Caro servidor,

As informações apresentadas nesta Cartilha têm como propósito:
I - Levar aos segurados do TRIUNFOPREV, os conhecimentos básicos e as
regras de obtenção dos benefícios e direitos adquiridos por conta de sua
contribuição previdenciária ao longo dos anos.
II - Despertar o interesse dos servidores em conhecer, tirar dúvidas
sobre as questões previdenciárias, acompanhar as constantes alterações na
legislação, e principalmente disseminar a cultura previdenciária.
III - Afirmar o compromisso do TRIUNFOPREV em busca da excelência no
serviço prestado aos segurados do Regime Próprio de Previdência mediante
gestão participativa, com ética, profissionalismo e responsabilidade.
IV – O TRIUNFOPREV é o maior patrimônio do servidor, que está sendo
construído com muito carinho e esforço sendo, portanto objeto de zelo e
dedicação de cada um de nós.
Nosso compromisso visapara que todos os segurados do TRIUNFO PREV
tenham a certeza de que estamos trabalhando PARA garantir que a
aposentadoria represente em suas vidas, a continuidade do bom
relacionamento entre a Administração Municipal e seus servidores
Receba, então, sua cartilha. E faça uso correto do seu direito.
Gratos a todos e um forte abraço.

LUCIANO FERNANDO DE SOUSA
PREFEITO

Prezado Segurado,
É com orgulho que ao completar 10 anos o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV presenteia o
servidor público municipal e seus dependentes, com esta Cartilha, fruto do
trabalho voluntário, dos seus gestores, nos moldes como orienta o Ministério da
Previdência Social.
Elaborada de forma didática e em linguagem simples, tem apretensão além de
esclarecer-lhes de forma objetiva seus direitos previdenciários, motivar-lhes a
interagir com seu Instituto de Previdência.
Esperamos com ela poder proporcionar a você, caro servidor, uma melhor
compreensão das normas estabelecidas para aposentadoria e pensões, além de
oferecer uma visão geral sobre o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Destacamos ainda que como este material não responde a todas as questões
demandadas, ele não deve ser a única fonte de pesquisa. Ao contrário esta
cartilha deve ser um estímulo para que outras fontes possam ser consultadas e
consequentemente, o conhecimento sobre o assunto aprimorado.
O TRIUNFOPREV é a casa do servidor público municipal de TRIUNFO para
quem suas portas estarão sempre abertas.
Boa leitura!

Maria Lucia Alves de Lima
Diretor Presidente

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART.40
O Regime Próprio de Previdência Social é estabelecido por lei
elaborada em cada um dos Municípios, dos Estados e do
Distrito Federal, e se destina exclusivamente aos servidores
públicos titulares de cargo efetivo. Possui caráter
contributivo e solidário (Art.40 e 195 da CF/88).
Contributivo porque o servidor não pode receber benefício previdenciário se
não tiver contribuído e solidário porque esta contribuição é obrigatória para
todas as partes, empregador (Município), os empregados (servidores) e dos
aposentados e pensionistas que recebam remuneração em valor superior ao teto
dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Este
Regime Previdenciário, único em cada Estado e em cada Município, está
submetido a orientação,controle e fiscalização do Ministério da Previdência
Social.

SEGURADOS
REFORMAS DA PREVIDÊNCIA

A primeira reforma da Previdência,instituída pela Emenda
Constitucional Federal nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
consolidou o novo modelo previdenciário de caráter
contributivo e atuarial, regulamentado pela Lei Federal nº
9.717, de 27 de novembro de 1998, que estabeleceu normas gerais para
organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência dos
servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Com as reformas impostas através da Emenda Constitucional Federal nº 20/98,
a Lei Federal nº 9.717/98, e, posteriormente complementadas pelas Emendas
Constitucionais Federais nos 41/2003, 47/2005 e 70/2012, os municípios
passaram, através de legislação própria, a instituir os seus Regimes Próprios de
Previdência Social- RPPS.

A PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TRIUNFO

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Triunfo- TRIUNFOPREV, criadoatravés da Lei
n° 963 de 30 de outubro de 2001 é uma entidade com
personalidade jurídica de direito público, de natureza
autárquica,com finalidade específica de realizar a gestão dos recursos
previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social de Triunfo.
A estrutura técnico-administrativa do TRIUNFOPREV é composta dos
seguintes órgãos:
I – Diretoria Executiva, órgão superior de administração, composta de um
Diretor-Presidente, um Diretor de Previdência e Atuária e um Diretor
Administrativo-Financeiro.
II - Conselho de Administração, órgão de deliberação e orientação superior,
composto por 11 (onze) conselheiros;
III - Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão, composto por 5 (cinco)
conselheiros;
IV – Comitê de Investimentos, órgão de apoio a Diretoria e os Conselhos de
Administração e Fiscal nas definições das Políticas de Aplicações e
Investimentos, composto por 05 membros.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO TRIUNFOPREV






 Constituição Federal de 1988;
 Emenda Constitucional nº 20/1998
 Emenda Constitucional nº 41/2003;
 Emenda Constitucional nº 47/2005
Emenda Constitucional nº 70/2012
Lei Federal nº 9.717/1998; Lei Federal nº 10.887/2004
Instruções Normativas (MPS).
Legislação pertinente ao Município (963/2001e suas
posteriores).

alterações

FONTES DE CUSTEIO DO TRIUNFOPREV

CONTRIBUINTE

BASE DE CONTRIBUIÇÃO

Servidor Ativo

Remuneração de contribuição conforme a
lei.
Parcela dos proventos que exceder ao
limite máximo de benefícios do INSS
Remuneração de contribuição, conforme
dispõe Art. 1º da Lei nº 1.236/2012

Servidor
Inativo
e
Pensionista
MUNICÍPIO
(Contribuição Patronal)

ALÍQUOTA

11%

13,99%

RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DESTES RECURSOS

BENEFICIÁRIOSDO TRIUNFOPREV

São beneficiários os segurados e os dependentes.
Os segurados são os servidorespúblicos titulares de
cargos efetivos; aposentados e pensionistas dos
servidores falecidos, dosórgãos da administração Direta e Indireta, do
Município de Triunfo- PE.

DEPENDENTES DO SEGURADO






Cônjuge;
Companheira ou companheiro;
Filho (a) não emancipado, menor de 21(vinte e um)
anos ou inválido de qualquer idade;
Os pais, na inexistência dos dependentes acima
citados, e desde que comprovem dependência econômica do segurado.
Estando aquele ou aquela inválido ou interditado.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

São
direitos
conferidos
aos
beneficiários
do
TRIUNFOPREV, que visam atender a cobertura dos eventos
de invalidez, idade avançada e aposentadoria programada, bem como, amparar
os dependentes nos eventos de morte do segurado.
Quanto aos segurados

Quanto aos
dependentes






Aposentadoria por invalidez;
Aposentadoria compulsória;
Aposentadoria voluntária por idade e tempo de
contribuição;
Aposentadoria voluntária por idade;
Auxílio-doença;
Salário-maternidade;
Salário-família.




Pensão por morte;
Auxílio reclusão.





APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Benefício concedido ao segurado que, por doença ou
acidente, encontra-se incapacitado para exercer suas
atividades ou outro tipo de serviçoque lhes garanta o
sustento.
A concessãode aposentadoria por invalidez dependerá
de verificação da condição de incapacidade, mediante
exame médico-pericial a cargo de Junta Médica. A
aposentadoria por invalidez sujeita o beneficiário à realização de perícia
periódica a fim de verificar a manutenção do status de inválido que gerou o
benefício.

CALCULANDO OS PROVENTOS



Emenda Constitucional 70/2012

Os proventos dos servidores aposentados por invalidez
que ingressaram no serviço público até o dia 31 de
dezembro de 2003 deverão ser calculados com base na
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. O benefício
decorrente poderá ser integral ou proporcional, dependendo do motivo da
invalidez, e reajustada pela paridade com a remuneração dos funcionários da
ativa.

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

O segurado será compulsoriamente
(independente de sua vontade) aos 70 (setenta)
anos de idade,com proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, com cálculo pela média
aritmética e sem paridade com o servidor ativo para essa modalidade de
aposentadoria.
REGRASDE APOSENTADORIAS

Para ver como será a sua aposentadoria, você precisa
saber:
- Quando ingressou e quanto tempo tem de efetivo
exercício no serviço público, mesmo sem continuidade;
- Quanto tempo tem na carreira e no cargo efetivo no
mesmo órgão público;
- Quanto tempo de contribuição, contando o tempo de contribuição do INSS
com o tempo do TRIUNFOPREV.
Combinando esses fatores com a sua idade você encontrará, nos quadrosa
seguir, as regras que se aplicam ao seu caso.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, COM PROVENTOS PELA MÉDIA, SEM PARIDADE
HOMEM
MULHER
60 anos de idade
55 anos de idade
35 anos de contribuição
30 anos de contribuição
10 anos de serviço público
10 anos de serviço público
05 anos no cargo em que se dará a
05 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria
aposentadoria
Cálculo: média aritmética simples das 80%
Cálculo: média aritmética simples das 80%
maiores contribuições efetuadas a partir de
maiores contribuições efetuadas a partir de
julho/1994
julho/1994

Os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos
para professores com atividade exercida exclusivamente em sala de aula, nas
funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, e para
o portador de deficiência, nos termos do art. 40 § 5º da Constituição Federal
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, COM PROVENTOS PELA MÉDIA E SEM PARIDADE
HOMEM
MULHER
65 anos de idade
60 anos de idade
10 anos no serviço público
10 anos no serviço público
05 anos no cargo em que se dará a
05 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria
aposentadoria
Cálculo: média aritmética simples das 80%
Cálculo: média aritmética simples das 80%
maiores contribuições efetuadas a partir de
maiores contribuições efetuadas a partir de
julho/1994
julho/1994

REGRAS DE TRANSIÇÃO

I - Opcional para quem ingressou no serviço
público até 16/12/98. Artigo 2º da EC nº
41/2003.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, COM PROVENTOS PELA MÉDIA E SEM PARIDADE
HOMEM
MULHER
53 anos de idade
48 anos de idade
35 anos de contribuição
30 anos de contribuição
05 anos no cargo em que se dará a
05 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria
aposentadoria
Acréscimo de 20% do tempo em que faltava
Acréscimo de 20% do tempo em que faltava
em 16/12/98, para atingir os 35 anos de
em 16/12/98, para atingir os 30 anos de
contribuição.
contribuição.
Cálculo: aplicação da média aritmética simples Cálculo: aplicação da média aritmética simples
das 80% maiores contribuições efetuadas a
das 80% maiores contribuições efetuadas a
partir de julho de 1994. Aplica-se a redução
partir de julho de 1994. Aplica-se a redução
de 3,5% (até 31 de dezembro de 2005) e
de 3,5% (até 31 de dezembro de 2005) e
5%(após janeiro de 2006) sobre cada ano
5%(após janeiro de 2006) sobre cada ano
antecipado em relação a idade de 60 anos.
antecipado em relação a idade de 55 anos.

Professor não terá redução de idade nem de tempo de contribuição. Porém,
haverá acréscimo para professor de 17% e para professora de 20% sobre o
tempo exercido até 16/12/98, desde que se aposente exclusivamente com o
tempo efetivo nas funções de magistério.
II - Opcional para quem ingressou no serviço público até
31/12/2003, art. 6º da EC nº 41/2003
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, COM PROVENTOS INTEGRAIS E COM PARIDADE
HOMEM
MULHER
60 anos de idade
55 anos de idade
35 anos de contribuição
30 anos de contribuição
20 anos de serviço público
20 anos de serviço público
10 anos de carreira
10 anos de carreira
05 anos no cargo em que se dará a
05 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria
Aposentadoria.
Cálculo: aposentadoria integral ( última
Cálculo: aposentadoria integral ( última
remuneração no cargo efetivo)
remuneração no cargo efetivo)

Os professores terão cinco anos de diminuição da idade e cinco anos no tempo
de contribuição, desde que comprovem tempo de exclusivoexercício das funções
de magistério.
III - A Emenda Constitucional n.º 47, em seu artigo 3º,
traz mais uma opção de aposentadoria ao segurado que
tiver sido investido no cargo efetivo de servidor público
até 16/12/98 e que preencha cumulativamente as seguintes
condições:
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E COM PARIDADE
HOMEM
MULHER

35 anos de contribuição
25 anos de serviço público
15 anos de carreira
05 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria integral e COM
PARIDADE.

30 anos de contribuição
25 anos de serviço público
15 anos de carreira
05 anos no cargo em que se dará a
aposentadoria integral e COM
PARIDADE.

Preenchendo esses requisitos, o servidor público poderá se aposentar
diminuindo um ano de idade para cada ano exceder o tempo de contribuição
acima mencionado, considerando a idade inicial de 60 anos, para homem e, 55
anos para mulher.
Homem:
36 anos de contribuição= 59 anos de idade.
37 anos de contribuição= 58 anos de idade.
Mulher:
31 anos de contribuição = 54 anos de idade.
32 anos de contribuição = 53 anos de idade.
OBS: Esse requisito estará preenchido, sempre que a soma do Tempo de
Contribuição e da Idade, resultar em 95 para homem e 85 para mulher.
AUXÍLIO – DOENÇA
O auxilio doença será devido ao segurado que ficar
incapacitado para o trabalho por mais de 15(quinze)
dias consecutivos, e consistirá numa renda mensal
correspondente à remuneração de
contribuição ao TRIUNFOPREV.
Licença Médica superior a quinze dias, o servidor
passará pelo crivo da Junta Médica Municipal, na
própria sede do TRIUNFOPREV.

SALÁRIO MATERNIDADE

É um benefício previdenciário que visa assegurar
o descanso remunerado da servidora afastada
temporariamente das suas funções laborais em
virtude do parto, aborto não criminoso ou adoção.
Para a seguradaativa gestante, o período é
de 120 (cento e vinte) dias consecutivos a partir do 8º mês de gestação.
Para a segurada que adotar ou obter guarda judicial de criança até 8 anos de idade
para fins de adoção, o salário-maternidade será devido da seguinte forma:
a) Crianças até 1 ano de idade: 120 dias;
b) Crianças entre 1 e 4 anos de idade: 60 dias; e
c) Crianças entre 4 e 8 anos de idade: 30 dias.
O valor do salário-maternidade consistirá numa rendamensal igual à ultima remuneração
de contribuição da segurada.

SALÁRIO - FAMÍLIA
É um benefício previdenciário que tem por objetivo
auxiliar o servidor de baixa renda a garantir a manutenção
de sua família.
Será devidoao segurado que tiver dependente de
0 a 14 anos de idade ou inválidos. Neste último caso, sem
limite de idade, na forma estabelecida para os segurados
do RGPS.
São equiparados aos filhos, os enteados e os tutelados, desde que não possuam bens
suficientes para o próprio sustento, devendo a dependência econômica de ambosser
comprovada. O pagamento do salário-família será devido a partir da data da
apresentação da certidão do nascimento do filho ou equiparado, estando condicionado á
apresentação anual de carteira de vacinação e de comprovação de freqüência escolar.

PENSÃO POR MORTE
É um benefício previdenciário de prestação continuada, deixada pelo
servidor, ativo ou inativo, aos seus dependentes em caso de seu
falecimento ou de sua morte presumida judicialmente, a fim de manter
a estabilidade econômica de sua família.
O valor da pensão por morte será divida em partes iguais entre os
dependentes do segurado, havendo nova divisão deste valor sempre
que cessar o direito de percepção do benefício por algum dos dependentes.A pensão
por morte pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito ou
declaração de ausência,seu valor corresponderá ao dos proventos ou remuneração de
contribuição do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do RGPS, a quantia que ultrapassar este limite será reduzido em 30%.

AUXÍLIO – RECLUSÃO
Terá direito ao auxílio reclusão, os dependentes do segurado
recolhido à prisão, cujo salário de contribuição sejaigual ou
inferior aos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.
Esse auxílio será devido a contar da data em que o segurado
preso deixar de receber remuneração dos Cofres Públicos.

ABONO DE PERMANÊNCIA
Oservidor que tenha completado as exigências para
aposentadoria voluntária, mas fez opção por permanecer na
ativa, tem direito a um abono de permanência, equivalente ao
valor de sua contribuição previdenciária, a partir do
requerimento.

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

É todo o período trabalhado em que tenha havido contribuição
previdenciária, tanto pode ser para o INSS (Regime Geral de
Previdência Social), como para a TRIUNFO PREV (Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais de Triunfo) ou para qualquer
outro Regime de Previdência, como por exemplo, os Regimes Próprios
Municipais. Para averbar o período trabalhado fora do Município de
Triunfo é necessário apresentar uma CTC - Certidão de Tempo de Contribuição original
do regime para o qual tenha contribuído.

PROVENTOS PELA MÉDIA
A regra geral para calcular aposentadoria de servidor
investido no Serviço Público a partir da vigência da
Emenda Constitucional n.º 41/2003, inclusive para as
aposentadorias por invalidez, compulsória e por idade de
servidor investido a qualquer época, é a aplicação de uma
média aritmética das 80% maiores remunerações
utilizadas como base para as contribuições previdenciárias, isso referente a todo
período contributivo desde o mês de julho/1994, ou desde o início do vínculo, caso a
investidura seja posterior a julho/ 1994.

Essa regra é opcional para o servidor investido no serviço público antes da vigência da
Emenda Constitucional n.º 41/2003 e que preencha os requisitos para a aposentadoria
voluntária.

PEDINDO APOSENTADORIA

Para solicitar a aposentadoria,
você precisa verificar junto ao TRIUNFOPREV, se está
enquadrado em uma das regras destacadas nesta
cartilha, acompanhado da cópia dos seguintes
documentos: ( Resolução do TC nº 0006/2009)

DOCUMENTOS PARA APOSENTADORIA

SERVIDOR
PROFESSOR

PREFEITURA






















Requerimento
Cópia da carteira de identidade
Cópia do CPF
Declaração de acumulação de cargos
Requerimento
Cópia da carteira de identidade
Cópia do CPF
Declaração de acumulação de cargos
Diploma de Conclusão de Curso Normal e/ou 3º Grau.
Cópia da publicação do Ato ou portaria de Nomeação;
Cópia da Ficha Funcional (Histórico Funcional) do Servidor
Cópia da Ficha Funcional (Histórico Funcional) do Servidor
Certidão de Tempo de Serviço
Certidão de Tempo de Serviço INSS
Certidão das verbas remuneratórias (ultimo contracheque)
Planilha com os Saláriosde Contribuição a partir de julho
de 1994
Certidão narrativa dos cargos em comissão ou funções
gratificadas
Laudo Médico emitido por uma junta médica oficial
Processo de justificação judicial do tempo de serviço
Processo de estabilidade financeira

PENSÃO POR MORTE – DOCUMENTOS EXIGIDOS







Requerimento
Cópia da carteira de identidade do Instituidor da Pensão
Cópia do CPF do Instituidor da Pensão
Cópia das carteiras de identidade ou certidão de
nascimentos dos beneficiários
Cópia dos CPF dos beneficiários
Cópia da certidão de casamento
Cópia da certidão de Óbito do segurado
Declaração de Convivência Marital
Documentos comprobatórios de união estável.



Cópia da Certidão comprobatória de tempo de serviço, se






SERVIDOR

servidor ativo


Cópia da certidão comprobatória de tempo de serviço do
INSS, se servidor ativo.

PREFEITURA



Certidão de verbas remuneratórias (último contracheque)



Cópia da Ficha Funcional ( Histórico Funcional) do
Instituidor da Pensão



Processo de justificação judicial do tempo de serviço



Processo de estabilidade financeira

COMO COMPROVAR UNIÃO ESTÁVEL? EIS ALGUNS DOCUMENTOS:





Comprovante de mesmo domicílio;
Certidão de filho em comum;
Declaração especial de união estável perante tabelião;
Cartão de Crédito, comprovante de energia, seguro de vida.

CONHECENDO OUTROS CONCEITOS

AVALIAÇÃO ATUARIAL: Os percentuais de contribuição do
servidor e da Prefeitura Municipal foram fixados de acordo com
um estudo técnico atuarial, que analisou as reais necessidades
de contribuição para suportar a concessão de aposentadorias
até o fim da vida de cada servidor, e de pensões a cada um de
seus dependentes até o seu final, levando em conta fatores como a idade, a
expectativa de sobrevida, o tempo de contribuição, o patrimônio acumulado pelo
TRIUNFOPREV e os rendimentos desse patrimônio.
O estudo atuarial é revisto anualmente, podendo resultar na necessidade de reduzir ou
aumentar a contribuição patronal. O dinheiro das contribuições previdenciárias que não
é utilizado no pagamento de benefícios fica reservado num Fundo de Previdência, com
aplicações em fundos de investimentos que geram rendimentos financeiros para o
TRIUNFOPREV, a fim de formar um patrimônio suficiente à cobertura dos benefícios a
serem concedidos futuramente.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL: O patrimônio do
TRIUNFOPREV mais as contribuições previdenciárias dos servidores
e as contribuições patronais a serem recolhidas ao longo dos anos
são suficientes para pagar todos os benefícios previdenciários até o
fim da vida de cada segurado e de cada um de seus dependentes existentes hoje.
Cumpre-se, assim, a exigência de equilíbrio financeiro e atuarial exigida pela
Constituição Federal. As reavaliações atuariais, anualmente, têm o objetivo de manter
esse equilíbrio.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: Trata-se de uma formalidade legal
que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão
relativa aos investimentos do Fundo de Previdência utilizada como
instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no
decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os
seus ativos e passivos.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP: É o
Certificadoemitido em períodos bimensais, via internet, aos
municípios que tenham RPPS, desde que se encontrem em situação
regular, isto é, desde que estejam repassando regularmente as
contribuições para o RPPS, e desde que a legislação do município e as práticas do RPPS
não infrinjam a Lei Federal 9.717/98.
Quando o CRP é bloqueado são interrompidas todas as remessas voluntárias de
recursos da união para o município, que fica proibido de firmar novos convênios com o
governo federal ou obter empréstimos dos bancos da união federal.

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS –
SIPREV: É um sistema de Informações Previdenciárias, desenvolvido
pelo Ministério da Previdência Social – MPS, para gerenciar questões previdenciárias
dos Regimes Próprios de Previdência. É umaferramenta bastante útil em especial para
realização de concessões de benefícios uma vez que este é o seu principal módulo e
foco, oferecendo simulações de concessões, calculo de tempo de contribuição, cálculo
da média das remunerações, enquadramento jurídico, etc.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA– COMPREV: A Compensação
Previdenciária também denominada compensação financeira, está
prevista no Art. 201, §9º da CF tem por objetivo ajustar as
responsabilidades previdenciárias entre os diversos regimes de previdência social. A
Lei nº 9.796/99 regulamentou a Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de
Previdência Social – RGPS e os Regimes Próprios de Previdência Social- RPPS dos
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na
hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de
aposentadorias e pensões.

JUNTA MÉDICA MUNICIPAL: É uma unidade gerencial da
Secretaria Municipal de Administração, criada pela Lei Municipal nº
responsável pela avaliação da capacidade laborativa do servidor público municipal, em
vista à concessão de licenças médicas, processos de aposentadoria, readaptação de
função e outros. É responsável também pela avaliação das condições de saúde do
candidato aprovado em concurso público no exame admissional ao Serviço Público
Municipal.

RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL:é o regime de
previdência previsto no caput do artigo 201 da Constituição Federal,
cuja gestão é do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social
(autarquia federal).

RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: é o regime
de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo, conforme o
caput do artigo 40 da Constituição Federal, organizado no âmbito de
cada ente federado.

BASE DE CÁLCULO PARA DESCONTO DA PREVIDÊNCIA -Alíquota
para o desconto incide somente nas vantagens que têm caráter
permanente e previsto em lei.

APOSENTADORIA -Direito à inatividade, garantido na Constituição
Federal, aos que preencheram os requisitos exigidos por lei.

PROVENTOS -É o valor percebido pelo servidor inativo.
COM PARIDADE -Significa que os reajustes dos benefícios
concedidos de acordo com a legislação previdenciária serão iguais aos dos servidores
ativos.
SEM PARIDADE - Significa que os reajustes dos benefícios concedidos de acordo
com a legislação previdenciária não serão iguais aos dos servidores ativos. Seguirão as
normas do RGPS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTAGEM DE TEMPO FICTO: O parágrafo 10º do artigo 40 da
CF, é expresso em inadmitir qualquer forma de contagem ficta
seja ela tempo de serviço ficto, tempo em dobro e contagem
cumulativa somente nas exceções constitucionais do inciso XVI do
art. 37 da CF. Essa ressalva é a partir de 1998, ficando
resguardados as permissões concernentes às legislações vigentes à
data da sua prestação em período anterior a Emenda Constitucional nº 20/98.
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS: Para os
atuais aposentados e pensionistas, bem como para aqueles que já
reuniram todos os requisitos para requerer a aposentadoria
proporcional ou integral, será cobrada contribuição previdenciária

na parcela dos proventos que exceda ao limite máximo do teto do Regime Geral. Tal
sistemáticadecorre da consagração da justiça contributiva e princípio da solidariedade.
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO OU EM LICENÇA SEM
VENCIMENTOS: O servidor afastado ou em licença sem remuneração, por opção,
poderá pagar, junto ao TRIUNFOPREV, o valor da contribuição (11%) do vencimento do
cargo efetivo, observando que também ficará responsável pelo valor da contribuição
patronal (13,99%).

REVISÃO DOS PROVENTOS E PENSÕES: O parágrafo 8º do
artigo 40 da CF assegura o reajustamento dos benefícios para lhes
preservar, em caráter permanente, o valor real conforme os critérios
estabelecidos em lei.

SITUAÇÕES QUE PODERÃO SER UTILIZADAS AS CONTRIBUIÇÕES E OS
RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS: Por lei, as contribuições e os recursos vinculados ao
Instituto de Previdência Municipal – TRIUNFOPREV somente poderão ser utilizados
para pagamento de benefícios previdenciários, não podendo, por exemplo, ser usadas
para seguros de saúde, auxílio-funeral e outros.

A PREVIDÊNCIA EM NÚMEROS

SITUAÇÃO DO TRIUNFOPREV EM 30/06/2012
Servidores em atividade

356

Servidores aposentados:

139

Pensionistas

26

Contribuição previdenciária (servidor)

11%

Contribuição patronal (ente público)

13,99%

INVESTIMENTOS DOS RECURSOS
Para investir os recursos do TRIUNFOPREV, é observada
rigorosamente a legislação que rege os Regimes Próprios de
Previdência Social, especialmente a Resolução nº 3.922 de
25/11/2010, do Conselho Monetário Nacional.
A tomada de decisões de investimento envolve as seguintes instâncias: Conselho
Administrativo, Comitê de Investimentos, Presidência e Diretoria Financeira.
Compete ao Comitê de Investimentos assessorar na elaboração da proposta da política
de investimentos e na definição da aplicação dos recursos financeiros do Regime
Próprio de Previdência Social, observadas as condições de segurança, solvência, liquidez
e transparência.

PATRIMÔNIO, EM DINHEIRO, DO TRIUNFOPREV, EM 30/06/2012

BANCO

Nº DA CONTA

VALOR

BANCO DO BRASIL

8651-7

8.350.786,82

ONDE VOCÊ PODE SER ATENDIDO
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Triunfo
Rua Galdino Diniz 340, Guanabara - Triunfo PE – CEP
56870-000
Telefone (87) 38461667
CNPJ 04783.285/0001-35
E-mail: triunfoprev@gmail.comtriunfoprev@bol.com.br

MENSAGEM FINAL

Prezado(a) Servidor(a):

LEIA E GUARDE esta Cartilha porque ela será muito útil para você, agora e no
futuro.
O TRIUNFOPREV é a sua previdência. É ele que deve garantir os seus
benefícios previdenciários.
PARTICIPE da sua administração ou de sua fiscalização candidatando-se a um
dos Conselheiros a cada dois anos.
SEJA um segurado bem informado e participativo com o nossoTRIUNFOPREV.

Zélia Ramos de Sousa
Presidente Conselho de Administração
Alana Patrícia
Presidente Conselho Fiscal
Helenilda Almeida de Pádua Alípio
Presidente Comitê Financeiro

CONSELHEIROS DO TRIUNFOPREV ATÉ 31/12/2012

CONSELHO

CONSELHO FISCAL

COMITÊ FINANCEIRO

ADMINISTRATIVO
I –Poder Executivo

I – Poder Executivo

I – Poder Executivo

Zélia Ramos de Souza -

Alana Patricia Pereira de

Eziuda Maria de Souza

Presidente

Lima - Presidente

Sandra Maria Florentino

Vera Lúcia Alves Pereira

Jean Francisco Rodrigues

Diniz

Barbosa

dos Santos

II – Poder Legislativo

II - Poder Legislativo

II – Poder Legislativo

Maria de Fátima Moura

Mirian Pereira Lima

Sandra Alves Ribeiro

III – Segurados Ativos

III – Segurados Ativos

III - TRIUNFOPREV

Daisy Cristiane Soares

Leydson Thomas de Melo

Helenilda Almeida de

Quinto

Terto

Pádua Alípio - Presidente

Maria Gorete da Silva
Beserra
Jorge José Bezerra de
Souza

Dantas
Sônia das Dores dos Reis

Maria das Graças Rabelo

Maria Lucia Alves de Lima

Torres
Maria Gorete Quinto Nunes
IV – Segurados Inativos

IV – Segurados Inativos

Edvanda Barbosa da Silva

Maria Antonieta de Lima

V - ACMT
Miriam Ferraz Lima
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HINO DE TRIUNFO
Música de: Antonio B. BarbosaLetra de: Dr. Ulisses Wanderlei

Deus te salve torrão bem amado,
Berço de índios vividos na fé,
Que por seres por montes formado
Pajeú tens bem quase ao sopé.

Dos ribeiros que tens o Medéia
Em grandeza e volume está só
Dos abismos que ofuscam a idéia
Leva a palma o feroz "Brocoto".

Filha pulcra da Grã Borborema
Terragrande de enorme valor
Só tu tensno sertão diadema
De princesa comtanto esplendor.

Refrão:Triunfo, terra ditosa
Gema por Deuslapidada
Da baixa verde alterosa
Estás no topo engastada.

Gleba alguma é mais grandiosa
Temmais vida, tem mais uberdade
Cahoeiratem mais numerosa
Clima cheio de salubridade.

Assim nosso rincão predileto
És oásis de todo o sertão
Pernambuco te tem muito afeto
Pois és dele o seu bel coração.

Refrão:Triunfo, terra ditosa
Gema por Deuslapidada
Da baixa verde alterosa
Estás no topo engastada.

Em defesa da lei e do povo
Tu tiveste combate que dá
Do progresso outro lema mais novo
Semmais liças tu queres buscar.

Nem tão fortes caudais correntezas
Água pura nem mais cristalina
Alémde outras nativas belezas
Dando os tonsde uma tela divina.

Cornucópia de amor e de paz
Sobre ti vem a ser perenal
Que teu solo não medre jamais
Grão deluta que foi fraternal.

Tens pomares em flores abertas
Até plantas do clima europeu
Dos teus picos de neve cobertos
Se destaca o São Bartolomeu.

Refrão:Triunfo, terra ditosa
Gema por Deuslapidada
Da baixa verde alterosa
Estás no topo engastada.

