sendo 10 anos para o RGPS e os últimos 
20 anos para o RPPS de determinado município. 
Essa servidora será aposentada pelo RPPS do 
município, o qual terá direito a receber recursos 
da compensação previdenciária do RGPS 
referente ao tempo de contribuição vertida 
Àquele regime previdenciário, na proporção de 
1/3 (10 anos/30 anos). Assim, um município 
vinculado ao RPPS, ao conceder benefícios de 
aposentadoria, poderá receber a título de 
compensação previdenciária do INSS relativos ao 
período em que o servidor esteve vinculado 
aquele regime. O histórico da compensação 
previdenciária do TRIUNFOPREV não é dos 
melhores, conforme veremos no quadro a seguir: 

Compensação previdenciária recebida do INSS nos 
últimos seis anos: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
R$ 

1.724,94 
R$ 

1.696,50 
R$ 

1.385,10 
R$ 

2.543,43 
R$ 

2.054,79 
R$ 

327,36 

 
No momento, o TRIUNFOPREV conta com 18 
processos em andamento no INSS. Não há 
compensações previdenciárias pagas ao INSS 
nesse período. 
 

 

 

 

 

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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