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PORTARIA N*» 01/2017 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - TRIUNFOPREV, 
no uso de suas atr ibuições legais, 

CONSIDERANDO a determinação legal de atual ização periódica do cadastro 
dos aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município, e, 

CONSIDERANDO ainda a obrigatoriedade de se preservar a segurança do 
fundo de previdência dos servidores; 

Art. 1° - Determinar a real ização do recadastramento de todos os aposentados 
e pensionistas do Município de Triunfo no ano de 2017, na forma adiante 
descrita. 

Art. 2° - O recadastramento deverá ser realizado obrigatoriamente pelo próprio 
segurado aposentado ou pensionista, vedada qualquer forma de 
representação, mediante preenchimento do respectivo formulário de 
recadastramento, devendo apresentar, no ato, original e cópia dos seguintes 
documentos: 

I - DO APOSENTADO E PENSIONISTA: Carteira de Identidade, CPF, cert idão 
de Casamento ou declaração de União Estável, cert idão de óbito ou averbação 
de divórcio (se for o caso), carteira profissional, carteira do PIS/PASEP, o 
numero da Conta Bancária e comprovante de residência. 

II - DO CÔNJUGE: Xerox da identidade, CPF e comprovante de residência. 

III - DOS FILHOS MENORES DE 21 ANOS: Cópia da Identidade, CPF, 
cert idão de nascimento, título de eleitor e carteira de trabalho quando for o 

RESOLVE: 

caso. 
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Art. 3° - O aposentado ou pensionista deverá se apresentar para o 
recadastramento junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo localizado à Avenida José Veríssimo dos Santos, 247, 
Bairro Guanabara, nesta cidade, no período de 09 de março A 10 de abril, no 
horário de 8 as 12 horas. 

Art. 4** - O recadastramento é obrigatório pela legislação e o não cumprimento 
implicará no bloqueio do pagamento dos benefícios, até a data da 
regular ização dos dados profissionais. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publ icação. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Triunfo, 06 de março de 2017. 

MARIA LÚCIA ALVES DE LIMA 
DIRETOR PRESIDENTE 
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