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TRIUNFO PREV 

ÚLTHVIA REUNIÃO DO MANDATO m7/mQ TB/E 
CONFRATERNIZAÇÃO EAGRADEQMENTOS 

Os conselheiros doTRIUNFOPREV encerraram a última 
REUNIÃO em clima de despedida do mandato, mas 
recordando os bons momentos, agradecendo aos 
colegas e desejando boa sorte ao novo comando do 
RPPS. A reunião presidida por Sandra Florentino Diniz, 
Presidente do Conselho de Administração contou, 
ainda, com a presença do Diretor Presidente da 
Autarquia a Sra. Maria Lúcia que aproveitou o 
momento para os agradecimentos finais de sua gestão 
brindando aos conselheiros com uma lembrancinha de 
Natal e um aconchegante "Café com Prosa". 

Que essa época tão especial reúna em torno de todos 
nós a renovação da esperança, na expectativa de um 
novo ano de grandes realizações. 
Agradecemos o apoio e a confiança de nossos 
aposentados e pensionistas, dos servidores ativos da 
Prefeitura e da Câmara Municipal, dos Conselhos de 
Administração, Fiscal e do Comité de Investimentos, 
bem como do Poder Executivo e do Legislativo 
Municipal e dos nossos parceiros que no decorrer 

deste ano nos deram suporte para a boa gestão do 
TRIUNFOPREV. Desejamos a todos um ano novo 
maravilhoso e com cara de vida nova para realizarmos 
tudo aquilo que sempre sonhamos! 
São os votos dos que fazem o TRIUNFOPREV. 

VEJA O QUE MUDA COM A PORTARIA ME NS 424 DE 
29/12/20 que entra em vigor em 1^ de janeiro de 
2021. 

O Ministério da Economia estabelece novos prazos de 
recebimento da pensão por cônjuges ou 
companheiros. 

Para óbitos ocorridos a partir de janeiro de 2021, o 
tempo de recebimento será de acordo com as 
seguintes faixas etárias: se tiver menos de 22 anos de 
idade, a pensão será paga por três anos; se tiver entre 
22 e 27 anos de idade, a pensão será paga por seis 
anos; se tiver entre 28 e 30 anos de idade, a pensão 
será paga por 10 anos; se tiver entre 31 e 41 anos de 
idade, a pensão será paga por 15 anos; se tiver entre 
42 e 44 anos de idade, a pensão será paga por 20 anos 
e, se tiver 45 anos ou mais, a pensão então será 
vitalícia. 

A pensão será concedida se o óbito ocorrer depois de 
18 contribuições mensais e, pelo menos, dois anos 
após o início docasamentoou da união estáveL 



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

DIA NOME 
02 MARIA LÚCIA PEREIRA QUINTO 
03 HILDA PEREIRA DOS SANTOS 

5EVERINA DA SILVACABRAL 
05 MARJA DO SOCORRO LIMA 

SUZANA MARIA TERTULIANO 
08 FRANCISCA DA SILVA 
10 EDNA MARIA GONÇALVES VIANA 
11 ANA ROSA DOS SANTOS 
12 MARIA NILZAALVES DOS SANTOS 
15 MARIA DO SOCORRO GOMES 
21 MARIA FERREIRA BARBOSA 
22 FRANCISCA PIRES DE SOUZA 
23 EDVANDA BARBOSA DA SILVA 
24 NAIR VASCONCELOS XAVIER 

ARLETE MONTEIRO DE BARROS 
28 MARIA ELIZABETH DE SOUZA 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA-
CRP 

Previdência levada a sério e com total transparênda 

A Presidente do TRIUNFOPREV informou aos 
conselheiros e a todos os servidores públicos ativos e 
inativos, que o Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo está com 
o seu Certificado de Regularidade Previdenciária(CRP) 
regular, emitido em 13/12/2020 com validade até 
11/06/2021. Após cumprimento de 36 itens que 
compõem a lista de exigências da Secretaria de 
Previdência Social o Instituto foi CERTIFICADO, 
administrativamente, mais uma vez. 

CAPITAL DO TRIUNFOPREV EM 30.11.2020 

FUNDOSDE 
INVESTIMENTOS 

VALOR APUCA0OR$ 

BB PREV RFIFR Ml 38.314,81 

BB PREV RF IDKA 2 116.418,79 

BB PREV FLUXO 24.274,49 

TOTAL 179.008,09 

NOVEMBRO FINANCEIRO 
Inativos 541.505,72 
Pensionistas 48.599,66 
TOTAL 590.105.38 

INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIARIA - iSP-
RPPS 

O ISP-RPPS foi instituído pela Secretaria de 
Previdência, do Ministério da Economia, através da 
Portaria MF ns 01, de 03 de janeiro de 2017, avalia os 
aspectos reladonados a transparência e gestão, a 
situação financeira e atuaríal do regime próprio de 
previdência, compila os principais dados disponíveis no 
CADPREV e apura a situação de cada um dos regin^ 
próprios. O indicador é uma média de vários critérios 
dentre eles: Regularidade para a emissão do 
Certificado de Regularidade Previdenciária; Envio de 
informações. Gestão. Capacidade financeira. 
Acumulação de recursos e Situação atuarial. 

Para fins de apuração do ISP-RPPS, os RPPS foram 
segregados em cinco grupos definidos da seguinte 
forma: 1 - RPPS de Porte Especial, os dos Estados e do 
Distrito Federal; 2 - RPPS dos Municípios, 
segmentados, conforme a distribuição das quantidades 
de segurados ativos, aposentados e pensionistas 
vinculados ao regime, em: 2,1- Grande Porte, os RPPS 
cuja quantidade de segurados ativos, aposentados e 
pensionistas estejaentreos regimesque representem 
5% (cinco por cento) das maiores quantidades; 
2.2 - Médio Porte, os RPPS cuja quantidade de 
segurados ativos, aposentados e pensionistas esteja 
entre os regimes que apresentem quantidade 
inferiores aos de Grande Porte e acima da medianâ  
assim considerada, como o valor que separa a metade 
superior e a inferior dos dados de todos os RPPS; 
2.3 - Pequeno Porte, os RPPS não classificados nos 
grupos de Grande Porte e de Médio Porte e naqueles 
de Porte Não Classificado. 3 - RPPS de ''Porte Não 
Classificado", por não terem encaminhado a SP i^ 
informações relativas à quantidade de segurados 
ativos". 

SALDOS FINANCEIROS R$ 
PLANO FINANCEIRO 99.198,04 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 79.810,(» 
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