
LEI N° 1.268/2013 

TRIUNFO 
PRHEITURA IIU~ICIPAL 

EMENTA: Modifica a reda9ao da Lei 
Municipal n° 963/2001 e da outras 
providencias. 

0 PREFEITO DO MUNICiPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE 
PERNAMBUCO, no uso de suas atribui96es legais, faz saber que a Camara 
Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei: 

Art. 1° A Lei Municipal n° 963/2001 que "Dispoe sobre a organiza9ao do 
Regime Previctencia Social dos Servidores Publicos, Cria o lnstituto de 
Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo" passa a vigorar 
conforme modifica¢es a seguir expostas: 

Art. 9° [ .. . ] 
[ ... ] 

§ 4° Uniao estavel e a aquela verificada entre pessoas como entidade familiar, 
quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viuvos, ou 
tenham filhos em comum, enquanto nao se separarem. 

§ 6° A uniao estavel de que trata o § 4° devera ser comprovada mediante a 
apresenta~o de no mlnimo 03 (tres) das seguintes provas: 
I - certidao de nascimento de filho havido em comum; 
II- certidao de casamento religioso; 
Ill- declara~o do impasto de renda do segurado, em que conste o interessado 
como seu dependente; 
IV - disposi96es testamentarias; 
V - declara9ao especial feita perante tabeliao; 
VI - prova de mesmo domicllio; 
VII - prova de encargos domesticos evidentes e existencia de sociedade ou 
comunhao nos atos da vida civil ; 
VIII - procura9ao ou fian~ reciprocamente outorgada; 
IX - conta bancaria conjunta; 
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X - registro em associayao de qualquer natureza, onde conste o interessado 
como dependente do segurado; 
XI - anotayao constante de ficha au livre de registro de empregados; 
XII - ap61ice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e 
a pessoa interessada como sua beneficiaria; 
XIII - ficha de tratamento em instituiyao de assist€mcia medica, da qual conste o 
segurado como responsavel financeiro; 
XIV - escritura de compra e venda de im6vel pelo segurado em nome de 
dependente; 

r XV - declarayao de nao emancipayao do dependente menor de vinte e um 
anos; au 
XVI - quaisquer outros que possam levar a convicc;Bo do fato a comprovar. 

§ 7° Em qualquer das hip6teses atendidas no paragrafo anterior, podera o 
TRIUNFOPREV instaurar processo administrative de investigayao social para 
efeito de comprovayao do vinculo e da dependencia economica do segurado. 

Art. 10 ( ... ) 

§ 1° A inscriyao de que trata o caput deste artigo, obrigat6ria para o segurado, 
sera feita mediante declarayao de familia, na qual conste: nome, idade, estado 
civil, profissao do conjuge, descendentes e de outros que possam ser 
instituidos como beneficiaries na forma desta lei. 

§ 2° A declarayao sera, obrigatoriamente, atualizada sempre que houver 
qualquer alterac;ao da relayao au condiyao de dependentes apresentada 
anteriormente. 

§ 3° 0 TRIUNFOPREV podera exigir do segurado quaisquer outros elementos 
e documentos julgados necessaries a perfeita comprovayao dos dados 
oferecidos pelo segurado. 

Art. 17 ( ... ) 
1- Quanto ao servidor: 
a) Aposentadoria par invalidez; 
b) Aposentadoria par idade; 
c)Aposentadoria par tempo de contribuiyao; 
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II- Quanto ao dependente: pensao par morte; 

§ 1° 0 recebimento indevido de beneficios havidos par fraude, dolo ou rna fe do 
beneficiario ou de terceiros, implicara devolu~o do valor total auferido, sem 
prejuizo de a~o penal cabivel. 

§ 2° Sem prejufzo do direito do beneficiario solicitar instaura~o posterior do 
processo administrativo, fica o Regime Proprio de Previdemcia Social do 
Municipio autorizado a promover o ressarcimento de valor que tenha pago 
indevidamente, desde que identificado o erro em ate 60 (sessenta) dias 
contados do pagamento indevido. 

§ 3° Caso o debito seja originario de erro da Entidade Gestora do Regime 
Proprio de Previdencia Social ou do Poder Publico Municipal, o beneficiario, 
usufruindo beneficia regularmente concedido, podera devolver o valor de forma 
parcelada, atualizado monetariamente pela aplica~o do mesmo fndice que 
houver sido utilizado para reajuste do seu beneficia no perfodo entre a data do 
erro cometido e a do pagamento, devendo cada parcela corresponder a no 
maximo 10% (dez par cento) do valor do beneficia em manuten~o. 

§ 4° No caso de debito originario na forma prevista no § 1°, par culpa do 
beneficiario ou de terceiros, podera o TRIUNFOPREV promover o 
ressarcimento em parcelada unica, devidamente atualizada na forma do § 3°. 

§5° A concessao das prestagoes previstas neste artigo depende dos seguintes 
perfodos de carencia, ressalvado o disposto no§ 6°: 
I - aposentadoria por invalidez, vinte e quatro contribuigoes mensais; 
II - aposentadoria par idade e par tempo de contribui~o, 10 ( dez) anos. 

§ 6° lndepende de carencia a concessao dos seguintes beneffcios: 
I - pensao par morte; 
II - aposentadoria par invalidez decoiTente de acidente em servi<;o, doenya 
profissional ou do trabalho; 
Ill- acidente de trabalho; 

§ 7° Havendo perda da qualidade de segurado, este devera cumprir novas 
perfodos de carencia, na forma dos § 5°. 
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§ 8° Para efeito de contagem do periodo de carencia, serao consideradas as 
contribuic;oes realizadas a contar da data do pagamento da primeira 
contribuic;8o. 

Art. 18 [ ... ] 
I - Par invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuic;ao, exceto se decorrente de acidente em servic;o, moiE~stia 

profissional ou doenc;a grave, contagiosa ou incuravel, especificada em lei; 

( ... ] 

§ 1° No calculo dos proventos de qualquer das aposentadorias previstas nesta 
lei sera considerada a media aritmetica simples das maiores remunerac;Qes ou 
subsfdios, utilizados como base para as contribuic;oes do servidor ao regime de 
previdencia a que esteve vinculado, correspondentes a 80% ( oitenta par cento) 
de todo o perfodo contributive desde a competencia julho de 1994 ou desde a 
do infcio da contribuic;8o, se posterior aquela competencia, observadas as 
seguintes condic;oes: 
I - As remunerac;oes ou subsfdios considerados no calculo do valor inicial dos 
proventos terao os seus valores atualizados, mes a mes, de acordo com a 
variac;8o integral do fndice fixado para a atualizac;ao dos salarios-de
contribuic;ao considerados no calculo dos beneffcios do RGPS. 
II- Na ausencia de contribuic;8o do servidor titular de cargo efetivo vinculado a 
regime proprio ate dezembro de 1998, sera considerada a sua remunerac;ao no 
cargo ocupado no perfodo correspondente. 
Ill - Os valores das remunerac;oes a serem utilizadas no calculo de que trata § 
1 o serao comprovados mediante documento fornecido pelos 6rgaos e 
entidades gestoras dos regimes de previdencia aos quais o servidor esteve 
vinculado ou par outro documento publico. 
IV - Para os fins deste paragrafo, as remunerac;oes consideradas no calculo da 
aposentadoria, atualizadas na forma do inciso I, nao poderao ser: 

a) - inferiores ao valor do salario mfnimo; 
b) - superiores ao limite maximo do salario-de-contribuic;8o, quanta aos 

meses em que o servidor esteve vinculado ao Regime Geral de 
Previdencia Social. 

V - As maiores remunerac;oes de que trata o caput do § 1 o serao definidas 
depois da aplicac;8o dos fatores de atualizac;8o e da observancia, mes a mes, 
dos limites estabelecidos no inciso IV. 
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VI - Se a partir de julho de 1994 houver lacunas no periodo contributive do 
segurado por ausencia de vincula9ao a regime previdenciario, esse periodo 
sera desprezado do calculo de que trata este paragrafo. 
VII - Os proventos, calculados de acordo com o caput do § 1°, por ocasiao de 
sua concessao, nao poderao ser inferiores ao valor do salario mfnimo nem 
exceder a remunera98o do respective servidor no cargo efetivo em que se deu 
a aposentadoria. 

§ 2° Para o calculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribui98o, sera 
utilizada fra98o cujo numerador sera o total desse tempo e o denominador sera 
o tempo necessaria a respectiva aposentadoria voluntaria com proventos 
integrais, conforme a linea "a", inciso Ill, art. 18, nao se aplicando a redu98o da 
idade e tempo de contribui98o para o professor. 
I - A fra98o de que trata este paragrafo sera aplicada sabre o valor dos 
proventos calculados conforme o caput do § 1°, observando-se previamente a 
aplica98o do limite de que trata o inciso VII. 
II - Os periodos de tempo utilizados no calculo previsto nos §§ 1° e 2° serao 
considerados em numero de dias. 

[ ... J 

§ 6° - Aos proventos de aposentadoria fixados na forma prevista nos §§ 1 ° e 2° 
deste artigo, e assegurado o reajustamento para preservar-lhes o valor real dos 
beneffcios, o que sera feito na mesma data e nos mesmos indices aos 
estabelecidos pelo Regime Geral de Previdencia Social - RGPS. 

Art. 20 Consideram-se doen9as graves, contagiosas ou incuraveis, para efeitos 
desta lei, a tuberculose ativa, aliena9ao mental, esclerose multipla, neoplasia 
maligna, cegueira posterior ao ingresso no servi90 publico, hanseniase, 
cardiopatia grave, doen9a de Parkinson, paralisia irreversivel e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avan9ados do mal de 
Paget (ostefte deformante), sindrome de imunodefici€mcia adquirida - AIDS, 
penfigo foliaceo, hepatopatia grave, fibrose dstica grave, fibrose cfstica 
(muscoviscidose), contamina98o por radia98o, lesao da coluna cervical, lesao 
neurol6gica e amputa98o de membros ou outras contempladas na lei federal 
que disciplina o regime proprio dos servidores federais ou o regime geral de 
previdencia social como ensejadoras de aposentadoria par invalidez, nao 
sujeitas a prazo de carencia. 
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§ 1 o As doenc;as a que se refere o caput, deste artigo, devem ser comprovadas 
por Junta Medica e sua gravidade deve ser de tal ordem que impossibilitem o 
exercicio da atividade funcional do servidor ou a sua readaptac;ao em outra 
atividade compativel com as suas condi¢es fisicas ou psiquicas. 

§ 2° Serao realizadas revisoes das condic;oes de saude que geraram a 
incapacidade do servidor, no minima, a cada 3 (tres) anos, ftcando o 
aposentado obrigado a se submeter as reavaliac;5es pela pericia medica, sob 
pena de suspensao do pagamento dos proventos de aposentadoria e 
determinac;ao de reversao pelo 6rgao e previdencia. 

§ 3° As aposentadorias por invalidez, em razao de doenc;a, referida nesta lei, 
apenas serao homologadas pela Presidencia do TRIUNFOPREV, ap6s parecer 
conclusive do servic;o medico de pericia do TRIUNFOPREV. 

§ 4° Os segurados aposentados por invalidez, depois de concedido o beneficia, 
poderao se submeter a exames medicos peri6dicos, pelo servic;o medico da 
pericia do TRIUNFOPREV, para comprovac;Bo da manutenc;Bo das causas da 
invalidez, sob pena de cassac;ao do beneficia, ate atingir a idade-limite de 
permanencia no servic;o ativo. 

§ 5° A aposentadoria por invalidez sera precedida de licenc;a para tratamento 
de saude, por periodo nao excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 6° Expirado o periodo de licenc;a e nao estando em condi¢es de reassumir o 
cargo ou de ser readaptado, o servidor sera aposentado. 

§ 7° 0 lapso compreendido entre a data de termino da licenc;a e a data de 
publica<;ao do ato da aposentadoria sera considerado como prorrogac;ao da 
licenc;a. 

§ 8° 0 onus financeiro assim como o pagamento da licenc;a a que se referem 
os §§ 6° e 7° deste artigo, serao de responsabilidade do Tesouro Municipal. 

Art. 24 A pensao podera ser requerida a qualquer tempo, sendo devida a partir 
da data do 6bito, da decisao judicial, ou da data da entrada do requerimento, 
conforme o caso, sendo que prescrevem em cinco anos, qualquer a<;ao para 
haver as presta¢es vencidas ou nao recebidas a que o beneftciario teria 
direito, ressalvada os direitos dos menores, incapazes e ausentes na forma do 
C6digo Civil Brasileiro. 
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Art. 34 [ ... ] 

Paragrafo Unico - onde se le o limite de que trata o art. 32 desta Lei; leia-se o 
limite de que trata o art. 33 desta Lei. 

Art. 37 0 Municipio e responsavel pelo pagamento dos beneficios concedidos 
ate a data de entrada em vigor desta Lei e daqueles segurados cujos requisites 
necessaries a sua concessao foram implementados ate esta data, alem das 
pensoes decorrentes desses beneficios e do abono de permanecia previsto no 
§ 3° do artigo 75. 

Art. 34 [ ... ] 

PARAGRAFO UNICO - Podera ser descontados dos beneflcios pagos aos 
segurados e aos dependentes: 
I - contribuic;oes devidas ao Regime Proprio de Previdencia Social; 
II - o valor da restituic;Bo do que tiver sido pago indevidamente pelo lnstituto de 
Previdencia dos Servidores do Municipio de Triunfo, ap6s regular processo 
administrative; 
Ill - Impasto de Renda; 
IV - as contribuic;oes associativas ou sindicais autorizadas pelos beneficiaries; 
V - valor devido pelo beneficiario ao Municipio, ap6s regular processo 
administrative; 
VI - outros valores, desde que autorizados pelos beneficiaries, tais como 
emprestimos consignados com a rede bancaria. 

Art. 41-A- E de dez anos o prazo de decadencia de todo e qualquer direito ou 
ac;ao do segurado ou beneficiario para a revisao do ato de concessao de 
beneficia, a contar do dia primeiro do mes seguinte ao do recebimento da 
primeira prestac;ao ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento 
da decisao indeferit6ria definitiva no ambito administrative. 

Art. 41-B - Mediante justificac;8o processada perante o Institute de Previdemcia 
dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo - TRIUNFOPREV, observado 
o disposto na legislac;8o municipal e a forma estabelecida no Regulamento da 
Previdencia Social - Decreta 3048/1999 - podera ser suprida a falta de 
documento ou provado ato do interesse de beneficiario ou Administrac;ao 
Publica, salvo no que se refere a registro publico. 
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Art. 42- ( ... ] 

Paragrafo unico - 0 beneficiario de aposentadoria e pensao que nao for 
beneficiado pelas regras de paridade previstas no caput deste artigo terao seus 
beneficios reajustados na mesma data e lndice em que se der o reajuste dos 
beneficios do RGPS. 

Art. 50-[ ... ] 

[ ... ] 

§ 4° - Os conselhos de Administrayao e Fiscal e o Comite Financeiro poderao 
reunir-se conjuntamente, para deliberar sabre materia de interesse do 
TRIUNFOPREV. 

§ so - As reuni6es na forma do § anterior serao presididas pelo Presidente do 
Conselho de Administrayao, sendo substituldo, quando necessaria, pelo 
Presidente do Conselho Fiscal. 

§ 6° - Nas reuni6es realizadas na forma do § 4o sera observado, no que 
couber, as disposig6es contidas neste capitulo II. 

§ 7° - 0 servidor membra da Diretoria Executiva e au dos colegiados do 
r TRIUNFOPREV, que no interesse deste, afastar-se do municipio para outro 

ponto do territ6rio nacional au para o exterior fara jus a passagem e diarias 
destinadas a indenizar despesas extraordinarias com hospedagem, 
alimentayao e locomoyao urbana, equivalentes as da prefeitura municipal, 
respeitada a proporcionalidade a funyao de cada um. 

Art. 52 0 Conselho de Administrayao sera composto por 5 (cinco) membros 
titulares e respectivos suplentes, sendo: 

I - 2 (dais) designados pelo chefe do Poder Executive, sendo urn deles 
segurado RPPS; 
II - 1 (um) designado pela chefia do Poder Legislative, ocupante de cargo 
efetivo; 
Ill- 1 (um) designado pelos servidores ativos; 
IV - 1 ( um) designado pelos servidores aposentados e pensionistas. 
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§ 7° 0 quorum mlnimo para instalayao do Conselho sera de 1/3 de seus 
membros titulares. 

§ so As decisoes do Conselho de Administrayao serao tomadas por maioria 
simples de voto, presente a maioria absoluta dos membros titulares. 

§ 10 Os membros do Conselho de Administrayao bern como os respectivos 
suplentes nao receberao qualquer especie de remunerayao ou vantagem pelo 
exerdcio da fungao, ressalvado o acesso a programas de capacitayao, 
treinamento, reuni6es no interesse do TRIUNFOPREV que sera custeado com 
a taxa de Administrayao prevista nos art. 84. 

Art. 60 [ ... ] 
VII - Submeter a aprovagao do Conselho de Administragao OS calculos 
atuariais; 

Art. 63 0 Conselho Fiscal sera composto por 3 (tres) membros efetivos e 
respectivos suplentes, sendo 1 (um) designado pelo Poder Executivo, 1 (um ) 
pelos servidores ativos e 1 (urn) pelos servidores inativos. 

[ ... ] 

§so 0 quorum mlnimo para instalagao de reuniao do Conselho Fiscal e de 2 
(do is) membros. 

§ 9° As decisoes do Conselho Fiscal serao tomada, por maioria simples de 
voto, presente a maioria absoluta dos membros titulares. 

§ 1 0 Os membros do Conselho Fiscal bern como os respectivos suplentes 
nao receberao qualquer especie de remuneragao ou vantagem pelo exerclcio 
da funyao, ressalvado o acesso a programas de capacitayao, treinamento, 
reunioes no interesse do TRIUNFOPREV que sera custeado com a taxa de 
Administragao prevista nos art. 84. 

Art. 7 4-A Na avaliayao atuarial anual prevista na forma da lei, serao 
observadas as normas gerais de atuaria e os parametres discriminados na 
legislagao pertinente. 
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§ 1° Os Poderes do Municipio de Triunfo e 6rgaos observarao as orientagoes 
contidas no parecer tecnico atuarial anual e, em conjunto com a Diretoria 
Executiva do TRIUNFOPREV, adotarao as medidas necessarias para a 
imediata implantagao das recomenda¢es dele constante. 

§ 2° 0 Demonstrative de Resultado da Avaliagao Atuarial (DRRA) sera 
encaminhado ao Ministerio da Previdencia Social, no prazo fixado pela 
legislagao federal pertinente. 

Art. 75 

( ... ] 

§ 3° 0 segurado de que trata esta lei que tenha completado as exigencias para 
a aposentadoria voluntaria estabelecidas no artigo 18, incise Ill, aHnea "a", 
desta lei, e que opte par permanecer em atividade fara jus a urn abono de 
permanencia equivalente ao valor da sua contribuigao previdenciaria ate 
completar as exigencias para aposentadoria compuls6ria contidas no artigo 18, 
incise II. 

§ 4° 0 segurado ativo podera optar pela inclusao na remuneragao de 
contribuigao de parcelas remunerat6rias percebidas em decorrencia de local de 
trabalho, do exercfcio de cargo em comissao ou de fungao de confianga, para 
efeitos de calculo dos beneflcios previsto nesta lei, respeitando-se, em 
qualquer hip6tese o limite de que trata o incise XI, art. 37 da Constituigao 
Federal. 

§ 5° 0 segurado afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem remuneragao ou 
subsidio, podera contar o respective tempo de afastamento au licenciamento 
para fins de aposentadoria, mediante o recolhimento das contribuigoes sociais 
previstas no art. 75, § 1 e art. 76, a ser efetuado, diretamente, pelo servidor. 

CAPiTULO VII 
Da Taxa de Administragao 

Art. 84 Para cobertura das despesas destinada a manutengao do Institute de 
Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo- TRIUNFOPREV 
fica estabelecida a taxa de administragao de 2% (dais par cento) do valor total 
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da remuneragao, proventos e pensoes dos segurados vinculados ao 
TRIUNFOPREV, relative ao exercicio financeiro anterior, observando-se que: 
I - sera destinada, exclusivamente, ao custeio das despesas correntes e de 
capital necessarias a organizagao e ao funcionamento do TRIUNFOPREV, 
inclusive para a conservagao de seu patrim6nio; 
II - o TRIUNFOPREV podera constituir reserva com as sabras do custeio das 
despesas do exercicio, cujos valores serao utilizados para os fins a que se 
destina a Taxa de Administragao; 
Ill -a aquisigao ou construgao de bens im6veis com os recursos destinados a 
taxa de administragao restringe-se aos destinados ao uso proprio do 
TRIUNFOPREV; 
IV - e vedada a utilizagao dos bens adquiridos ou construfdos para 
investimento ou uso por outro 6rgao publico ou particular em atividades 
assistenciais ou quaisquer outros fins nao previstos no incise I deste artigo. 

Art. 88 Ate que seja implantada integralmente a estrutura administrativa e 
organizacional do TRIUNFOPREV os procedimentos de licitat6rio serao 
realizados pela Comissao de licitagao da Prefeitura Municipal de TRIUNFO, 
que os remeterao, antes da homologagao, da adjudicagao e da publicagao, ao 
TRIUNFOPREV para exame, nos termos do incise IX do art. 59. 

§ 1 o - Os membros da Diretoria Executiva receberao mensalmente, a titulo de 
gratificagao, urn valor correspondente a 1 00% dos vencimentos do cargo em 
comissao, sfmbolo "CC2" que sera custeado pela taxa de Administragao. 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposi<;Oes em contrario. 

Art. 2°- Passa o Diretor de Previdencia e Atuaria a denomina-se "Diretor de 
Beneficios". 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 4° - Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Triunfo, em 05 de Setembro de 2013. 

~~~Lo 
LUCIANO FERN~;~SA 

Prefeito 
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