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                   A  BOA NOTÍCIA DO MÊS

Saiu o resultado preliminar do Prêmio Nacional 
“Boas Práticas de Gestão Previdenciária”, e o 
Triunfoprev encontra-se no 2º lugar no país. O 
resultado final está previsto para o dia 21.10.14  
onde consolidaremos a nossa  certificação de 
município comprometido com a excelência das 
boas práticas de gestão de previdenciária. 
 
O prêmio tem por objetivo reconhecer e 
homenagear os gestores e as unidades gestoras 
de previdência comprometidas com as boas 
práticas de governança corporativa baseadas nos 
princípios da transparência, equidade, ética e 
responsabilidade corporativa e social. 
 
Para o Instituto, o prêmio, representa uma grande 
vitória. É a confirmação de que estamos no 
caminho certo, é o resultado do esforço e do 
trabalho árduo de todos que fazem o Triunfoprev, 
primando sempre pela qualidade, eficiência, 
transparência e valorização do ser humano, em 
todas as ações desenvolvidas. 
 
REGULAMENTADA A BASE DE CÁLCULO DAS 
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR. 
 
Com o objetivo de alinhar o artigo 13 da Lei 

Municipal nº 963/2001 as determinações da Lei nº 

9.717/98  e  da Lei 10.887/2004, por meio da qual 

foi regulamentada vários dispositivos da Emenda 

Constitucional nº 41/2003,  foi aprovado em 

05/09/2014 a Lei 1. 301/2014 que define a base 

de cálculo das contribuições dos servidores. 

Desse modo o Art. 13 da Lei nº 963/2001 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

Art. 13 - Entende-se como base de contribuição o 

vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 

em lei, os adicionais de caráter individual ou 

quaisquer outras vantagens, excluídas: 

I - as diárias para viagens; 
II - a ajuda de custo em razão de mudança de 
sede; 
III - a indenização de transporte; 
IV - o salário-família; 
V - o auxílio-alimentação; 
VI - o auxílio-creche;  
VII - as parcelas remuneratórias pagas em 
decorrência de local de trabalho;  
VIII - a parcela percebida em decorrência do 
exercício de cargo em comissão ou de função 
comissionada ou gratificada;  
IX- o abono de permanência de que tratam o § 19 
do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o 
e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no  
41, de 19 de dezembro de 2003;  
X - o adicional de férias de que trata o art. 7º, XVII, 
da Constituição da República.  
XI - o adicional noturno;  
XII - o adicional por serviço extraordinário;  
XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde 
suplementar;  
XIV - a parcela paga a título de assistência pré-
escolar;  
XV - a parcela paga a servidor público indicado 
para integrar conselho ou órgão deliberativo, na 
condição de representante do governo, de órgão 
ou de entidade da administração pública do qual é 
servidor;  
XVI - a Gratificação de Raio X; 
XVII - a parcela paga a título indenizatório. 

BOLETIM INFORMATIVO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.887.htm#art4§1x


 

 

 
 

§ 1º - Compõe a base de cálculo da contribuição e, 
portanto, do benefício previdenciário: 
I – salário-base; 
II – os quinquênios 
III – avanços funcionais estabelecidos nos Planos 
de Cargos, Carreiras e Salários. 
IV – vantagens pecuniárias permanentes ou 
quaisquer outras vantagens de caráter individual, 
que estejam estabelecidas em lei e que 
contenham expressamente as seguintes 
expressões:  
a) vantagem pecuniária permanente;  
b) vantagem com incidência de contribuição 
previdenciária;  
c) vantagem a ser recebida em benefício 
previdenciário.  
 
§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá 
optar, mediante declaração expressa, pela 
inclusão na base de cálculo das contribuições, de 
parcelas remuneratórias percebidas em 
decorrência de local de trabalho, do exercício de 
cargo em comissão ou de função gratificada, 
gratificação de Raio X e daquelas recebidas a 
título de adicional noturno ou de adicional por 
serviços extraordinário, para efeito de cálculo do 
benefício a ser concedido com fundamento no art. 
40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda 
Constitucional 41/2003, respeitada, em qualquer 
hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 
40 da Constituição Federal.  
 
ANIVERSARIANTES DO MÊS 
 

 
 

DIA                 NOME 
04 HELOISA ALVES DE LIMA FREIRE 

05 JULIETA LIMA DINIZ EVANGELISTA 

05 PAULO WAGNER FLORENTINO 

06 BIANOR FERREIRA NUNES 

07 DORALICE MARIA DE LIMA SOUZA 

07 MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO 

08 MARIA BARBOSA DE CARVALHO 

09 ALMIRA ALVES DE QUEIROZ 

10 CLÁUDIA FREIRA DA SILVA 

10 MARIA DO SOCORRO N. DOS SANTOS 

11 MARIA DE FÁTIMA R. DE LIMA 

13 MARGARIDA MARQUES DOS SANTOS 

16 MARIA ANTONIETA DOS SANTOS 

17 JOSELITA ANTONIA DE LIMA SOARES 

17 ROMEU LEAL DINIZ 

18 ELENITA DA SILVA MACIEL 

18 MARIA DE FÁTIMA PACHECO LIMA 

18 JÚLIA FIRMINO DE MELO 

18 MARIA DAS DORES SANTOS 

24 BENISIA MARIA DA SILVA 

28 MARIA LUCI BESERRA MELO BARRETO 

28 MARIA ANTONIETA BESERRA DE LIMA 

 
 

PENSANDO NA APOSENTADORIA: A 
aposentadoria do servidor municipal, quando 
bem-planejada e bem-vivida, é uma glória, uma 
recompensa. Uma recompensa pelo tempo 
dedicado à profissão, aos benefícios que trouxe a 
comunidade e pelo que construiu durante esse 
período da vida. É uma recompensa merecida 
para que, agora, sem tantas obrigações e deveres, 
possa realizar todos os sonhos que, antes, não 
teve tempo ou possibilidade.  

EM FOCO: Confirmada a realização do Curso 
Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade 
Atuarial (gratuito), uma parceria da Rede 
Previdência, FENACONTAS (Federação Nacional 
dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de 
Contas) e da ANEPREM (Associação Nacional de 
Entidades de Previdência dos Estados e 
Municípios). •Formato: telepresencial; •Público 
de interesse: gestores, controladores e 
conselheiros dos RPPS; auditores dos tribunais de 
contas; membros do Ministério Público. E para 
saber mais, acompanhe Blog da 
RedePrevidência.   http://redeprevidencia.social/2
014/09/curso-sobre-auditoria-previdenciaria-
unira-varios-estados.html 

 

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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