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DispOe sobre a organiza~ao do Regi .... m-e--.,d~""'e ___ _ 
Previdencia Social dos Servidores Publicos, 
cria o Institute de Previdencia dos Servidores 
Publicos do Municipio de Triunfo, e da out ras 
providencias. 

0 PREFEITO DO MUNiciPIO DE TRIUNFO, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de 
suas atribuic;6es legais, faz saber que a Camara Municipal aprovou e Eu sanciono a 
seguinte Lei . 

TITULO I 
DO REGIME DE PREVIDENOA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBUCOS 

DO MUNiciPIO DE TRIUNFO. 

CAPITULO I 
Das Disposi<;6es Gerais 

.a.rt. 1° 0 Regime de Previdencia Social dos Servidores Publicos do Municipio 
de Triunfo, organizado na forma desta Lei tern por finalidade assegurar, mediante 
contribui~ao, aos seus beneficiaries os meios de subsistencia nos eventos de 
incapacidade, vefhice, inabvidade e falecimento. 

Art. 2° 0 Regime de Previdencia Social dos Servidores Publicos do Municipio 
de Triunfo, de carater contributive e de filiac;ao obrigatoria, sera mantido pelo 
Municipio, atraves dos orgaos dos Poderes Legislativo e Executivo, inclusive pelas 
suas autarquias e fundac;6es instituldas e mantidas pelo Municipio e pelos seus 
segurados ativos, mat1vos e pensionistas nos termos de lei espedfica. 

-"rt. 3° 0 Regime de Previdencia Social dos Servidores Publicos do Municipio 
de Triunfc, rege-se pelos seguintes princlpios: 

I. universalidade de participac;ao nos pianos previdenciarios; 
II. irredutibilidade do valor dos beneflcios; 
III. veda a criag!io, majorac;ao au extensao de qualquer beneficia sem a 

correspondente fonte de custeio total; 
IV. custeio da prev1dencia social dos servidores publicos municipais mediante 

recursos provenientes, dentre outros, do on;amento dos orgaos dos 
Poderes Legislative e Executivo, inclusive de suas autarquias e fLtnda<;6es 
publicas e da contribui<;ao compuls6na dos segurados ativos; 
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v. subordina<;;ao das aplica<;;6es de reservas, fundos e provisoes garantidoras 
dos beneffcios mfnimos a criterios atuariais, tendo em vista a natureza dos 

beneflcios; 
VI. valor mensal das aposentadorias e pens6es nao inferior ao salario minima; 
VII. previdencia complementar facultativa, custeada par contribui<;;ao adicional. 

CAPITULO II 
Dos Beneficiaries 

Art. 40 Os beneficiaries do regime de previdencia social de que trata esta Lei 
classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das Se<;;6es I e II deste 
capitulo. 

se~ao 1 
Dos Segurados 

Art. so Consideram-se segurados obrigatorios, os servidores publicos titulares 
de cargos efetivos vinculados a Administra<;ao direta, autarquica e fundacional, OS 

inativos e os pensionistas. 

Paragrafo Unico - 0 servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em com1ssao 
declarado em lei de livre nomea<;;ao e exonera<;;ao e exclufdo do regime de 
previdencia de que trata esta Lei. 

Subse~ao I 
Da Inscri<;;ao 

Art. 6° A inscri<;§o do servidor junto ao regime de previdencia social de que 
trata esta Lei decorre automaticamente do seu ingresso no servi<;;o publico do 
Municipio de Triunfo. 

Paragrafo (mico- Os servidores municipais mencionados no art. 5° desta Lei que 
estejam em exerdcio no infcio da vigenda desta Lei e regidos pelo Estatuto dos 
Servidores Publicos terao suas inscri<;;6es procedidas automaticamente. 

Subse~ao II 
Da Suspensao de In ri<;;ao Nesta d : :a f:-: n P l •.,·; -:a c::Io 
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Art. 70 0 segurado que deixar de contribuir para o regime de previdencia de 
que trata esta Lei, por mais de 3 (tres) meses consecutivos, ou 6 (seis) meses 
alternadamente, tera seus direitos suspensos ate o restabelecimento e regularizac;ao 
das respectivas contribuic;6es. 

Subse~ao I II 
Do cancelamento de Inscri<;ao 

Art. so Sera cancelada a inscric;ao do segurado que, nao estando em 
gozo de beneffcio proporcionado por este regime de previdencia, perder a condic;ao 
de servidor publico do Municipio de Triunfo. 

Se~ao II 
Dos Dependentes 

Art. g o Consideram-se beneficiaries do regime de previdencia social de 
que trata esta Lei, na condic;ao de dependentes do segurado: 

I. 0 conjuge, a companheira ou 0 companheiro; 
II. o filho nao emancipado, de qualquer condi<;ao, menor de 21 (vinte e urn) 

anos ou invalido; 
III. OS pais. 

§ 1 o A existencia de dependentes mencionados nos incisos I e II deste artigo exclui 
do direito as presta<;6es OS dependentes previstos no inciso III. 

§ 2° Equiparam-se a filho, nas condic;6es do inciso II, mediante declarac;ao do 
segurado, desde que nao tenha qualquer vincula<;ao previdenciaria, quer como 
segurado, quer como beneficiario dos pais ou de outrem: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determina<;ao judicial, esteja sob a sua guarda; 
c) o menor que esteja sob a sua tutela e nao possua condic;6es suficientes para 

o proprio sustento e educac;ao. 

§ 3° Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que mantenha uniao 
estavel como segurado ou com a segurada. 

§ 4 ° Uniao estavel e aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viuvos, ou 
ten ham filhos em comum, enquanto nao se sep~-- - i( 
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§ so A dependencia econ6mica das pessoas mencionadas nos incisos I e II deste 
artigo e presumida, devendo ser comprovada a dos dependentes referidos no inciso 
III. 

Subse~ao I 
Da Inscri~ao 

Art. 10 Incumbe ao segurado a inscric.;ao de dependente junto ao regime de 
previdencia social de que trata esta Lei, simultaneamente a seu ingresso no servi<.;o 
publico municipal. 

Subse~ao II 
Do Cancelamento da Inscri~ao 

Art. 11 0 cancelamento da inscri<_;ao de dependente ocorrera: 

I. para o conjuge, pela separac.;ao judicial ou div6rcio sem direito a alimentos 
ou em face de certidao de anula<;ao de casamento, separa~ao judicial com 
senten~a transitada em julgado, ou certidao de 6bito; 

II. para a(o) companheira(o) pela revogac.;ao de sua indicac.;ao pelo(a) 
segurado(a) ou em face da cessa~o da uniao estavel com o(a) segurado 
ou segurada; 

III. para os dependentes em geral, pefo falecimento. 

Art. 12 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

Subse<jjo III 
Da Perda de Qualidade de Dependente 

A perda da qualidade de dependente ocorrera: 

para 0 conjuge, pela separa<_;ao judicial ou pelo div6rcio, desde que nao lhe 
tenha sido assegurada a percepc.;ao de alimentos, ou pela anulac.;ao do 
casamento; 
para a(o) companheira(o), quando revogada a sua indicac.;ao pelo(a) 
segurado(a) ou pela cessac.;ao da uniao estavel com o segurado ou 
segurada, enquanto nao lhe for garantida a presta~ao de alimentos; 
para o separado judicialmente com percepc.;ao de alimentos, pelo 
concubinato ou uniao estavel; 
para o filho nao invalido, a emancipac.;ao ou o atingimento de 21 (vinte e 
urn) anos; 
para os beneficiarios economicamente d~_ndentes. quando cessar-e~~s~a~---
situac.;ao; · PUBLiCACAO 1 
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VII. para o dependente em geral, pelo falecimento ou pela perda da qualidade 
de segurado por aquele de quem depende. 

CAPITULO III 

~o Unica 
Da Base de calculo das Contribui<;6es 

Art. 13 Considera-se base de calculo das contribui<;6es, para OS efeitos desta 
Lei, o total das parcelas de remunera<;ao mensa! percebido pelo segurado, acrescido 
das vantagens pecuniarias permanentes estabelecidas em lei, exclufdas: 

I. cargo em comissao; 
II. local de trabalho; 
III. a ajuda de custo em razao de mudan<;a de sede; 
IV. a indeniza~o de transporte; e 
v. o salario-famllia. t 

Paragrafo unico - Na hip6tese de licen<;as ou ausencias que importem em redu<;ao 
da base de calculo das contribui<;6es do servidor, considerar-se-a o valor que lhe 
seria devido caso nao se verificassem as licen<;as ou ausencias, na forma do disposto 
neste artigo. 

CAPITULO IV 
Da Contagem do Tempo de Contribui<;ao e de Servi<;o 

Art. 14 E garantido ao segurado, para efeito de aposentadoria, a contagem 
do tempo de contribui<;ao na atividade privada, bern como a decorrente de 
vincula<;ao de servidor publico titular de cargo efetivo, hipotese em que os regimes 
de previdencia social se compensarao financeiramente. 

§ 1° A compensa<;ao financeira sera feita junto ao regime ao qual o servidor publico 
esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensao para 
seus dependentes, conforme dispuser a lei. 

§ 2° 0 tempo de contribui<;ao previsto neste artigo e considerado para efeito de 
aposentadoria, desde que nao concomitante com tempo de servi<;o publico 
computado para o mesmo fim. 

§ 3° As aposentadorias concedidas com base na contagem de temoo de contrib!Jj~[Q ___ _ 
prevista neste artigo deverao evidenciar o tempo de contriplt!J;~<t p~ A~i(lfl~ 1 
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privada ou o de contribuic;ao na condic;ao de servidor publico titular de cargo efetivo, 
conforme o caso, para fins de compensac;ao financeira. 

Art. 15 0 beneffcio resultante de contagem de tempo de servic;o na forma 
deste capitulo sera concedido e pago pelo regime previdenciario responsavel pela 
concessao e pagamento de beneficia de aposentadoria ou pensao dela decorrente ao 
servidor publico ou a seus dependentes, observada a respectiva legislac;ao. 

Art. 16 Na hip6tese de acumulo legal de cargos, o tempo de contribuic;ao 
referente a cada cargo sera computado isoladamente, nao sendo permitida a 
contagem do tempo anterior a que se refere o art. 15 desta Lei para mais de urn 
beneffcio. 

TITULO II 
Das Prestac;6es em Geral 

CAPITULO I 
Das Especies de Prestac;6es 

Art. 17 0 regime de previdencia social de que trata esta Lei, compreende as 
seguintes prestac;6es: 

I. quanta ao segurado: 
a) apasentadoria por invalidez; 
b) apasentadoria voluntaria par tempo de contribuic;ao; 
c) apasentadoria voluntaria par implemento de idade; e 
d) apasentadoria compuls6ria por implemento de idade. 

II. quanta ao dependente: 
a) pensao par morte do segurado; e 
b) pensao por desaparecimento ou ausencia do segurado. 

§ 1° Os beneffcios serao concedidos nos termos e condic;6es definidas nesta Lei, 
observadas, no que couber, as normas previstas na Constituic;ao Federal e Estatuto 
dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo e legislac;ao infraconstitucional em 
vigor. 

§ 2° Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissao declarado em lei 
de livre nomeac;§o e exonerac;ao, bern como de outro cargo temparario ou de 
emprego publico, aplica-se o Regime Geral de Previdencia Social. 

§ 3° 0 recebimentO indevidO de benef(CiOS havicfOS- ptJf n dUde=; dolo OU ffi8tt-' ""f1fe~' ,,.----
implicara devolu<;ao do valor total auferido, sem pr julzo de ac;a8 ~~M idib~~ A 0 
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se~ao I 
Dos Beneffcios 

Subs~ao I 
Da Aposentadoria 

Art. 18 0 segurado de que trata esta Lei sera aposentado: 

I. por invalidez permanente, sendo os proventos integrais ao tempo de 
contribui<;ao quando decorrente de acidente em servi<;o, molestia 
profissional ou doen<;a grave, contagiosa ou incuravel, especificada em lei, 
e proporcionais nos demais casas; 

II. compuls6ria, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribui<;ao; e 

III. voluntaria, desde que cumprida tempo mfnimo de dez anos de efetivo 
exerdcio no servi<;o publico e cinco anos no cargo efetivo em que se dara 
a aposentadoria, observadas as seguintes condi<;6es: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuic;ao, se homem, e 

cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuic;ao, se mulher, 
com proventos integrais; e 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, 
se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuic;ao. 

§ 1° 0 provento de aposentadoria, par ocasiao da sua concessao, sera calculado 
levando-se em conta a base de calculo das contribuic;6es prevista no art. 13 desta 
Lei. 

§ 2° 0 calculo dos valores proporcionais de proventos a que se referem OS incises I 
e II deste artigo, correspondera a um trinta e cinco avos da totalidade da 
remunerac;ao do segurado na data da conc::essao do beneffcio, por ana de servi<;o, se 
homem, e um trinta avos, se mulher. 

§ 3° Os requisites de idade e de tempo de contribuic;ao serao reduzidos em cinco 
anos, em relac;ao ao disposto no inciso III, "a", deste artigo, para o professor que 
comprove exclusivamente tempo de efetivo exerdcio das fun<;6es de magisterio na 
educac;ao infantil e no ensino fundamental e media. 

§ 4° E vedada, a partir de 16 de dezembro de 1998, a adoc;ao de requisites e 
criterios diferenciados para a concessao de aposentadoria aos servidores publicos 
abrangidos par esta Lei, ressalvados os ca90s de atividades exercidas exclusivamente 
sob condi<;6es especiais que prejudiquem a sau~ou a inteoridade ffsica, a serem 
definidos em lei complementar. p u B L I c A c A o I 
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§ so Na hip6tese do inciso I deste artigo, o servidor sera submetido a junta medica 
oficial, que atestara a invalidez quando caracterizada a incapacidade para _ o 
desempenho das atribui<;6es do cargo ou verificada a impossibilidade de readapta<;ao 
nos termos da lei. 

Art. 19 A aposentadoria compulsoria sera automatica e declarada por ato, 
com vigencia a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade-limite 
de permanencia no servi<;o ativo. 

Art. 20 A aposentadoria voluntaria ou por invalidez vigorara a partir da data 
da publica<;ao do respective ato. 

§ 1° A aposentadoria por invalidez sera precedida de licen<;a para tratamento de 
saude, por perlodo nao excedente a 24 (vinte e quatro) meses. 

§ 2° Expirado o perfodo de licen<;a e nao estando em condi<;6es de reassumir o 
cargo ou de ser readaptado, o servidor sera aposentado. 

§ 3° 0 lapso compreendido entre a data de termino da licen<;a e a data de 
publica<;ao do ato da aposentadoria sera considerado como de prorroga<;ao da 
licen<;a. 

§ 4° 0 onus financeiro assim como o pagamento da licen<;a a que se referem os §§ 1 
2° e 3° deste artigo, serao de responsabilidade do Tesouro Municipal. 

Subse~o II 
Da Pensao 

Art. 21 Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensao 
mensa!, a partir da data do obito, de valor correspondente ao do provento do 
servidor inativo ou ao valor do provento a que teria direito o servidor em atividade, 
levando-se em conta a base de calculo das contribui<;6es prevista no art. 13 desta 
Lei, na data de seu falecimento. 

Art. 22 Observado o disposto no art. 9° desta Lei, as pens6es distinguem-se, 
quanta a natureza, em vitallcias e temporarias. 

§ 1° A pen sao vitalfcia e composta de cota ou cotas permanentes, que so mente se 
extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiaries. 

§ 2° A pensao temporaria e composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou 
reverter par motivo de morte, cessa<;ao de invalidez, emancipa<;ao ou maiorida~d:.:::e~d~o!----
beneficiario. puB L ic A c A o 
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Art. 23 Ocorrendo habilitac;;ao as pens6es vitalfcia e temporaria, metade do 
valor cabera ao titular ou titulares da pensao vitalfcia, sendo a outra metade rateada 
em partes iguais, entre os titulares da pen sao temporaria. 

Pan1grafo (mico - Ocorrendo habilitac;;ao somente a pensao temporaria, o valor 
integral da pensao sera rateado, em partes iguais, entre OS que se habilitarem. 

Art. 24 A pensao podera ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tao-
somente as prestac;;6es exigfveis ha mais de 5 (cinco) anos. 

Paragrafo (mico - Concedida a pensao, qualquer prova posterior ou habilitac;;ao 
tardia que implique exclusao de beneficiario ou redu<;ao de pensao s6 produzira 
efeitos a partir da data em que for oferecida. 

Art. 25 Nao faz jus a pensao o dependente condenado pela pratica de crime 
doloso de que tenha resultado a morte do segurado. 

Art. 26 Sera concedida pensao provisoria por ausencia ou morte presumida do 
servidor, nos seguintes casos: 

I. declarac;;ao de ausencia, pela autoridade judiciaria competente; 
II. desaparecimento em desabamento, inundac;;ao, incendio ou acidente nao 

caracterizado como em servi<;;o; e 
III. desaparecimento no desempenho das atribuic;;6es do cargo ou em missao 

de seguran<;a. 

§ 1° Suje1tam-se a comprovac;;6es por meios legais os casos previstos nos incises II 
e III deste artigo. 

§ 2° A pensao provisoria sera transformada em vitallcia ou temporaria, conforme o 
caso, decorridos 5 (cinco) anos de sua vigencia, ressalvado o eventual 
reaparecimento do servidor, hipotese em que o beneficia sera automaticamente 
cancelado. 

Art. 27 A pensao pela ausencia sera devida a partir: 

I. da declarac;;ao judicial ou sentenc;;a transitada em julgado que reconhecer o 
estado de ausencia ou a morte presumida, retroagindo seus efeitos a partir 
da data do evento; 

II. do acidente ou catastrofe, mediante prova inequfvoca do fato jurfdico; e 
III. do 6° mes da declarac;;ao da morte presumida pela autoridade judicial 

competente. 

Art. 28 Ressalvado o direito de op<;ao,. e vedada a i>eT<reOGao ~LI:lJl~atjva de 
mais de duas pensoes. Nesta d :·a ~:- r: :' 1 ~!icac..:to I 
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se~ao II 
Das Disposi<;6es Gerais 

Art. 29 0 provento de aposentadoria e as pens6es nao poderao exceder a 
qualquer titulo, o valor da remunera<;ao tnmado como base para a concessao do 
beneficia ao respectivo servidor, sendo vedado o acrescimo de vantagens de carater 
transitorio. 

Art. 30 Alem do disposto no Capitulo I deste Titulo, o Regime de Previdencia 
Social dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo observara, no que couber, os 
requisitos e criterios fixados para o Regime Geral de Previdencia Social - RGPS. ..,) 

Art. 31 0 tempo de servi<;o considerado pela legisla<;ao vigente para efeito de 
aposentadoria, cumprido ate a data de entrada em vigor desta Lei, sera contado 
como tempo de contribui<;§o, sendo vedada qualquer forma de contagem de tempo 
fictfcio de contribui<;ao. 

Art. 32 E assegurada a concessao de aposentadoria e pensao, a qualquer 
tempo, aos segurados, bern como aos seus dependentes, nas condi<;6es previstas 
pela legisla<;ao em vigor a epoca em que foram atendidas as prescri<;6es nela 
estabelecidas ou nas condi<;6es previstas na legisla<;ao vigente ate 15 de dezembro 
de 1998, aqueles que ate aquela data, tenham cumprido OS requisitos para obte-las. 

Art. 33 A partir de 16 de dezembro de 1998, a soma total dos proventos de 
inatividade, ainda que quando decorrentes de acumula<;ao de cargos ou empregos 
publicos, bern como de outras atividades sujeitas a contribui<;ao para o Regime Geral 
de Previdencia Social - RGPS -, e o montante resultante da adi<;ao de proventos de 
inatividade com remunera<;ao de cargo acumulavel na forma da Constitui<;ao Federal, 
cargo em comissao declarado em lei de livre nomea<;ao e exonera<;ao, e de cargo 
eletivo, nao poderao exceder o valor maximo previsto no art. 37, XI, da Constitui<;ao 
Federal. 

Art. 34 E vedada a partir de 16 de dezembro de 1998: 

I. a percep<;ao simultanea de provento de aposentadoria decorrente desta 
Lei, com remunera<;ao de cargo, emprego ou fun<;ao publica, ressalvados 
os cargos acumulaveis previstos na Constitui<;ao Federal, os cargos eletivos 
e os cargos em comissao declarados em lei de livre nomea<;ao e 
exonera<;ao; 

II. a percep<;ao de mais de uma aposentadoria a conta do regime proprio de 
que trata esta Lei, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 
acumulaveis previstos na ConstitUi<;ao Federal; e 

III. a contagem de tempo de servi<;o ou de contribui<;ao em dobra, ou 
qual~ue~ _outra forma de contagem; de tempo {'{f~ie I~ ASC!'1ic;B ou 
contnbUI<;ao. l . .. . _ 
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Paragrafo unico - A veda<;ao prevista no inciso I do caput deste artigo, nao se 
aplica aos membros de poder e aos inativos, segurados, que, ate 15 de dezembro de 
1998, tenham ingressado novamente no servi<;o publico por concurso publico de 
provas ou de provas e tftulos, e pelas demais formas previstas na Constitui<;ao 
Federal, sendo-lhes proibida a percep<;ao de mais de uma aposentadoria pelo regime 
de previdencia de que trata esta Lei, aplicando-se-lhes, em qualquer hip6tese, o 
limite de que trata o art. 32 desta Lei. 

CAPITULO II 
Das Disposi<;6es Transitorias 

Art. 35 Ressalvado o direito de op<;ao pela aposentadoria prevista no art. 18 
desta Lei, o servidor publico que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na 
administra<;ao publica, direta autarquica ou fundacional, ate 15 de dezembro de 
1998, tera assegurado o direito a aposentadoria voluntaria com proventos integrais 
calculados tomando-se em conta a base de calculo das contribui<;6es prevista no art. 
13 desta Lei, quando, cumulativamente: 

I. contar cinquenta e tres anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e 
oito anos ou mais de idade, se mulher; 

II. tiver cinco anos ou mais de efetivo exercfcio no cargo em que se dara a 
aposentadoria; e 

III. contar tempo de contribui<;ao igual, no mfnimo, a soma de: 

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e 
b) urn perfodo adicional de contribui<;ao equivalente a, no mlnimo, vinte 

por cento do tempo que, no dia 16 de dezembro de 1998, faltava para 
atingir o limite de tempo constante da allnea anterior. 

§ 1° 0 segurado de que trata este artigo tera direito a aposentadoria voluntaria com 
proventos proporcionais ao tempo de contribui<;ao, quando, cumulativamente: 

I. contar cinquenta e tres anos ou mais de idade, se homem, e quarenta e 
oito anos ou mais de idade, se mulher; 

II. tiver cinco anos ou mais de efetivo exerdcio no cargo em que se dara a 
aposentadoria; e 

III. contar tempo de contribui~o igual, no minima, a soma de: 

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e 
b) urn periodo adicional de contribui<;ao equivalente a, no mrmmo, 

quarenta por CentO dO tempO QU€,....fl0 9ieu16 eJe eJ~!':~n tbrO U€" ..... *1-A~A~~.e-,---
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§ 20 0 provento da aposentadoria proporcional sera equivalente a setenta por cento 
do valor maximo que o segurado poderia obter com base na remunerac;ao prevista 
no art. 13 desta Lei, acrescido de cinco por cento por ano de contribuic;ao que supere 
a soma a que se refere o incise III do paragrafo anterior, ate o limite de cem por 
cento. 

§ 30 0 servidor que, ate 15 de dezembro de 1998, tenha cumprido os requisites 
para obter a aposentadoria proporcional somente fara jus ao acrescimo de cinco por 
cento a que se refere o § 20 se cumprir os requisites previstos nos incises I e II do§ 
1 o deste artigo. 

§ 4° 0 professor, servidor do Municipio, inclufdas suas autarquias e fundac;oes, que, 
ate 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de 
magisterio e que opte por aposentar-se na forma do disposto no caput deste artigo, 
tera o tempo de servic;o exercido ate aquela data contado com o acrescimo de 
dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se 
aposente, exdusivamente, com tempo de efetivo exerclcio das func;oes de 
magisterio. 

CAPITULO III 
Das Disposic;6es Relativas as Prestac;oes 

se~ao 1 
Do pagamento dos beneffcios 

Art. 36 Os beneffcios serao pages em prestac;6es mensais e consecutivas 
ate o dia 10 domes seguinte ao de competencia, pelo prazo da respectiva durac;ao. 

Art. 37 0 Municipio e responsavel pelo pagamento dos beneffcios 
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 beneffcios. 

Pan1grafo unico - Os encargos totais dos beneffcios de que trata o caput deste 
artigo sao de responsabilidade do Tesouro Municipal ate sua extinc;ao. 

Art. 38 Os beneffcios devidos serao pagos diretamente aos aposentados, 
pensionistas e aos dependentes, ressalvado os casas de menores de idade, ausencia, 
molestia contagiosa ou impossibilidade de locomoc;ao, quando serao pagos a tutor ou 
a procurador, conforme o caso, sendo que para este ultimo o mandate nao tera 
prazo superior a seis meses, podendo ser renovado per tgoat uerfo<lo"" ·-:. 1 

( PUBLt vACAO 
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Paragrafo unico- 0 beneficia devido ao dependente civilmente incapaz sera pago 
ao seu representante legal, admitindo-se, na falta deste, e por perfodo nao superior 
a seis meses, o pagamento a herdeiro legltimo, civilmente capaz, mediante termo de 
compromisso firmado no ato do recebimento. 

Art. 39 o valor nao recebido em vida pelo beneficiario so sera pago a seus 
dependentes habilitados na forma do art. 9° desta Lei ou na falta deles, a seus 
sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventario ou arrolamento. 

Art. 4 0 Salvo quanta ao desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da 
obriga~ao de prestar alimentos reconhecida em senten~a judicial, o beneffcio nao 
pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestra, sendo nula de pleno direito a sua 
venda ou cessao, ou a constitui~ao de qualquer onus sobre ele, bern como a outorga 
de poderes irrevogaveis ou em causa propria para o seu recebimento. 

Art. 41 Sem prejulzo do direito aos beneflcios, prescreve em 5 (cinco) anos o 
direito as presta~OeS nao pagas nem reclamadas na epoca propria, ressalvados OS 
direitos dos incapazes ou dos ausentes na forma da lei civil. 

Se~o II 
Do Reajustamento do Valor dos Beneffcios 

Art. 42 0 provento de aposentadoria e as pens6es serao revistos na mesma 
propor~ao e na mesma data, sempre que se modificar a remunera~ao dos servidores 
em atividade, sendo tambem estendidos aos aposentados e aos pensionistas 
quaisquer beneffcios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transforma~ao ou reclassifica~ao do cargo 
ou fun~o em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referencia para a 
concessao da pensao, na forma da lei. 

S~ao III 
Da Gratifica~ao Natalina 

Art. 4 3 A gratifica~ao natalina sera devida aos servidores aposentados e 
pensionistas em valor equivalente ao respectivo beneficia referente ao mes de 
dezembro de cada ano. 

§ 1° Na hip6tese da ocorrenCia de fato extintivo do beneficia, o calculo da 
gratifica~ao natalina obedecera a proporcionalidade da manuten~ao do beneficia no 
correspondente exerdcio, equivalendo cada mes decorrido, ou fra~ao de dias 
superior a quinze, a 1/12 (um doze avos). 

f PU BLiCACAO 
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§ 2o A gratificac.;ao de que trata o caput deste artigo podera ser paga 
antecipadamente dentro do exerclcio financeiro a ela correspondente, desde que 
autorizada pelo Conselho de Administrac.;ao. 

TITULO III 

DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS 
DO MUNICIPIO DE TRIUNFO. 

CAPITULO I 
Da Criac.;ao, Natureza Jurldica, Sede e Foro 

Art. 44 Fica criado o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 
PUBLICOS DO MUNIOPIO DE TRIUNFO - TRIUNFO PREV, autarquia com 
personalidade jurfdica de direito publico, integrante da administrac.;ao indireta do 
Municipio, com autonomia administrativa e financeira, nos termos desta Lei. 

Art. 45 0 Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio 
de Triunfo- TRIUNFO PREV, tern sede e foro na cidade de Triunfo. 

Art. 46 0 TRIUNFO PREV e o orgao responsavel pela administrac.;ao do 
Regime de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo, com base 
nas normas gerais de contabilidade e atuckia de modo a garantir o seu equilibria 
financeiro e atuarial, bern como gerir os seus recursos financeiros. 

Art. 47 0 prazo de sua durac.;ao e indeterminado. 

Art. 48 0 exerclcio social coincidira com o ano civil e, ao seu termino, 
sera levantado balanc.;o do Instituto. 

Art. 49 Compete ao TRIUNFO PREV contratar instituic.;ao financeira oficial para 
a gestao dos recursos garantidores das reservas tecnicas, das exigibilidades relativas 
aos programas previdencial e de investimento, dos fundos dos referidos programas, 
custOdia dos tltulos e valores mobiliarios, bern como da gestao previdenciaria 
relativamente a concessao, manutenc.;ao e cancelamento dos beneffcios de 
aposentadoria e pensao, atualizac.;ao e administrac.;ao do cadastro social e financeiro 
dos servidores, alem de gerir a folha de pagamento dos beneficiaries de que trata 
esta Lei, Q_esde que previamente autorizado pelo Conselho de Administrac.;ao. 

' Paragrafo (mico - E dispensavel a licitac.;ao nos casas de que trata o capu_t deste 

artigo, por se tratar de execuc.;ao de obrigac.;6e. si'realizad;.~~~:~~: .~~:~:n 
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Regime de Previdencia cuja natureza da operac;;ao e inerente ao respectivo regime 
financeiro. 

CAPITULO II 
Dos 6rgaos 

Art. 50 A estrutura tecnico-administrativa do TRIUNFO PREV comp6e-se 
dos seguintes orgaos: 

I. Conselho de Administrac;;ao; 
II. Diretoria Executiva; e 
III. Conselho Fiscal. 

§ 1 o Nao poderao integrar o Conselho de Administrac;;ao, Diretoria Executiva ou o 
Conselho Fiscal do TRIUNFO PREV, ao mesmo tempo representantes que guardem 
entre si relac;;ao conjugal ou de parentesco, consangulneo ou afim ate o segundo 
grau. 

§ 20 Os representantes que integrarao OS orgaos de que trata 0 caput deste artigo, 
serao escolhidos dentre pessoas de reconhecida capacidade e experiencia 
comprovada, preferencialmente com formac;ao superior em uma das seguintes areas: 
seguridade, administrac;ao, economia, financ;as, contabilidade, engenharia e direito, 
para urn mandata de 02 (dais) anos, permitida a reconduc;ao. 

§ 3 ° Sem prejulzo da permanencia no exerdcio do cargo ate a data de investidura 
de seus sucessores, que devera ocorrer ate 30 (trinta) dias contados da data da 
designac;ao, os membros desses orgaos terao seus mandatos cessados quando do 
termino do mandata do Chefe do Poder Executivo que os designou. 

Se~ao I 
Do Conselho de Administrac;ao 

Art. 51 0 Conselho de Administrac;;ao, orgao de deliberac;ao e orientac;;ao 
superior do TRIUNFO PREV, ao qual incumbe fixar a polftica e diretrizes de 
investimentos a serem observadas. 

Art. 52 0 Conselho de Administrac;ao sera composto de 11(onze) 
mernbros titulares e respectivos suplentes, sendo 4 ( quatro) designados pelo Chefe 
do Poder Executivo, 2 (dais) pela chefia do Poder Legislativo, 3 (tres) pelos 
servidores ativos, 1 (urn) pelos servidores inatlvos e 1 (urn) pela Associac;;ao 
Comercial e/ou Industrial do municipio. --~---------

' 
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§ 1 o Os membras titulares e suplentes do Conselho de Administrac;ao serao 
nomeados pelo Chefe do Poder Executive. 

§ 2o 0 Presidente do Conselho e seu suplente, serao nomeados pelo Chefe do Poder 
Executive, dentre os indicados pelo Poder Executive. 

§ 30 Ficando vaga a presidencia do Conselho de Administrac;ao, cabera ao Chefe do 
Poder Executive designar outro membro para exercer as func;6es e preencher o cargo 
ate a conclusao do mandata. 

§ 40 No caso de ausencia ou impedimenta temporario de membro efetivo do 
Conselho de Administra<_;ao, este sera substitufdo por seu suplente. 

§ so No caso de vacancia do cargo de membra efetivo do Conselho de 
Administrac;ao, o respective suplente assumira o cargo ate a conclusao do mandato, 
cabendo ao 6rgao ou entidade ao qual estava vinculado o ex-conselheiro, ou ao 
representante do servidor ativo ou inativo, se for o caso, indicar o novo membro 
suplente para cumprir o restante do mandato. 

§ 6o 0 Conselho de Administrac;ao reunir-se-a, mensalmente, em sess6es ordinarias 
e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente, ou a requerimento 
de 2/3 ( dois terc;os) de seus membras ou pelo Conselho Fiscal. 

§ 7° 0 quorum mfnimo para instalac;ao do Conselho e de 5 (cinco) membras. 

§ 8° As decis6es do Conselho de Administrac;ao serao tomadas por, no mfnimo, 5 
(cinco) votos favoraveis. 

§ 9° Perdera o mandato o membra do Conselho que deixar de comparecer a duas 
sess6es consecutivas ou a quatro alternadas, sem motivo justificado, a criterio do 
mesmo Conselho. 

§ 10 Os membros do Conselho de Administrac;ao bern como os respectivos suplentes 
nao receberao qualquer especie de remunerac;ao ou vantagem pelo exerdcio da 
func;ao. 

§ 11 Se for compravado o desfalque por parte da Diretoria Executiva seus bens 
ficarao indisponfveis e, se compravada a infrac;ao, os bens, seus e de seus familiares, 
serao confiscados. 

§ 12 Os membros da Diretoria Executiva deverao apresentar declarac;ao de bens no 
a to da nomeac;ao. 

; PUBLICA CAO 
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Art. 53 

I. 
II. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 
VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
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Subs~ao I 
oa Competencia do Conselho de Administra<;ao 

Compete, privativamente, ao Conselho de Administra<;ao: 

aprovar e alterar o regimento do proprio Conselho de Administra<;ao; 
estabelecer a estrutura tecnico-administrativa do TRIUNFO PREV, 
podendo, se necessaria, contratar entidades independentes legalmente 
habilitadas; 
aprovar a polltica e diretrizes de investimentos dos recursos do TRlUNFO 
PREV; 
participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestao economica e 
financeira dos recursos; 
autorizar o pagamento antecipado da gratifica<;ao natalina; 
estabelecer normas gerais de contabilidade e atuaria, de modo a garantir o 
equilibria financeiro e atuarial do Instituto; 
autorizar a aceita<;ao de doa<;6es; 
determinar a realiza<;ao de ins~6es e auditorias; 
acompanhar e apreciar, atraves de relatorios gerenciais por ele definidos, a 
execu<;ao dos pianos, programas e or<;amentos previdenciarios; 
autorizar a contrata~o de auditores independentes; 
apreciar e aprovar a presta<;ao de contas anual a ser remetida ao Tribunal 
de Contas do Estado, podendo, se for necessaria, contratar auditoria 
externa; 
estabelecer os valores mfnimos em litlgio, acima dos quais sera exigida 
anuencia previa do Procurador Geral do Municipio; 
elaborar e aprovar seu Regimento interno; 
autorizar a contrata<;ao de que trata o art. 49 desta Lei; 
autorizar a Diretoria Executiva a adquirir, alienar, hipotecar ou gravar com 
quaisquer onus reais os bens imoveis do TRIUNFO PREV, bern como 
prestar quaisquer outras garantias; e 
apreciar recursos interpostos dos atos da Diretoria Executiva. 

Subs~ao II 
Das Atribui<;6es do Presidente do Conselho de Administra<;ao 

Art. 54 Sao atribui<;6es do Presidente do Conselho de Administra<;ao: 

I. dirigir e coordenar as atividades do Conselho; 
II. convocar, instalar e presidir as reuni6es do Conselho; 
III. designar o seu substitute eventual; 
IV. encaminhar os balancetes mensa is, ~lan o e as 

TRlUNFO PREV, para delibera<;ao {do (c:Co~n'SEse~IOO::Gii"":-imJ,tt,~~~2!~o~, ---
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.,_ ....... .,. 

acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal, do Atuario e da Auditoria 
Independente, quando foro caso; 

V. avocar o exame e a solu<;;ao de quaisquer assuntos pertinentes ao 
TRIUNFO PREV; 

VI. praticar os demais atos atribufdos por esta Lei como de sua competencia. 

S~ao IV 
Da Diretoria Executiva 

Art. 55 A Diretoria Executiva, e o 6rgao superior de administra<;;ao do 
I nstitute de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de TRIUNFO PREV. 

Art. 56 A Diretoria Executiva sera composta de urn Diretor-Presidente, 
de urn Diretor de Previdencia e Atuaria e de urn Diretor Administrativo-Financeiro, 
nomeados pelo Chefe do Poder Executive, dentre pessoas qualificadas para a fun<;;ao 
e com comprovada habilita<;;ao profissional, sendo escolhidos entre os servidores 
inscritos no regime de que trata esta Lei desde que conte, no mfnimo, 10 (dez) anos 
de efetivo exercfcio em cargo publico e detenham conhecimento compativel com o 
cargo a ser exercido, observando-se ainda o disposto no § 2° do art. 50, desta Lei. 

§ 1° 0 Diretor-Presidente sera substitufdo, nas ausencias ou impedimentos 
temporaries, pete Diretor de Previdencia e Atuaria, sem prejufzo das atribui<;;6es 
deste cargo. 

§ 2° 0 Diretor de Previdencia e Atuaria e o Diretor Administrativo-Financeiro serao 
substitufdo~ nas ausencias ou impedimentos temporaries, por servidor designado 
pelo Diretor-Presidente, sem prejulzo das atribui<;;6es do respective cargo. 

§ 3° Em caso de vacancia de qualquer cargo na Diretoria, cabera ao Chefe do Poder 
Executive nomear o substitute, para cumprimento do restante do mandata do 
su bstitu fdo. 

Art. 57 A Diretoria Executiva reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por 
mes, ou, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor-Presidente. 

Subs~o l 
Das Competencias da Diretoria Executiva 

Art. 58 Compete a Diretoria Executiva: 

I. cumprir e fazer cumprir as delibera<;;oes do Cofflet~'l& ele AdFRiAistr=a~ao e--t+-----
legisla<;;ao da Previdencia Municipal; ( P U BLiC A C A o 

~ 
Nesta d:1·.-, ! : ~ n ,...,.!!:-'kr:rc5:o 
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II. submeter ao Conselho de Administrac;;ao a polltica e diretrizes de investimentos 
das reservas garantidoras de beneffcios do TRIUNFO PREV; 

III. decidir sabre os investimentos das reservas garantidoras de beneflcios do 
TRIUNFO PREV, observada a polftica e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
de Administra<,;ao; 

IV. submeter as contas anuais do TRIUNFO PREV para delibera<,;ao do Conselho de 
Administrac;;ao, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, do Atuario e da 
Auditoria Independente, quando foro case; 

v. submeter ao Conselho de Administrac;;ao, ao Conselho Fiscal e a Auditoria 
Independente, balanc;;os, balancetes mensais, relat6rios semestrais da posic;;ao 
em tftulos e valores e das reservas tecnicas, bern como quaisquer outras 
informac;;6es e demais elementos de que necessitarem no exerdcio das 
respectivas func;;6es; 

VI. julgar recursos interpostos dos atos dos prepostos ou dos segurados inscritos no 
regime de previdencia de que trata esta Lei; 

VII. expedir as normas gerais reguladoras das atividades administrativas do 
TRIU N FO PREV; e 

VIII. decidir sabre a celebrac;;ao de acordos, convenios e contratos em todas as suas 
modalidades, inclusive a prestac;;ao de servic;;os por terceiros, observadas as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administrac;;ao. 

Art. 59 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 
V. 
VI. 
VII . 

VIII. 

IX. 

Subs~o Unica 
Das Competencias 

Ao Diretor-Presidente compete: 

cumprir e fazer cumprir a legisla<,;ao que comp6e o regime de previdencia 
de que trata esta Lei; 
convocar as reuni6es da Diretoria, presidir e orientar os respectivos 
trabalhos, mandando lavrar as respectivas atas; 
designar, nos casas de ausencias ou impedimentos temporaries dos 
Diretores de Previdencia e Atuaria e do Administrativo-Financeiro, os 
servidores que os substituirao; 
representar o TRIUNFO PREV em suas relac;;oes com terceiros; 
elaborar o orc;;amento anual e plurianual do TRIUNFO PREV; 
constituir comissoes; 
celebrar e rescindir acordos, convenios e contratos em todas as suas 
modalidades, inclusive a prestac;;ao de servic;;os por terceiros, observadas as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administrac;;ao; 
autorizar, conjuntamente com os Diretores, as aplicac;;6es e investimentos 
efetuados com os recursos do Institute e com os do patrimonio geral do 
TRIUNFO PREV, observado o disposto no art. 51 desta Lei; e 
avocar o exame e a soluc;;ao de Jualsq-liu;;:e~r~a~ss:J~CO'lTI'T'I':tb~!rnp"'J!~:srr'ti'tiT'liflePlr-ttJte-=-s -a~o.,.---
TRIUNFO PREV. 1" u B L 1 c A CA. 0 / 
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Art. 60 Ao Diretor de Previdencia e Atuaria compete: 

I. 
II. 
III. 
IV. 

conceder os beneffcios previdenciarios de que trata esta Lei; 
promover os reajustes dos beneffcios na forma do disposto nesta Lei; 
administrar e controlar as ac.;6es administrativas do TRIUNFO PREV; 
praticar OS atos referentes a inscric_;ao no cadastre de seguradOS atiVOS, 
inativos, dependentes e pensionistas, bern como a sua exclusao do mesmo 
cadastre; 

v. acompanhar e controlar a execu~ao do plano de beneflcios deste regime 
de previdencia e do respective plano de custeio atuarial, assim como as 
respectivas reavaliac.;oes; 

VI. 
VII. 
VIII. 

gerir e elaborar a folha de pagamento dos beneffcios; 
aprovar OS calculos atuarias; 
substituir o Diretor-Presidente nas ausencias ou impedimentos 
temporaries. 

Art. 61 Ao Diretor Administrativo-Financeiro compete: 

I. controlar as ac.;6es referentes aos servic.;os gerais e de patrimonio; 
II. praticar os atos de gestao orc.;amentaria e de planejamento financeiro; 
III. controlar e disciplinar os recebimentos e pagamentos; 
IV. acompanhar o fluxo de caixa do TRIUNFO PREV, zelando pela sua 

solvabilidade; 
V. coordenar e supervisionar os assuntos relacionados com a area contabil; 
VI. avaliar a performance dos gestores das aplicac.;6es financeiras e 

investimentos; 
VII. elaborar polftica e diretrizes de aplicac.;ao e investimentos dos recursos 

financeiros, a ser submetido ao Conselho de Administrac.;ao pela Diretoria 
Executiva; 

VIII.administrar os bens pertencentes ao TRIUNFO PREV; e 
IX. ad ministrar os rec~ rsos h u mano~-:-;;;e -;:o::s-:s~e~rv~1ft9~U-:~::uty;i;-a~1 1'r"C-Jr~<{p7'7:~~v"'<)'l"""?'''qTT'Ua""'M"""d17"1o

prestados por terce1ros. 
Ne • . ~ . ,... · · ,... - · ')•:":':::rca:o 

De5. • ' . . · t·1ma 

'- . CJC 450,,92,\~q~;Q~\:£ 

Se~ar IV ~~ J~cro aiBtya_ wr,g.YIJ.4~rM l' 
Do Consel o FiSeaF·:.: .~ · .... ~t~etj !"'f/7!P.b'-f.£JIItWi 

Art. 62 0 Conselho Fiscal e o 6r~O de flscallzat;~O da gestaoLttr--
Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo - TRIUNFO 
PREV. 

Art. 63 0 Conselho Fiscal sera composto por 5 (cinco) membros efetivos 
e respectivos suplentes, sendo 2 (dais) designados pelo Poder Executive, 1 (um) pelo 
Poder Legislative, 1 (urn) pelos servidores ativos e 1 (urn) pelos servidores inativos. 
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§ 1 o Exercera a fun<;ao de presidente do Conselho Fiscal urn dos conselheiros 
efetivos eleito entre seus pares. 

§ 2o No caso de ausencia ou impedimenta temporario, o presidente do Conselho 
Fiscal sera substituldo pelo conselheiro que for por ele designado. 

§ 30 Ficando vaga a presidencia do Conselho Fiscal, cabera aos conselheiros em 
exerdcio eleger, entre seus pares, aquele que preenchera o cargo ate a conclusao do 
mandate. 

§ 4o No caso de ausenoa ou impedimenta temporario de membro efetivo do 
Conselho Fiscal, este sera substitufdo por seu suplente. 

§ so No caso de vad3ncia do cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, o 
respective suplente assumira o cargo ate a conclusao do mandata, cabendo ao orgao 
ou entidade ao qual estava vinculado o ex-conselheiro, ou ao representante do 
servidor ativo ou inativo, se foro caso, indicar novo membro suplente para cumprir o 
restante do mandate. 

§ 6° Perdera o mandata o membro efetivo do Conselho Fiscal que deixar de 
comparecer a 2 (duas) reuni6es consecutivas, sem motivo justificado, a criteria do 
mesmo conselho. 

§ 7° 0 Conselho Fiscal reunir-se-a, ordinariamente, uma vez a cada bimestre civil, 
ou extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou por, no mfnimo, 2 
(dois) conselheiros. 

§ 8° 0 quorum mfnimo para instala<;ao de reuniao do Conselho Fiscal e de 3 (tres) 
membros. 

§ 9° As decis6es do Conselho Fiscal serao tomadas por, no mfnimo, 3 (tres) votes 
favoraveis. 

§ 10 Os membros do Conselho Fiscal nao receberao qualquer especie de 
remunera<;ao ou vantagem pelo exerdcio da fun<;ao. 

§ 11 Os procedimentos relatives a organiza<;ao das reuni6es e ao funcionamento do 
Conselho Fiscal encontram-se dispostos no respective regimento interne. 

PUBLiCACAO 
Sera-o r!est:x ' . - f • - • • -")' · ·· · ~-· to !l:::crcdo 

Da Competencia doC nselhtfm~al · • · . . , '";J ;tu..'lle 
T ... '.:. ,;- _ 3 o ) 0 ,. /VI 
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Art. 64 

I. 
II. 
III. 

IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

PREFEITIJRA MUMOPAL DO ..... -.. .,., 

Compete ao Conselho Fiscal: 

eleger o seu presidente; 
elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal; 
examinar os balancetes e bala~os do TRIUNFO PREV, bern como as 
contas e os demais aspectos econ6mico-financeiros; 
examinar livros e documentos; 
examinar quaisquer operac;;6es ou atos de gestao do TRIUNFO PREV; 
emitir parecer sobre os neg6cios ou atividades do TRIUNFO PREV; 
fiscalizar o cumprimento da legisla«;;ao e normas em vigor; 
requerer ao Conselho de Administrac;;ao, caso necessaria, a contratac;;ao de 
assessoria tecnica; 
lavrar as atas de suas reuni6es, inclusive os pareceres e os resultados dos 
exames procedidos; 
remeter, ao Conselho de Administrac;;ao, parecer sobre as contas anuais do 
TRIUNFO PREV, bern como dos balancetes; 
praticar quaisquer outros atos julgados indispensaveis aos trabalhos de 
fiscalizac;;ao; e 
sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas. 

Para~rafo unico - Compete ao Presidente do Conselfi'O f1S<f~~on.~c;x:~r. ~~'X~ir as 

reunioes do Conselho. l Nes!::! : . ·.: _ .. ·'·''-"'Tc:io 

\ DasL~ , . : . . .L!le 

CAPITULO *I TRU::. . .;_, 30 · AO . ~ 
Do PatrimOnio e da . Receita~ ~;:{~1~:~J~P, 

'-- Chefe Je GabfmM' r:. 
Art. 65 0 patrim6nio do TRIU e a , re e 
desvinculado de qualquer fundo do Municipio e sera constitufdo de recursos 
arrecadados na forma do art. 67 e direcionado exclusivamente para pagamento de 
beneffcios previdenciarios aos beneficiarios mencionados no art. 4° desta Lei. 

Paragrafo unico- 0 patrim6nio do TRIUNFO PREV sera formado de: 

I. bens moveis e imoveis, valores e rendas; 
II. os bens e direitos que, a qualquer titulo, lhe sejam adjudicados e 

transferidos; e 
III. que vierem a ser constitufdos na forma legal. 

Art. 66 A inobservancia do disposto neste Capitulo constituira falta 
grave, sujeitando os responsaveis as sanc;;oes administrativas e judiciais cabfveis 
previstas em lei federal . 

Art. 67 Fica o Poder Executive autorizado a doar ou destinar, pelas 
modalidades previstas em lei, bens moveis ou imoveis ao TRIUNFO PREV. 
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Art. 68 
de custeio: 

• EST ADO DE PERIIAMBUCO 

PREFEITURA MutUOPAL DO 

• 
~ao Unica 

Origens dos recursos 

Os recursos do TRIUNFO PREV originam-se das seguintes fontes 

I. contribui<;6es sociais do Municipio de Triunfo, bern como por seus Poderes, 
suas autarquias e por suas fundac;6es publicas empregadoras; 

II. contribui<;6es sociais dos segurados; 
III. rendimentos das aplica<;6es financeiras e de demais investimentos 

realizados com as receitas previstas neste artigo; 
IV. alugueis e outros rendimentos nao financeiros do seu patrimonio; 
V. bens, direitos e ativos transferidos pelo Municipio ou por terceiros; 
VI. outros bens nao financeiros cuja propriedade the for transferida pelo 

Municipio ou por terceiros; 
VII. recursos provenientes de convenios, contratos, acordos ou ajustes de 

presta<;ao de servi<;os ao Municipio ou a outrem; 
VIII. verbas oriundas da compensac;ao financeira para os beneflcios de 

aposentadoria e pensao entre os regimes previdenciarios na forma da 
legisla<;ao especlfica; 

IX. dotac;6es or<;amentarias; 
X. transferencias de recursos e subven<;6es consignadas no or<;amento do 

Municipio; 
XI. doac;6es, legados, auxOios, subvenc;6es; e 
XII. outras rendas, extraordinarias ou eventuais. 

Paragrafo unico - As contribui<;6es e quaisquer outras importancias devidas ao 
TRIUNFO PREV por seus segurados serao arrecadadas, mediante desconto em folha, 
pelos 6rgaos responsaveis pelo pagamento de pessoal, e por estes recolhidas ao 
Institute. 

Art. 69 Sem prejufzo de sua contribui<;ao estabelecida nesta Lei e das 
transferencias vinculadas ao pagamento das aposentadorias, das reservas ou das 
reformas e das pens6es, o Municipio podera propor, quando necessaria, a abertura 
de creditos adicionais visando assegurar ao TRIUNFO PREV alocac;ao de recursos 
or<;amentarios destinados a cobertura de eventuais insuficiencias financeiras 
reveladas pelo plano de custeio. 

Art. 70 Sem prejufzo de delibera<;ao do Conselho de Administra<;ao, e em 
conformidade com a Lei n° 4.320/64 e alterac;oes subsequentes, o TRIUNFO PREV 
podera aceitar bens im6veis e outros ativos para compor seu patrimonio, desde que 
precedido de avaliac;ao a cargo de empresa espedalizada e legalmente habilitada. 

PU~LiC A <;Ao 
Nesta ,..~ ·· - ·· 1-- ' t Av. Jose Venss imo dos Santos, 366 Centro ~ . "!rlunro-PE · ·- "' n · ! J .cere~ 

Te lefones: (0 .. 81) 3846-1156, 1294 F x: (081) ~ft411256 -· • • , -; ) , tu~e 
CGC: 11.350.659/0001-94 E-ma1 ezluda9f!1E.PJ~,br JO O · 

11.11. J .~ 1~ .... ·A · ~d_ 
Hn.lLJt.t,.VJ.~.~~a£~~~ r1JlfP-1c_-

C.:L1~ ~-~n_e!!~~~'l"£ '-VI 

http://www.scantopdf.com
http://www.scantopdf.com


fj 
EST ADO DE I'£RtMMBUCO 

PREFDn.JRA MlJNJOPAL DO 

§ 1 o Verificada a viabilidade economico-financeira aferida no laudo de avalia~ao, o 
Conse!ho de Administra~ao tera prazo de 60 (sessenta) dias para deliberar sobre a 
aceita~ao dos bens oferecidos. 

Art. 71 A aliena~ao de bens im6veis, com ou sem benfeitoria, 
integralizados ao patrimonio do TRIUNFO PREV, devera ser precedida de autoriza~ao 
do Conselho de Administra~ao. 

Paragrafo unico- A aliena~ao nao podera ser, a cada ano, superior a 15% (quinze 
por cento) do valor integralizado em bens im6veis. 

CAPITULO IV 
Das aplica~6es financeiras 

Art. 72 As aplica~6es das reservas tecnicas garantidoras dos beneffcios 
previdenciarios de que trata esta Lei serao efetuadas em conformidade com a polftica 
e diretrizes de aplica~ao dos recursos financeiros do TRIUNFO PREV aprovada pelo 
Conselho de Administra~ao, de modo a garantir a otimiza~ao da combina~ao de risco, 
rentabilidade e liquidez. 

Paragrafo unico - A polftica e diretrizes de investimentos dos recursos financeiros 
do TRIUNFO PREV serao elaboradas em observancia as regras de prudencia 
estabelecidas pelo Conselho Monetario Nacional e divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. 

Art. 73 

I. 

II. 

Ao Institute e vedado: 

a utiliza~ao de bens, direitos e ativos para emprestimos de qualquer 
natureza, inclusive ao Municipio, a entidades da administra~ao direta e aos 
respectivos segurados; 
atuar como institui~ao finance1ra,; bern como pR.,~~rr .:fiq{l~ Aat!jll, ou 
obrigar-se por qualquer outra modal dade. ,.7~, · • · • r: :-:'l.:::o~ 

n~ ... , J • . , •• ~::na 

, TE~ .:. ;. .30 . • . P.:aJ.JL a 
CAPITUL v -1ftv, All 1lr \rl"·JJ<-rJ..rAJ1AAi 1 'fYIAJ~.() ~£~ 

Plano de cu,tei~v~alfa'~ocbrro~a- ' .a .Ma~~!~ 
·- . . Qhefe ~ab~l..c 

A ~~6 469 Q2~ 954 •C" . .. ·--
Art. 74 0 Regime de Previdencia estabelecido pores a Le, ·sera custeado 
mediante recursos de contribui~6es do Municipio de Triunfo, atraves dos 6rgaos dos 
Poderes Legislative e Executivo, inclusive de suas autarquias e funda~oes e outros 
6rgaos empregadores, e dos segurados atlvos, inativos e pensionistas bern assim por 
outros recursos que lhe forem atribufdos, na forma das Se~6es I e II, deste Capitulo. 
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Paragrafo (mico - 0 plano de custeio descrito no caput deste artigo devera ser 
revisto, a cada exerdcio, objetivando atender as limita<_;6es impostas pela legisla<_;ao 
vigente. 

se~ao I 
Contribui<.;ao do Segurado 

Art. 75 Constituira fato gerador das contribui<.;6es para o Regime de 
Previdencia do Municipio, a percep<;§o efetiva ou a aquisi<_;ao por estes da 
disponibilidade economica ou jurldica de remunera<.;ao, a qualquer titulo, inclusive de 
subsidies, oriundos dos cofres publicos municipais ou das autarquias e das funda<.;6es 
publicas, tomando-se como base de calculo as parcelas previstas no art. 13 desta 
Lei. 

§ 1 o A contribui<.;ao mensal dos segurados para o Regime de Previdencia de que trata 
esta Lei, obedecera, para efeito de incidencia, allquota estabelecida por intermedio 
de cc~lculo atuarial, conforme definido em lei espedfica. 

§ 2o Para o calculo das contribui<_;6es incidentes sobre a gratifica<_;ao natalina, sera 
observada a mesma alfquota. 

§ 3° Fica dispensado da contribui<_;ao para o Regime de Previdencia de que trata esta 
Lei, o segurado que completando as exigencias para aposentadoria integral e que 
opte por permanecer em atividade. 

Se~ao II 
Da Contribui<.;ao do Municipio 

Art. 76 A contribui<_;ao do Municipio de Triunfo, atraves dos orgaos dos 
Poderes Legislative e Executive, inclusive de suas autarquias e funda<_;6es, para o 
TRIUNFO PREV, nao podera exceder, a qualquer titulo, o dobro da contribui<.;ao do 
segurado. 

Paragrafo unico - A alfquota de contribui<_;ao de que trata o caput deste artigo sera 
estabelecida por meio de calculo atuarial e constara de lei espedfica. 

Art. 77 0 Municipio e responsavel pela cobertura de eventuais 
insuficiencias financeiras apuradas atuarialmente no Regime de Previdencia, na 
forma da Lei Or<_;amentaria Anual. 
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Art. 78 0 aporte adicional previsto atuarialmente, assim como as 
transferencias referentes a amortizac;;ao de eventuais deficits verificados no Regime 
de Previdencia do Municipio, nao serao computados para efeito da limitac;;ao de que 
trata o art. 76 desta Lei. 

Paragrafo (mico - o deficit atuarial apurado na data de criac;;ao do TRIUNFO 
PREV podera ser amortizado em ate 35 (trinta e cinco) anos, cujo saldo 
remanescente sera atualizado pela variac;;ao do IGP-DI ou lndice de atualizac;;ao dos 
tributos municipais, verificada entre a data da apurac;;ao e do efetivo recolhimento, 
acrescidos da taxa de juros reais de 6% (seis por cento) ao ano. 

Art. 79 A contribuic;;ao social do Municipio, atraves dos 6rgaos dos 
Poderes Legislative e Executivo, inclusive de suas autarquias e fundac;;6es publicas, 
para o TRIUNFO PREV serao constituldas de recursos adicionais do Orc;;amento 
Fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orc;;amentaria Anual. 

CAPITULO VII 
Da Arrecadac;;ao e Recolhimento das Contribui<;6es 

Art. 80 A arrecadac;;ao e o recolhimento mensal das contribuic;;6es ou de 
outras importancias devidas ao Regime de Previdencia do Municipio pelos segurados, 
pelo ente publico ou pelo 6rgao que promover a sua retenc;;ao, deverao ser efetuados 
ao TRIUNFO PREV ate o quinto dia util do mes subsequente ao da ocorrencia do 
respectivo fa to gerador. 

Art. 81 0 encarregado de ordenar ou de supervisionar a retenc;;ao e o 
recolhimento das contribuic;;6es dos segurados devidas ao Regime de Previdencia do 
Municipio criado por esta Lei que deixar de as reter ou de as recolher, no prazo legal, 
sera objetiva e pessoalmente responsavel, na forma prevista no artigo 1351 incisos II 
e III, do C6d1go Tributario Nacional, pelo pagamento dessas contribuic;;6es e das 
penalidades cabfveis, sem prejulzo da sua responsabilidade administrativa, civil e 
penal, pelo illcito que eventualmente tiver praticado e da responsabilidade do Poder, 
6rgao aut6nomo, autarquias ou fundac;;6es publicas municipais a que for vinculado 
por essas mesmas contribuic;;6es e penalidades. 

Art. 82 Mediante acordo celebrado com o Municipio contendo clausula 
em que seja autorizado, quando houver inadimplencia deste por prazo superior a 30 
(trinta) dias, sera efetuada a retenc;;ao do Fundo de Participac;;ao dos Munidpios -
FPM e repassado ao Instituto o valor correspondente as contribuic;;oes sociais e seus 
devidos acrescimos legais. 

Art. 83 As contribui<;6es pagas em atraso ficam sujeitas a atualizac;;ao pelo 
fndice de correc;;ao dos tributos municipais, at~oora~~ &Illt.P.JA ee~ra de 
lo/o (urn par cento) por mes de atraso ou frtc;;ao e multa d~. ~1_!fo .@ois~r,;cento), 
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todos de carater irrelevavel, sem prejuizo da responsabiliza<;ao e das demais 
penalidades previstas nesta Lei e legisla<;ao aplicavel. 

CAPITULO VII 
Sobrecarga Administrativa 

Art. 84 A sobrecarga para custeio administrativo do regime proprio de 
previdencia, a ser definida em lei especlfica, nao podera exceder a 2% (dais par 
cento) do valor total da remunera<;ao dos servidores do Municipio. 

TITULO IV 
Das Disposi<;6es Finais e Transitorias 

Art. 85 Na hip6tese de extin<;ao do Regime Proprio de Previdencia Social 
dos Servidores Publicos do Municipio de Triunfo, o Tesouro Municipal assumira 
integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos beneffcios concedidos durante 
a sua vigencia, bern como daqueles beneffcios cujos requisitos necessaries a sua 
concessao foram implementados anteriormente a extin<;ao desse regime. 

Art. 86 Ao segurado que tiver sua inscri<;ao cancelada conforme disposto 
no art. 8° desta Lei, sera fornecido, pelo Instituto, Certidao de Tempo de 
Contribui<;ao na forma da legisla<;ao vigente. 

Art. 87 Lei especlfica dispora sabre o regime de previdencia 
complementar para os servidores publicos municipais, observado o contido nos §§ 
14, 15 e 16 do art. 40 e no art. 202 da Constitui<;ao Federal e legisla<;ao 
infraconstitucional correlata. 

Art. 88 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Art. 89 Revogam-se as disposi<;oes em contrario. 

Gabinete do Prefeito, em 30 de outubro de 2001. 
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