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RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRIUNFOPREV EXERCÍCIO DE 2020 
 

O presente relatório anual de gestão apresenta, de forma sucinta, as principais atividades, resultados e linhas de atuação do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo-PE, realizadas no exercício de 2020. 

 
1.INTRODUÇÃO 
 

O Instituto de Previdência do Município de Triunfo-TRIUNFOPREV, criado pela Lei Municipal nº 963 de 05 de dezembro de 2001 e 
suas alterações posteriores, tem por finalidade essencial administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Triunfo-PE 
em cumprimento às disposições do art. 40 da Constituição da República, ao qual estão vinculados obrigatoriamente os ocupantes de cargo 
de provimento efetivo, integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo, coloca à disposição o presente Relatório de Gestão, relativo ao 
conjunto de ações realizadas no exercício de 2020.  

 
Seus recursos (constituídos pela contribuição do ente público e dos segurados ativos e parcela dos inativos, pelos rendimentos das 

aplicações e pela compensação financeira) só podem ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários, sendo proibida a sua 
utilização para qualquer outro fim, inclusive para custear ações de assistência social e saúde, com exceção do valor destinado à taxa de 
administração (equivalente a 2% da folha total do ano anterior), utilizada para manutenção das atividades do Instituto.  
 

As disponibilidades financeiras vinculadas ao TRIUNFOPREV estão aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em 
conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, na Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 
2010.  
 

O cumprimento dessas determinações legais é imprescindível para que o TRIUNFOPREV continue assegurando o pagamento dos 
benefícios para a garantia da sobrevivência no futuro previstos na Lei 963/2001 observada as normas previstas na Constituição Federal. 
 
1.1 - OBJETIVO DO RELATÓRIO:  
Este relatório tem como objetivo resumir os principais acontecimentos durante o ano de 2020, das principais atividades do Instituto de 

Previdência do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV. Este documento pode ser utilizado como auxiliar na prestação de contas da 

Autarquia junto a órgãos oficiais e perante a sociedade. 
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1.2 - ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRIUNFOPREV:  A gestão previdenciária do TRIUNFOPREV está subordinada aos seguintes 

órgãos fiscalizadores: I. Conselho Fiscal. II. Controle Interno; III. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco; IV. Secretaria de 

Previdência Social. 

 

1.3 - REGULARIDADE FISCAL:  O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO – TRIUNFOPREV cumpriu em 2020 

com a regularidade fiscal, no qual todas as certidões fiscais em 31/12/2020 encontravam-se quites, sem pendências ou débitos. I- Certidão 

Negativa de Tributos Federais; II - Certidão de Regularidade de FGTS; III- Certidão Negativa de Tributos Estaduais; IV- Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas; V- Certificado de Regularidade Previdenciária. 

2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO TRIUNFOPREV 
 
2.1 MISSÃO: Administrar o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, de forma 
compartilhada com os Conselhos da Previdência Municipal, zelar pelo equilíbrio atuarial e financeiro do sistema e cumprir sua função pública 
com eficácia. 
 
2.2. VISÃO DE FUTURO: Ser referência na área previdenciária, realizando um trabalho com excelência atuando na formação da cultura 
previdenciária não só para os servidores públicos, como para a sociedade em geral. 
 
2.3. VALORES: Compromisso com a qualidade dos serviços; Ética na gestão de recursos públicos; Humanização no atendimento; 
Dignidade dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. 
 

➢ POLÍTICA DE QUALIDADE:  Garantir aos segurados e seus dependentes os benefícios que lhes sejam devidos e gerir com 
excelência os serviços previdenciários, visando satisfação dos mesmos, melhorando continuamente as atividades em atendimento 
à gestão da qualidade. 

 
3. DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 
O TRIUNFOPREV é organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e 
atuarial. Está submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério da Previdência 
Social-MPS. 
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É administrado por servidores do quadro efetivo da Prefeitura Municipal que compõe a Diretoria Executiva e conta com o apoio do Conselho 
Administrativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, cujos atos são regulamentados por legislação municipal específica, em 
consonância com as diretrizes nacionais. Atualmente conta com a seguinte Estrutura Organizacional: 
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❖ DIRETORIA EXECUTIVA:  Instituída pelo artigo 50 da Lei Municipal 963/2001, é o órgão responsável pela operacionalização da 

gestão e direção do RPPS. Teve sua atuação pautada pela legislação geral e local, nas deliberações do Conselho de Administração 

e no planejamento estratégico. Em 2020, a Diretoria Executiva do TRIUNFOPREV, composta pelo Diretor Presidente, Diretor 

Financeiro e Benefícios prestou contas de suas ações, atuou de forma integrada com os Conselhos, cumpriu suas atividades legais 

próprias e atendeu aos normativos que regem o RPPS.  

 

❖ CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL: Instituídos pelos artigos 51 e 62, respectivamente, da Lei Municipal 963/2001, são 

órgãos consultivos, deliberativos e fiscalizadores do TRIUNFOPREV. São Conselhos participativos, responsáveis, comprometidos e 

independentes.  A cada reunião realizada foram elaboradas as atas que constam as decisões tomadas pelos respectivos Conselhos, 

as quais poderão ser consultadas no site www.triunfoprev.pe.gov.br . 

 

❖ COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Instituído  pela Lei 1.237/2012, é um órgão independente de caráter auxiliar e consultivo que tem por 

finalidade sugerir, aconselhar e aprovar as políticas de aplicações e/ou resgates ou ainda remanejamento da carteira de investimentos 

do TRIUNFOPREV tendo como referência a Política Anual de Investimentos previamente aprovada pelo Conselho Administrativo e 

Fiscal. A cada reunião realizada foram elaboradas as atas que constam as decisões tomadas pelo Comitê, as quais poderão ser 

consultadas no site www.triunfoprev.pe.gov.br  

 

4. DO MANDATO, REPRESENTAÇÃO E RECONDUÇÃO:  Os mandatos da presidência e dos conselhos assim como representação 

ou recondução ocorreram em consonância com a legislação pertinente ( Lei 963/2001 e suas alterações posteriores e Decreto nº 

07/2009 de 16/03/2009). 

 

5. DA REPRESENTAÇÃO EM DIRETORIAS E CONSELHOS:  Com o objetivo de compartilhar conhecimento, além de trocar ideias e 

experiências, o TRIUNFOPREV participa da diretoria e conselhos de associações renomadas no setor previdenciário. A entidade 

representada na Diretoria da APEPP e no Conselho de Administração da ANEPP – Associação Nordestina de Entidades de 

Previdência Pública e no Conselho Fiscal da ANEPREM – Associação Nacional de Previdência dos Estados e Municípios. 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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6. DOS CONSELHOS E COMITÊS EM AÇÃO:  EM 2020, os Conselhos de Administração, Fiscal e o Comitê de Investimentos do 

TRIUNFOPREV encontraram-se, normalmente, em formato on-line para reuniões ordinárias, de acordo com o calendário 

estabelecido. O Conselho de Administração para cumprir o seu papel deliberativo, em busca de estabelecer diretrizes e normas de 

organização; O Conselho Fiscal para cumprir seu papel de fiscalizar os atos referentes à administração dos planos e o Comitê de 

Investimentos para avaliar as operações de investimentos do TRIUNFOPREV. 

 

7. DO ENFRENTAMENTO COM QUALIDADE DE VIDA NA PANDEMIA:  Assim que o Município declarou situação de emergência em 

saúde pública devido à pandemia pelo novo coronavírus, a equipe do Instituto de Previdência dos Servidores de Triunfo, alterou a 

forma de atendimento dos servidores da ativa, aposentados e pensionistas. A mudança, foi necessária para ajudar a conter a 

propagação e o contágio pelo vírus e a meta era que o beneficiário ou servidor da ativa ficasse o menor tempo possível na Instituição. 

O TRIUNFOPREV procurou investir em ações que trouxessem mais qualidade de vida aos servidores, que trabalharam em home 

office a maior parte do ano.  A nossa preocupação era manter o bem-estar físico e psicológico que se tornou um desafio ainda maior. 

O medo de ficar doente, de perder alguém ou mesmo pela ansiedade provocada pelo longo período de isolamento, não há quem 

não sinta no corpo e na mente algum efeito da pandemia.  Para aliviar as tensões, mensagens e envio de áudios por e-mail e 

WhatsApp, gravadas por psicólogos, assistentes sociais, professores de educação física, entre outros profissionais de saúde,  de 

apoio emocional sobre espiritualidade, cuidados com o corpo e a mente,  exercícios físicos eram repassados constantemente e ainda  

adotou-se as seguintes medidas: reorganização da jornada de trabalho em sistema de revezamento, no intuito de evitar 

aglomerações nos espaços da entidade, sem prejuízo ao serviço público; os telefones de contato e endereço eletrônico foram 

atualizados e ativados, o recadastramento presencial, as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos foram 

suspensos, conforme orientações da Secretaria da Saúde. Na unidade de trabalho foi mantido o distanciamento entre as mesas, os 

servidores passaram a utilizar máscaras e todos receberam vaporizadores com álcool em gel para uso ao longo do dia, no intuito de 

lidar melhor com os novos acontecimentos e assim chegamos ao final de 2020 sem nenhuma ocorrência de contaminação do COVID-

19. 
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8. DAS PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO RPPS. O Conselho Administrativo 

atuou principalmente no monitoramento da gestão do TRIUNFOPREV, com acompanhamento sistemático dos temas relativos as 

boas práticas de gestão previdenciária, ao cálculo atuarial, aos investimentos, regularidade previdenciária, dentre outros, podemos 

destacar, ainda, o estudo dos temas previdenciários para aprovação das instruções normativas elaboradas em conjunto com o 

Controle Interno. O Conselho Fiscal atuou principalmente no monitoramento e na verificação dos processos de despesas, no 

controle do limite da taxa de administração, dentre outros, visando a emissão do parecer técnico após análise e apreciação da 

prestação de contas apresentadas mensalmente, pela Instituição, com registro em ata e publicadas no site 

www.triunfoprev.pe.gov.br. O Comitê de Investimento atuou na análise, avaliação e decisão das propostas de investimento, através 

da análise de alterações dos investimentos, monitoramento da Politica Anual de Investimento, acompanhamento e análise do 

cenários macroeconômico e as expectativas do mercado financeiro, acompanhamento e conferência das aplicações e resgates dos 

recursos financeiros do TRIUNFOPREV por meio das APR’s - Autorização de Aplicação e Resgate disponibilizado pelo Ministério da 

Previdência todas disponibilizadas no site do TRIUNFOPREV.  

 

9. DA CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CGRPPS: Com o objetivo de 

atender a necessidade de certificar os conhecimentos dos profissionais ligados ao processo de investimentos nos RPPS foi criada 

a Certificação dos Gestores de Regimes Próprios de Previdência Social (CGRPPS). A CGRPPS foi implantada pela APIMEC 

em parceria com a ABIPEM (Associação Brasileira de Instituições de Previdência de Estados e Municípios), destinada, 

especificamente, para os profissionais de RPPS; contém os conteúdos mínimos exigidos pela Portaria nº 519 e os conteúdos 

cobrados são extremamente adequados aos envolvidos nos processos de investimentos do RPPS. O TRIUNFOPREV chegou ao 

final de 2020 e final de mandato com mais de 50% (cinquenta por cento) dos dirigentes e membros do Comitês de Investimentos, 

certificados e com mais um terço do Conselho Fiscal e, ainda, com 03 conselheiros aptos para realização do exame de certificação, 

suspenso temporariamente em virtude dos protocolos de convivência com a pandemia. 

 

 

 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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10.  DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA DIRIGENTES, MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHEIROS: A Portaria 

9.907/2020 regulamentou o artigo 8º - B da Lei 9.717/98 para estabelecer os requisitos mínimos na nomeação dos dirigentes de 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).  Para o TRIUNFOPREV a referida portaria não trouxe nenhuma novidade, pois 

dirigentes da unidade gestora, a partir de 2011 sempre atenderam aos requisitos mínimos, estabelecidos na legislação, a saber: I - 

não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de inelegilidade; II - possuir certificação e habilitação 

comprovadas, nos termos definidos em parâmetros gerais; III - possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas 

financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; IV - ter formação superior. Os requisitos a que 

se referem os incisos I e II do caput deste artigo aplicam-se aos membros dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de 

investimentos da unidade gestora do regime próprio de previdência social. A comprovação de que trata a Portaria supra citada, 

encontra-se arquivada em meio digital e em arquivo físico no TRIUNFOPREV. 

11 – DOS SEGURADOS 
 
Em 31 de dezembro de 2020 o TRIUNFOPREV contava com o quadro de segurados conforme demonstrativo a seguir apresentado: 
 
 

SEGURADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Ativos/Prefeitura 439 

Ativos/Câmara 07 

Aposentados/Prefeitura 209 

Aposentados/ Câmara 06 

Pensionistas 31 

TOTAL GERAL 692 
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➢ PREVISÃO DE APOSENTADORIA: De acordo com o acompanhamento realizado por meio do sistema pode-se observar que 12 

(doze) servidores com tempo de contribuição e ou com abono permanência estão para aposentadoria em 2021, significando uma 

possível perda de arrecadação para o Instituto, contribuindo para o aumento do déficit financeiro e atuarial. É válido ressaltar que 

essa situação pode ser revertida na imediata nomeação, de novos servidores, desde que haja concurso com validade.   

12. DAS METAS TRABALHADAS EM 2020 
 

➢ BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA  

As BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO no serviço público representam a principal referencia a ser seguida pelas organizações que desejam 

aprimorar a sua gestão.  Desde 2011 o TRIUNFOPREV passa por mudanças significativas quanto à inovação dos serviços e implementação 

de boas práticas de gestão. Ao longo destes mais de oito anos de administração, nossa equipe assumiu o desafio de aperfeiçoar e 

modernizar a administração da Autarquia, tendo em vista que a gestão para excelência é a única forma das organizações prosperarem 

continuamente.   As ações realizadas pela Previdência Municipal, referentes ao período 2011 a 2020 colocou a instituição em posição de 

destaque no estado e no âmbito nacional, sendo todos esses esforços reconhecidos por organismos do sistema previdenciário, como a 

Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios - ANEPREM que concedeu durante o período acima descrito 

05 (cinco) prêmios de “Boas Práticas de Gestão Previdenciária “,  uma Menção Honrosa para os Gestores Municipais:  Prefeito Luciano 

Fernando de Souza e João Batista Rodrigues e duas para a gestora da Autarquia, sendo uma da ANEPREM e outra concedida pela 

Associação Pernambucana de Previdência Pública – APEPP.   O Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária avalia 

ações pautadas nos princípios da transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa e social dos participantes, sendo sua 

adesão facultativa e aberta aos mais de 2.000 (dois mil) Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de todo o Brasil. É um importante 

instrumento de fomento da gestão dos RPPS, uma vez que proporciona o aprimoramento da gestão e incentiva, a cada ano, a busca pela 

inovação, modernização e profissionalização da gestão pública.  Desta forma, estamos seguros que o TRIUNFOPREV continuará sendo 

visto como modelo referencial para as melhores práticas de gestão tanto no estado como no País. 
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❖ GESTÃO CONJUNTA: O TRIUNFOPREV sempre pautou sua administração numa Gestão Conjunta, entre a Diretoria Executiva e 

os Membros do Conselho Administrativo, Fiscal e Comitê de Investimento, objetivando o aprimoramento constante da Gestão, 

sempre com foco nas melhores políticas de gestão para os segurados. 

 

❖ DIREITO DE PROPRIEDADE: O TRIUNFOPREV é detentor dos direitos de propriedade de quaisquer materiais, produtos ou serviços 

que sejam criados durante a jornada regular de trabalho e/ou que tenham sido produzidos, fazendo-se o uso de ativos ou recursos 

do Instituto. 
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❖ A GESTÃO FINANCEIRA é uma das áreas mais importante dentro de TRIUNFOPREV, pois cabe a esta administrar o dinheiro, os 

investimentos, riscos financeiros e o relacionamento com investidores. A área financeira é responsável por viabilizar a atividade 

fim da instituição através da alocação de recursos. É nesta área que as análises, decisões e direcionamento dos recursos da entidade 

são definidos. Está disponível para consulta no Portal CADPREV o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos 

(DAIR) publicado mensalmente, onde constam informações sobre as aplicações e resgates de recursos do RPPS, as entidades 

credenciadas para receber recursos do TRIUNFOPREV e as respectivas datas do credenciamento, a composição da carteira de 

investimentos, o registro das reuniões dos conselhos (administrativo, fiscal e comitê de investimentos), entre outras informações. 

Consulte pelo link: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml  

 

❖ PRÓ-GESTÃO:  Pró Gestão RPPS é  um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas 

pelos RPPS.  De acordo com o art. 3º da Portaria SPREV nº 03/2018 a adesão é facultativa e formalizada pelos representantes 

legais do ente federativo e da unidade gestora do RPPS, por meio da assinatura do Termo de Adesão. Com a edição da referida 

Portaria, os RPPS passaram a ter um marco regulatório das boas práticas de gestão, que vem sendo avaliado e aperfeiçoado 

continuamente. Em 08/09/2020, a Secretaria de Previdência editou a Portaria SPREV nº 20.532/2020 que apresentou a versão 3.1 

do Manual do Pro-Gestão RPPS.  Com base no novo desafio o TRIUNFOPREV por meio da equipe gestora, juntamente com os 

seus colegiados trabalhou arduamente na elaboração ações relacionadas à dimensão governança corporativa necessários a adesão 

ao Programa de Certificação, a seguir evidenciados: 1. Relatório de Governança Corporativa (Relatório de Gestão). 2. Planejamento 

(editado anualmente). 3. Relatório de Gestão Atuarial. 4. Código de Ética da Instituição. 5. Políticas Previdenciárias de Saúde e 

Segurança do Servidor. 6. Política de Investimentos. 7. Comitê de Investimentos. 8. Transparência. 9.Definição de Limites de 

Alçadas. 10. Segregação das Atividades. 11. Ouvidoria. 12. Qualificação do Órgão de Direção. 13. Conselho Fiscal. 14. Conselho 

de Administração. 15. Mandato, Representação e Recondução (este item precisa ser unificado em uma só lei.). 16. Gestão de 

Pessoas. Como já manifestamos em diversas oportunidades, muito embora a adesão seja facultativa, há incentivos e vantagens, 

como exemplo, contribuir com a melhoria da gestão. Atualmente o Pró-Gestão, está sendo utilizado nos indicadores no Índice de 

Situação Previdenciária – ISP que avalia o grau de risco do RPPS. Além disso, a adesão ao programa afeta diretamente a nova taxa 

de administração.  

 

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml
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❖ GRANDES ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS/PRÓ-GESTÃO   

ÁREAS  DEFINIÇÃO ATIVIDADES RELACIONADAS 

ADMINISTRATIVA Área de suporte administrativo aos setores internos da 
unidade gestora. 

Contratos, compras, licitações, bens patrimoniais, serviços 
gerais, etc.  

 
ARRECADAÇÃO 

Área de controle de repasse das contribuições 
previdenciárias, parcelamento de débitos e aporte. 

Controle de repasse das contribuições e aporte, cobrança 
de débitos de servidores licenciados, cedidos ou 
afastados. 

 
ATENDIMENTO 

Área de serviços de atendimento aos servidores 
aposentados e pensionistas. 

Atendimento presencial aos segurados, atendimento 
telefônico, pesquisa de satisfação, entrega do Infoprev, 
ouvidoria, etc 

ATUARIAL Área de estudos e acompanhamento dos resultados 
das avaliações atuariais. 

Acompanhamento atuarial, elaboração de relatório de 
gestão atuarial 

BENEFÍCIOS Área de concessão, implantação, manutenção e 
pagamento dos benefícios previdenciários. 

Análise, concessão e revisão de benefícios, gestão da 
folha de pagamento. 

COMPENSAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 
 

Área de atividades específicas de compensação 
previdenciária, como regime instituidor- RI ou regime 
de origem – RO. 

Procedimentos de envio e análise de requerimentos via 
sistema COMPREV. 

FINANCEIRA  Área de gestão e controle financeiro Tesouraria, orçamento, contabilidade geral. 

 
INVESTIMENTOS 

Área de estudos, tomada de decisão e 
acompanhamento dos resultados das aplicações dos 
recursos do RPPS. 

Operações de investimentos, análises de risco e gestão 
dos ativos mobiliários e imobiliários, elaboração da política 
de investimentos, credenciamento das instituições 
financeiras. 

JURÍDICA 
 

Área de consultoria e defesa judicial da unidade 
gestora do RPPS. 

Pareceres em processos de contratação, processos de 
concessão de benefícios e revisão da legislação, defesa 
em processos judiciais e cumprimento das decisões 
judiciais 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Área de apoio de informática e manutenção de bases 
de dados. 

Segurança, acesso e operacionalização dos sistemas de 
informática e das bases de dados 
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❖ INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: O Indicador de Situação Previdenciária atua como ferramenta de estímulo aos 

RPPS na busca do aprimoramento de modelos de gestão. Ele avalia vários aspectos do RPPS, atribuindo notas a fatores 

relacionados a três pilares: Gestão e Transparência, Situação Financeira e Situação Atuarial. A classificação do ISP-RPPS é 

determinada com base na análise dos indicadores relacionados aos seguintes aspectos: I – GESTÃO E TRANSPARÊNCIA: Neste 

quesito são avaliados o Indicador de Regularidade; o Indicador de Envio de Informações e o Indicador de Modernização da Gestão; 

II – SITUAÇÃO FINANCEIRA: Em relação a situação financeira, são levados em consideração o Indicador de Suficiência Financeira 

e o Indicador de Acumulação de Recursos; e III – SITUAÇÃO ATUARIAL: Neste pilar é levado em consideração o Indicador de 

Cobertura dos Compromissos Previdenciários.   O TRIUNFOPREV sempre obteve nota máxima nos indicadores de Regularidade e 

Envio das Informações. 
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❖ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: O Programa de Educação Previdenciária é destinado a todos os servidores da 

Prefeitura e da Câmara Municipal. Educação Previdenciária é o conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e 

formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente federativo, da unidade gestora do RPPS/Triunfo-PE, aos segurados 

e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes profissionais 

que se relacionam ou prestam serviços ao RPPS. Os assuntos tratados na Educação Previdenciária são os relativos à compreensão 

do direito à previdência social e de seu papel como política pública, à gestão, à governança e aos controles do RPPS nos seus mais 

variados aspectos (gestão de ativos e passivos, gestão de pessoas, benefícios, investimentos, orçamento, contabilidade, finanças, 

estruturas internas e externas de controle, dentre outros). Também são contempladas pela Educação Previdenciária as ações de 

divulgação das informações relativas ao resultado da gestão do RPPS para os diferentes órgãos e entidades integrantes do governo 

do ente federativo, para instituições públicas e privadas e para o conjunto da sociedade.   Visando contemplar um maior universo de 

servidores e da população em geral foram implantados: I – A SALA DE LEITURA PREVIDENCIÁRIA instituída pela Resolução 

01/2016 de 23 fevereiro de 2016 com o objetivo de contribuir com a missão institucional da Autarquia, ampliar o canal de acesso à 

informação e expandir a cultura previdenciária e II - O BALCÃO PREVIDENCIÁRIO que é um espaço disponibilizado no próprio 

Instituto e ocasionalmente nos locais de eventos da previdência para disseminar a cultura previdenciária, atender aos segurados a 

respeito de suas dúvidas, prestar informações, entre outros. 

 

 

❖ PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO: O Plano Anual de Capacitação do RPPS/Triunfo-PE, exercício de 

2020 tem como finalidade aperfeiçoar a qualidade dos serviços públicos prestados e valorizar o servidor público 

por meio de sua capacitação permanente em sintonia com as demandas sociais, do trabalho desenvolvido 

institucionalmente, bem como a missão e a visão do TRIUNFOPREV, tendo como objetivo desenvolver ações 

de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica de servidores ativos, dirigentes e conselheiros 

do TRIUNFOPREV que possibilitem o desenvolvimento de competências necessárias para aprimorar o seu 

desempenho profissional, visando o alcance dos objetivos institucionais. 
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❖ CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM 2020:  O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e tudo foi alterado profundamente 

pelo coronavírus. Um período difícil, de susto, inquietações, angústias e incertezas, mas que rapidamente se converteu em ação.  A 

necessidade de isolamento social, para evitar o contágio do novo coronavírus, fez com que as atividades presenciais fossem 

substituídas em home office.  O TRIUNFOPREV seguindo os protocolos de convivência estabelecidos pelo poder Municipal/Estadual  

e pelas Organizações de Saúde, deu continuidade ao quesito formação e atualização profissional, porque no âmbito previdenciário 

não se tem como atuar se não houver o devido preparo.  Atenta aos desafios, as entidades previdenciárias do País ofereceram, em 

formato on-line, oportunidades para capacitação de todos os segmentos dos RPPS, tornando possível, a Diretoria Executiva, os 

servidores e os Conselheiros do TRIUNFOPREV, participarem de eventos de capacitação, nos mais diversos formatos, que 

atenderam as metas estabelecidas no Plano de Capacitação. Dentre elas destacamos:  

                            I – SEMINÁRIOS/CURSOS/CONGRESSOS 

• Seminário de Investimentos, Lema/APEPP, 06 e 07/02/20, Pesqueira/ PE 

• Curso de Contabilidade aplicada aos RPPS – 18 e 19/02/20 – Jaboatão dos Guararapes 

• Giro ABIPEM: As repercussões da implantação da EC 103/19 nos RPPS, 04/03/20 – Recife/PE 

• 2º Congresso Brasileiro de Investimentos. De 11 a 13/03/2020 – Florianópolis 

•  As Repercussões da Implantação da EC 103/2019 nos RPPS 04/03/20 – Recife/PE 

• Conexão RPPS: Live com a Lema, APEPP e TCE/PE, 23/04/20 

• Roda de Conhecimento – CNM : Contabilidade na Gestão dos RPPS, 15/05/2020 

• Live: Previdência Complementar, 18/06/20 – CNM 

• REDE PREVIDÊNCIA: Elevação da Alíquota do Servidor na visão dos Tribunais de Contas, 15/09/2020 

• Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública, AGIP - RS,  09 a 11/11/20 

• 19º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM – Rio de Janeiro, 23 a 25/11/20 

• 53º Congresso Nacional da ABIPEM – Fortaleza/CE, 02 a 04/12/20 

 

 

 

 

http://apeppbr.blogspot.com/2020/02/seminario-de-investimentos-em.html
https://www.abipem.org.br/eventos/
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                         II - VÍDEO CONFERÊNCIAS APEPP, Canal da APEPP no YouTube 

      > Tecnologias Aplicadas aos RPPS, 19/08/20 

      > Obrigatoriedade da Prev. Complementar, Passo a passo da implantação pela SPREV, 26/08/20, que contou com a participação da   

        Presidente do TRIUNFOPREV e Vice-Presidente da APEPP, Sra. Maria Lucia A. Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ RPPS em Foco: Renda Fixa – Vantagens e desvantagens com a baixa da Selic, 02/09/20 

➢ RPPS em Foco: Pró-Gestão. Dicas para adesão e como utilizá-lo para aumentar a eficiência do RPPS. 

➢ RPPS em Foco: Conselhos dos RPPS’s – Importância e Responsabilidades. 

➢ RPPS em Foco: Importância dos Demonstrativos do CADPREV ( DAIR, DIPR e DPIN), 30/09/2020 

➢ RPPS em Foco: Renda Variável no Brasil e no Exterior, 21/10/20 

➢ RPPS em Foco: Os Reflexos da Reforma da Previdência nos RPPS, 16/12/20 
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❖ CONTROLE INTERNO: Instituído pela Resolução 03/2015 tem o objetivo de atuar de forma preventiva antes que ações ilícitas, 

incorretas e ou impróprias possam atentar contra os princípios da Constituição, principalmente o Art. 37, seus incisos e parágrafos. 

Em 2020, mensalmente, todas as ações do Instituto foram analisadas e aprovadas, sem ressalvas, pelo Controle Interno. Os 

relatórios encontram-se disponíveis no site  www.triunfoprev.pe.gov.br  

 

 

❖ SIPREV - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. É uma ferramenta de 

Gestão das Informações referentes a servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e demais dependentes, 

da União, Estados e Municípios que possuam Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Este sistema 

disponibilizado no Portal Software Público, mantido pela DATAPREV permite ter-se em um único banco de 

dados as informações cadastrais (informações básicas da pessoa, seja servidor ativo, servidor inativo, pensionista ou dependente); 

as informações previdenciárias (vínculos funcionais, tempos de contribuição, aposentadorias adquiridas, histórico funcional, 

cargos e carreiras), informações financeiras (valor de contribuições previdenciárias e benefícios recebidos), emissão de Certidão 

de Tempo de Contribuição e a verificação dos registros de dados essenciais. O TRIUNFOPREV aderiu a implantação do SIPREV 

em 2015 mantendo-o sempre atualizado. 

 

 

❖ eSOCIAL:  É um projeto do Governo Federal, em vigor desde 2018, de adesão obrigatória para todos os 

Entes Públicos Federados, que constitui a implantação de um sistema de escrituração digital das obrigações 

fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O eSocial tem por objetivo desenvolver um sistema de coleta de informações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias, armazenando-as em um Ambiente Nacional Virtual. É considerado como 

um sistema de folha de pagamento digital em que os dados são reunidos e disponibilizado para conferencia do governo, inclusive 

com cruzamento de dados.  

 

 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ GESCON-RPPS - SISTEMA DE GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS DOS REGIMES 

PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: É um sistema único de recebimento de consultas e da legislação 

dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social - SRPPS.  O sistema possibilita, também, 

o envio de documentos e normas pelos entes federativos, o esclarecimento de dúvidas e a solicitação de 

treinamentos e capacitações relativos aos produtos relacionados aos Regimes Próprios de Previdência, 

aos ex-Regimes Próprios e Regimes Gerais de Previdência Social. A implantação aconteceu de forma progressiva, e cada RPPS 

indicou os gestores responsáveis pelo acesso ao sistema. O TRIUNFOPREV, ciente de sua responsabilidade, cumpriu à risca as 

determinações previstas na Portaria MF nº 393, de 31 de agosto de 2018, concluindo o exercício de 2020 com toda a legislação 

atualizada no sistema. O Sistema GESCON utiliza o GERID para controle de acesso dos usuários. 

 
❖ GERID - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IDENTIDADES: É um Sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso, utilizado 

pelo GESCON, para controle de acesso e permissões aos sistemas disponibilizados aos usuários internos e externos à Secretaria 

de Previdência. Dois servidores, da Unidade Gestora, são indicados para a gestão de acessos para enviar consultas e solicitar 

informações sobre os sistemas ou legislação, seja para enviar a legislação do Ente, e ainda receber e adotar as providências relativas 

quando houver recebimento de notificação por parte da SRPPS. 

 

❖ SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - SAGRES: O Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco – TCE-PE implantou no primeiro semestre de 2011 o Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da 
Sociedade - SAGRES no âmbito municipal, aplicativo integrante do Projeto de Prestação de Contas e Processo Eletrônico. Em 2013 
o estado de Pernambuco compartilhou dados com o SAGRES. Além de dar celeridade ao envio de informações obrigatórias ao TCE 
por meio digital, o SAGRES contribui para o aperfeiçoamento do controle interno, auxilia o controle externo e o controle social, além 
de dar maior transparência à gestão dos recursos públicos. Por intermédio de seus módulos, realiza coleta mensal de dados 
informatizados sobre: Execução Orçamentária e Financeira e Registro Contábil, Licitações e Contratos e Pessoal. O TRIUNFOPREV 
encerrou o exercício de 2020 sem pendências com o sistema SAGRES. 
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❖ REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DA AUTARQUIA: A Diretoria Executiva atuou em reuniões realizadas com 

prestadores de serviços, fornecedores, Instituições Financeiras, Chefe do Executivo, Vereadores e Presidente da Câmara Municipal, 

em diversos assuntos relacionados ao TRIUNFOPREV.  A Autarquia também foi representada em reuniões e Congressos realizados 

pela ANEPREM – Associação Nacional de Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios, da APEPP – Associação Perna 

de Instituições de Previdência, ANEPP – Associação Nordestina  do Tribunal de Contas do Estado, da Associação Municipalista de 

PE – AMUPE, sendo que o Diretor Presidente e Diretor do Departamento Jurídico por vezes participaram como palestrantes e ou 

moderadores, compartilhando algumas atividades e dados relativos ao TRIUNFOPREV. 

 

❖ REGISTRO INDIVIDUALIZADO DOS SEGURADOS: Conforme dispõe o artigo 18 da Portaria MPS nº 402/2008, o TRIUNFOPREV 
mantem o registro individualizado dos segurados do RPPS, que contendo as seguintes informações:  1- Nome e demais dados 
pessoais, inclusive dos dependentes; 2- Matrícula e outros dados funcionais; 3- Remuneração de contribuição, mês a mês; 4- Valores 
mensais da contribuição do segurado; e 5- Valores mensais da contribuição do ente federativo.  Ao segurado e, na sua falta, aos 
dependentes devidamente identificados serão disponibilizadas as informações constantes de seu registro individualizado. 

 
❖ RELATORIO DE GESTÃO CORPORATIVA:  Anualmente o TRIUNFOPREV realiza audiência 

pública, na Câmara dos Vereadores, para a apresentação e entrega da prestação de contas, expressa no 

RELATÓRIO DE GESTÃO. Em 2020, não foi possível a realização da audiência pública, em atendimento 

aos protocolos da pandemia do Covid-19. A entrega do Relatório foi realizada através de Oficio Nº 019/2020. 

 

❖ RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS:  Em atendimento à regulamentação relativa aos investimentos dos Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS), em especial ao inciso V, artigo 3° da Portaria MPS n° 519/2011 o TRIUNFOPREV elaborou 

ao final de cada trimestre o Relatório Trimestral de Investimentos todos disponíveis no site www.triunfoprev.gov.pe  

 

❖ DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS: Em 2020, como de rotina em toda administração, foram prestadas todas as informações 
necessárias a Secretaria de Previdência, através da elaboração dos demonstrativos a seguir relacionados: 

 
➢ DIPR – DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e 

Repasses (DIPR) é um documento obrigatório elaborado bimestralmente pelos entes, conforme prevê alínea “h” do inciso XVI 
do artigo 5º da Portaria MPS n° 204/2008 na nova redação dada pela Portaria MPS nº 21/2013. Nesse documento constam 
informações gerais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS´s), como remunerações, base de cálculo dos  

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/402.htm
http://www.triunfoprev.gov.pe/
http://www.antigo.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/PORTARIA-MPS-No-204-de-10jul2008-atualizada-04set2018.pdf
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benefícios e recursos (contribuições, aportes, etc). Os demonstrativos de 2020 foram sempre enviados dentro do prazo 
estabelecido pela Secretaria de Previdência e todos validados. Para consultar o DIPR, basta acessar o link abaixo, do 
CADPREV, que é o sistema que gerencia as principais aplicações referentes ao Sistema de Cadastro dos RPPS´s  
https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/index.xhtml 

        
➢ DAIR - DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DE RECURSOS: O DAIR foi completamente modificado 

em 2017 visando dar efetividade à Portaria MPS nº 440/2013. Este demonstrativo é uma fotografia mensal da carteira do 

RPPS. O documento deve ser enviado mensalmente e contém informações relevantes do ente, unidade gestora, membros 

da governança (colegiado deliberativo, comitê de investimentos, conselho fiscal e gestão de recursos) com suas devidas 

certificações (CGRPPS, por exemplo), credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão e contratos, 

atas de reuniões com seus locais e datas de ocorrência, todas as APRs com seus devidos atores e descrições, alocações dos 

recursos em seus respectivos enquadramentos, entre outros. 

 

➢ DRAA – DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL: O envio anual e deve ser entregue até o dia 
31/03. Este documento engloba as informações referentes as características gerais do plano e os principais resultados da 
avaliação atuarial. Em seu conteúdo, são listados os dados do cálculo atuarial e do atuário responsável. O cálculo atuarial é o 
instrumento que mensura as obrigações do Plano de Benefícios e forma o Plano de Custeio, para a manutenção do equilíbrio 
financeiro e atuarial dos RPPSs. 

 

➢ DPIN - DEMONSTRATIVO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:  É um demonstrativo de envio anual, entregue sempre no 
ano anterior com os dados referentes ao exercício do ano seguinte. O demonstrativo contempla alguns dados presentes no 
DAIR, como dados referentes ao ente, unidade gestora e membros da governança. Indica, também, a meta de rentabilidade, 
um resumo analítico de diversas avaliações técnicas e financeiras, modelos e metodologias relevantes ao RPPS, as estratégias 
de alocação, distribuindo os recursos entre os enquadramentos da Resolução 3.922 e as estratégias descritivas para cada um 
dos enquadramentos. 

 

 

 

 

 

https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/index.xhtml
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2013/440.htm
https://opmax.com.br/artigos/governanca-corporativa-dentro-de-um-rpps/
https://opmax.com.br/artigos/comite-de-investimentos/
http://www.apimec.com.br/apimec/show.aspx?id_canal=1734&id_materia=12926
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➢ APR - AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE: As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS, conforme 
determinação da Portaria MPS nº 519/2011 e suas atualizações (artigo 3º-B), foram acompanhadas do formulário APR - 
Autorização de Aplicação e Resgate, os quais poderão ser consultados   no site www.triunfoprev.pe.gov.br. Como de rotina, 
em 2020 também se verificou boa organização no preenchimento e controle das APR’s para o atendimento às disposições da 
Portaria MPS 170/2012 e Portaria MPS/GM 519/2011, 

 

➢ DMI - DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS:  Este demonstrativo foi elaborado pela Diretoria Financeira do 

Instituto com o objetivo de apresentar para os segurados da Instituição,  de forma clara e suscinta as informações relativas à 

carteira de investimentos do RPPS. As informações utilizadas neste relatório são obtidas pelos extratos oficiais das instituições 

financeiras em que o RPPS aloca seus recursos, os quais poderão ser consultados no site www.triunfoprev.pe.gov.br e no 

boletim Informativo do TRIUNFOPREV. 

 

❖ REGULARIDADE FISCAL:  O TRIUNFOPREV chegou ao final de 2020 em dia  com todas as certidões fiscais, sem pendências ou 

débitos, a saber:  • Certidão Negativa de Tributos Federais • Certidão de Regularidade de FGTS • Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais • Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

❖ CALENDÁRIOS: Os calendários de pagamentos, da junta médica e de reuniões dos colegiados, foram elaborados em 2020, 

aprovados pelos colegiados do TRIUNFOPREV, publicados no site www.triunfoprev.pe.gov.br  e distribuídos  com os segurados,  

possibilitando assim, a consulta prévia das datas de pagamentos para os aposentados e pensionistas e dos demais segmentos. 

 

❖ AGENDA DAS OBRIGAÇÕES DOS RPPS: A Agenda das obrigações é um recurso utilizado pelo Gestor do RPPS para administrar 

as obrigações do cotidiano da Instituição. Anualmente a Agenda é renovada para atender o Calendário de envio das Informações à 

SPREV/SRPPS, ações previstas no Planejamento Estratégico, no Plano de Capacitação dos Servidores, entre outros. 

 

❖ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Em 2020 as atividades referentes a tecnologia da informação visando dar publicidade e 

transparência aos atos do TRIUNFOPREV se deram através de portal próprio. Contudo, foram mantidas as publicações já 

realizadas no Portal da Transparência no sítio da Prefeitura de Triunfo, www.triunfo.pe.gov.br/transparencia  

 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2011/519.htm
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
http://www.triunfo.pe.gov.br/transparencia
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❖ REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA: O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é um documento que atesta a 
regularidade do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou Município. Para obtê-lo é 
preciso preencher os critérios exigidos pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Previdência (MF/SPrev), como: 
Demonstrativo das Receitas e Despesas; Avaliação Atuarial; Demonstrativo Financeiro relativo às aplicações dos recursos; 
Comprovantes de Repasses dos valores das contribuições sociais (servidor e patronal), entre outros. Assim, o não cumprimento 
desses critérios, além de suspender o CRP, penaliza o município com as seguintes sanções: suspensão das transferências 
voluntárias; suspensão de empréstimos e financiamento; suspensão de compensação previdenciária, etc. O CRP é disponibilizado 
por meio eletrônico, dispensada a assinatura manual ou aposição de carimbos, contém numeração única e tem validade de cento e 
oitenta dias a contar da data de sua emissão. O CRP foi renovado em 13/12/2020 administrativamente com validade até 11/06/20, 
conforme cópia constante no site do Triunfoprev:www.triunfoprev.pe.gov.br 
 

 
 
 
 
 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES:  Instituída pela Resolução Normativa nº 03/2017 de 26/12/2017 regulamenta as atribuições e 

competências dos cargos comissionados e funções gratificadas e estabelece a política de segregação de atividades no âmbito do 

TRIUNFOPREV constituindo a separação das atividades nos pilares / dimensões necessárias. A segregação é um distribuidor de 

atividades. A área administrativa, por exemplo, deve ter sua responsabilidade dividida entre as atividades de finanças, 

contabilidade, recursos humanos, licitação, empenho, liquidação (recebimento), pagamento e conferência (conformidade). 

 

➢ POLÍTICA DE ALÇADA: Instituída pela Resolução Normativa nº 03/2017 de 26/12/2017 estabelece a política de alçada decisória 

no âmbito do TRIUFOPREV, constituindo os limites de alçada nos pilares e dimensões necessárias. Entende-se por alçada o limite 

das competências e atribuições para realização de atos administrativos decisórios. Exemplos de competências e alçadas: 

 

DESCRIÇÃO COMPETÊNCIAS ALÇADAS 

Pagamento de despesas administrativas de qualquer natureza. Diretor Presidente/Diretoria Adm. e Finanças 

Transferências bancárias entre contas do TRIUNFOPREV Diretor Presidente/Diretoria Adm. e Finanças 

Aplicações e resgates de investimentos. Diretor Presidente/Diretoria Adm. e Finanças 

Pagamento de benefícios e institutos previdenciários. Diretor Presidente/Diretoria Adm. e Finanças 

Aprovar e autorizar a conceção de diárias Diretor Presidente/Diretoria Adm. e Finanças 

Política de Investimentos Diretoria Executiva/Conselho de Administração 

Relatórios trimestrais de Investimento Diretoria Executiva/Conselho de Administração 
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❖ BOLETIM INFORMATIVO: Mensalmente foi publicado e distribuído pelo Instituto o Boletim Informativo que tem 

por objetivo levar as informações do que ocorre no dia-a-dia da instituição e no meio previdenciário, e seu conteúdo 

é de inteira responsabilidade da diretoria. Todos os nossos exemplares estão publicados no site 

www.triunfoprev.pe.gov.br, no facebooktriunfoprev@gmail.com e nos quadros de avisos da Instituição. 

 

❖ PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA: O programa de preparação para aposentadoria instituído pela Lei 

Municipal nº 1.330/2015 objetiva promover a melhoria da qualidade de vida, oferecendo perspectivas para os servidores, auxiliando-

os na construção de novos projetos. A partir de 2016 o programa passou a contar com a participação de aposentados que optaram 

por novos projetos de vida, através do relato de suas experiências bem sucedidas. Em 2020 as atividades programadas não foram 

realizadas tendo em vista os protocolos de combate a pandemia da Covid-19. 

 

❖ ENCONTROS DE INTEGRAÇÃO: Com o objetivo de valorizar as amizades construídas ao longo da vida laboral e fazer com que 

eles se sintam acolhidos e valorizados o TRIUNFOPREV promove anualmente dois encontros festivos para os aposentos e 

pensionistas. Um em junho, comemoração do São João e outro no mês de dezembro comemoração do Natal. Em 2020 em virtude 

da pandemia e em obediência aos protocolos de convivência os eventos não foram realizados. 

 

❖ ANIVERSARIANTE DO MÊS: Como de costume, dedicamos mensalmente, um espaço, no Boletim Informativo- INFOPREV para 

saudar os aniversariantes do mês, uma forma simples de celebrar mais um ano de vida, reforçar os valores da instituição, estabelecer 

vínculos emocionais e estreitar os laços de amizade favorecendo a integração entre os beneficiários do RPPS.   

 

❖ PRÁTICAS INTEGRATIVAS: É uma ação acolhedora de integração dos aposentados e pensionistas, com o grande objetivo de fazer 

com que eles se sintam acolhidos e valorizados. O TRIUNFOPREV promove anualmente, durante o mês de junho e de dezembro, 

oficinas de artesanato com o objetivo de propor alternativas de decoração com aproveitamento de material reciclado incentivando as 

práticas de sustentabilidade, entretenimento e de integração social. Em obediência aos protocolos de convivência com o COVID-19 

não foi possível a realização das práticas integrativas em 2020. 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ AUDITORIA INTERNA: A auditoria é um processo que consiste em uma revisão de algo realizado por alguém ou uma Instituição.  

Isso pode se dar em relação a demonstrações financeiras, licitações, folha de pagamento, por exemplo. É por meio dela que se pode 

garantir a fidelidade dos registros, gerar credibilidade aos processos e identificar deficiências, atuando na resolução de problemas. 

Considerando que a auditoria é um diferencial em tempos de eSocial, o TRIUNFOPREV aderiu ao procedimento com o objetivo de 

verificar a existência de inconsistências nos registros financeiros dos segurados, realizando, de forma eficaz, auditoria da folha de 

pagamento de benefícios dos segurados, com uma comissão constituída com membros da Diretoria Executiva e representantes dos 

Conselhos de Administração e Fiscal.  

 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO: A Carta de Serviços ao Cidadão, foi instituída como obrigatória 

pelos órgãos públicos, a partir da Lei Federal nº 13.460/2017 e regulamentada no Município, através do 

Decreto nº 23/2019. É um instrumento de controle social de abrangência nacional que estabelece normas 

para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos prestados direta ou 

indiretamente pela administração pública, inclusive suas autarquias. Na Carta de Serviços ao Cidadão do 

TRIUNFOPREV o cidadão(cidadã) encontrará informações claras e acessíveis sobre quem somos, o que 

fazemos e os serviços que são oferecidos. O foco é a transparência das informações do Instituto e a 

participação social. Por reconhecer os segurados como parceiros, a Carta de Serviços também indica como 

se comunicar com o Instituto, utilizar seus serviços, emitir sugestões ou enviar reclamações, assegurando 

a efetiva participação do usuário na avaliação dos serviços prestados. Focado no compromisso com seus 

usuários, o TRIUNFOPREV mantém o seu objetivo estratégico na direção da melhoria contínua de suas ações, visando sempre à 

busca da excelência no atendimento ao público. Disponível no site www.triunfoprev.pe.gov.br 

 

 

❖ CANAL WHATSAPP – É um instrumento facilitador de comunicação, integração e acesso as 

informações de interesse dos segurados. Em 2020 foi utilizado com frequencia pelo Instituto para 

realização de reuniões e informações diversas 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ INSTRUÇÕES NORMATIVAS: A Instrução Normativa é um ato normativo expedido por uma 
autoridade administrativa da Instituição. Sua finalidade é padronizar as rotinas de trabalho criando 
procedimentos de controle, a fim de formalizar a execução do serviço de modo claro, eficiente e eficaz.  As 
Instruções Normativas do TRIUNFOPREV foram elaboradas pela equipe administrativa com o apoio do 
Controle Interno e aprovadas pelo Conselho de Administração.  Vale ressaltar que as Instruções Normativas 
deverão ser, permanentemente, revisadas, tanto para mantê-las atualizadas em razão de mudanças na 
legislação como para garantir melhores resultados decorrentes da sua aplicação.  As Instruções Normativas 
publicadas pelo TRIUNFOPREV encontram-se acessíveis no site www.triunfoprev.pe.gov.br . Dentre os 

assuntos regulamentados, destacam-se os seguintes: I – A elaboração da Norma das Normas. II – 
Procedimentos de emissão de CTC. III – Concessão de Benefícios. IV – Pagamentos através de Ordem 

Bancária Municipal – OBM. V – Rotinas da Tesouraria. VI – Elaboração de Folha de Pagamento. VII – Planejamento e Orçamento. 
VIII – Controle da Receita e Aplicações Financeiras. IX – Cadastro dos Servidores. X – Concessão de diárias e passagens XI – 
Procedimentos para participação em eventos voltados ao treinamento e capacitação e XII - Utilização da Taxa de Administração. 

 
 

 
❖ APLICATIVO PREV+: É um sistema de modernidade tecnológica que permite aos servidores e 

segurados o acesso as informações de forma cômoda e transparente. Com ele os servidores podem 

acompanhar o andamento das perícias, contracheques, previsão de aposentadoria, ouvidoria e ainda 

existe uma aba destinada para falar com o gestor, além de outras funcionalidades. 

 

 

❖ SADEPREV:  É software intitulado Simulador Atuarial Demográfico de RPPS que tem o objetivo de 

fornecer parâmetros que ajudam os gestores a compreenderem a situação financeira e atuarial do 

RPPS, facilitando o debate de sobre os problemas encontrados e a tomada de decisões mais acertadas. 

Ele utiliza a microssimulação para prever os valores totais  de benefícios e contribuições pagas por cada 

participante do plano em cada um dos próximos 75 anos. A partir dessa previsão é feita uma análise 

atuarial e financeira sobre a situação do RPPS. 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ FALE CONOSCO: Na busca em proporcionar um atendimento externo contínuo e visando não criar 

prejuízos aos interessados nos serviços do TRIUNFOPREV, a Diretoria do Instituto lançou mão do FALE 

CONOSCO como plataforma de interação e atendimento remoto entre sociedade interessada e Instituto. 

 

 

 

❖ PROGRAMA DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO FUNCIONAL DOS SEGURADOS: O Programa tem por objetivos: I – Agilizar o 

acesso à informação; II – Reduzir a perda de documentos devido aos fatores do tempo e natureza; III – Reduzir os prejuízos com a 

perda de documentos importantes; IV – Reduzir as despesas e custos de com materiais de consumo; V – Reduzir os espaços e 

tempo de procura por documentos; VI – Contribuir com o Programa de Sustentabilidade Ambiental.  

 

❖ MANUAL DE ORIENTAÇÃO ABONO PERMANENCIA: O Manual tem o objetivo de orientar os servidores municipais de forma 

esclarecedora e didática os requisitos exigidos para obtenção do abono permanência. Este Manual, atualmente, encontra-se 

incorporado a Carta de Serviços ao Cidadão. 

 

 

 
❖ OUVIDORIA: O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV 
instituiu a Ouvidoria através da Resolução 02/2015 com objetivo de assegurar, de modo permanente e eficaz, a 
preservação dos princípios de legalidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Autarquia, na 
prestação de serviços a população. Os serviços são oferecidos de forma on-line, no site 
www.triunfoprev.pe.gov.br e através de formulário próprio disponíveis na sede da Instituição para os segurados 

que não dispõem de acesso a internet. Compete a ouvidoria examinar as manifestações referentes aos procedimentos e ações dos 
gestores e dos diversos setores da autarquia, no intuito de promover as mudanças, modificações, adaptações e aperfeiçoamento de 
serviços prestados aos segurados. Encerramos o exercício de 2020 com uma média de 2.100 acessos a Ouvidoria. 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ PESQUISA DE SATISFAÇÃO: Continuamente o TRIUNFOPREV é submetido à avaliação do público 

externo composto de seus beneficiários (funcionários efetivos ativos, aposentados, pensionistas e sociedade em 

geral), pois a opinião de cada um tem contribuído para melhorar a prestação de serviços da Instituição. O nível 

de satisfação dos participantes visto que é permanentemente e disponibilizados tanto a pesquisa de satisfação 

presencial, como via online no site www.triunfoprev.pe.gov.br , como também a cada semestre é feita a avaliação 

e apresentados os resultados com a finalidade de realinhar e melhorar a gestão. Encerramos 2020 com uma 

média de 2.000 (dois mil) acessos ao site da Autarquia. 

 

❖ POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: Instituída através da Resolução 04/2015 de 10/06/2015 tem por objetivo: reduzir 
perda de dados; minimizar a possibilidade de acessos não autorizados bem como de utilização e de alterações indevidas dos dados 
e sistema de informação; garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações de interesse da 
administração e assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas pelos diversos setores da administração. Todos os recursos 
computacionais do TRIUNFPREV têm por finalidade única e exclusiva servir aos usuários autorizados na realização de atividades 
profissionais e relacionadas estritamente com os serviços de interesse da autarquia, sendo expressamente vedado o uso para fins 
particulares. Em 2020 foram trabalhadas e cumpridas todas as obrigações constantes no Anexo I da referida resolução. 
 

 

 

❖ CÓDIGO DE ÉTICA: O Código de Ética próprio do Instituto de Previdência foi criado através da Resolução 

01/2015 em 28.05.2015 com o objetivo estabelecer valores que devem ser praticados pelos profissionais da 

instituição. Nele está especificado os direitos e deveres, o que é vetado eticamente no desempenho das suas 

respectivas funções e as possíveis punições no caso de desobediência as diretrizes estabelecidas. Disponível no 

site www.triunfoprev.pe.gov.br e na sede do TRIUNFOPREV. 

 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO: Os empréstimos consignados foram efetivados, até o início do mês de abril, mediante a emissão, da 

margem consignável disponível, pela Diretoria Financeira do TRIUNFOPREV. Em 09 de abril de 2020, o TRIUNFOPREV assinou 

termo de adesão, com anuência do Conselho de Administração, para a prestação de serviços de software CONSIGNET SISTEMAS 

LTDA que é um Software Gerenciador de Margem Consignável com o objetivo de permitir que entidades conveniadas e os próprios 

órgãos comerciais realizassem as consignações de descontos e outras operações em folha de pagamento por meio da internet, 

proporcionando um processo mais ágil e com menos burocracia. 

 

❖ RECEPÇÃO DOS APOSENTADOS: O momento de entrega do ato de aposentadoria é marcado pelo acolhimento individual dos 

novos segurados. A Equipe do TRIUNFOPREV recepciona cada um, de forma festiva com o oferecimento de um cafezinho, 

denominado “CAFÉ ACOLHIMENTO”, momento em que são repassadas as informações dos trâmites do processo e  entrega da 

portaria de concessão do benefício, além dos agradecimentos pelo trabalho prestado à Municipalidade.  Considerando os protocolos 

de convivência com o Covid-19, a recepção festiva dos aposentados que ingressaram no quadro da Instituição, em 2020,  foi 

substituída por uma mensagem de acolhimento e boas vindas enviada pelo WhatsApp.  

 

❖ ATENDIMENTO PRESENCIAL AGENDADO:  Após as restrições temporárias dos atendimentos presenciais por conta do 

Coronavírus, o TRIUNFOPREV voltou a atender, a partir de agosto de 2020, aos usuários de forma presencial. No entanto, para 

evitar aglomerações, os atendimentos passaram a ser agendados previamente. Também seguiram, e continuou seguindo, os 

protocolos e recomendações dos órgãos de saúde, com distanciamento, uso de máscara e álcool gel disponível. O atendimento 

virtual e por telefone também continuou durante o expediente da Autarquia. 

 

RECADASTRAMENTO PREVIDENCIÁRIO: Com o objetivo de obter uma base cadastral consistente para 

melhor governança do Regime Próprio, uma avaliação atuarial cada vez mais real, melhor comunicação com 

os segurados e maior agilidade na concessão de benefícios previdenciários, o TRIUNFOPREV realizou no 

mês de março de 2020 o recadastramento previdenciário dos servidores aposentados e dos pensionistas, 

concluído com êxito de participação de 100% dos segurados. 
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Nº RECADASTRADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO 

Aposentados 215 

Pensionistas 31 

TOTAL 246 

❖ ATUALIZAÇÃO BASE DE DADOS: Para o desenvolvimento de uma avaliação atuarial se faz necessária a disponibilização de dados 

e informações confiáveis e consistentes, de forma a possibilitar uma precificação do passivo atuarial fidedigna à realidade do RPPS. 

Para realização da avaliação atuarial, anualmente são fornecidas as informações pelo TRIUNFOPREV mediante preenchimento de 

formulário próprio, disponível em Sistema Integrado de Gestão Atuarial. Em sequência, são fornecidos em arquivos digitais, via e-

mail, dados cadastrais dos servidores ativos, inativos, pensionistas e dos servidores exonerados, estes últimos utilizados na 

estimativa de compensação previdenciária a pagar. Consta ainda da base de dados disponibilizada informações relativas aos 

respectivos dependentes, para elaboração de estudos acerca da composição familiar e, posteriormente, para estimativa dos 

encargos relativos à pensão por morte. Os dados cadastrais fornecidos e posicionados em 31/12/2020, são objeto de testes de 

consistência que indicam a necessidade de adequações anteriormente à realização dos estudos técnicos. Novas versões deverão 

ser encaminhadas, caso seja necessária, até chegar a situação considerada satisfatória para o estudo da avaliação atuarial. O 

TRIUNFOPREV manteve, constantemente, a atualização da base dos dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas 

vinculados ao Instituto, tendo em vista que para o cálculo atuarial funcione em sua perfeição, torna-se imperativo possuir dados 

atualizados de todos os segurados. 

 

❖ PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS: O Programa das Práticas Ambientais Sustentáveis tem como objetivo estimular a 

reflexão e a mudança de atitudes dos servidores do TRIUNFOPREV na gestão socioambiental em suas atividades rotineiras. Sempre 

apostando nas melhores práticas de sustentabilidade ambiental expressas na Resolução 03/2015, publicada no site: 

www.triunfoprev.pe.gov.br , o TRIUNFOPREV acrescentou ao rol de suas ações: ADOTE UMA CANECA NO TRABALHO, que é 

uma campanha educativa com o objetivo de reduzir a quantidade de copos descartáveis produzidos pelos servidores e  Mantenha  

“UMA PLANTA NA MESA DE TRABALHO” outra ação de sustentabilidade ambiental com o objetivo de melhorar a qualidade de 

vida dos servidores, no ambiente de trabalho, considerando que plantas e flores tornam o ar mais limpo, reduz o estresse, a 

ansiedade, a depressão e acalma os olhos depois de muitas horas em frente ao computador e até melhorar os níveis de 

produtividade.de vida de seus segurados e da sociedade como um todo.  

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ PROGRAMA DE PROMOÇÃO A SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES: Instituído pela Resolução 02/2017, 

publicada no site www.triunfoprev.pe.gov.br, estabelece diretrizes de promoção a saúde e qualidade de vida do servidor do 

TRIUNFOPREV. Das ações praticadas destacamos: I - “CAFÉ COM PROSA” um projeto alternativo para fortalecer a autoestima, o 

sentimento de segurança, o pertencimento, a dignidade, as condições físicas saudáveis, uma vez que o servidor passa boa parte de 

sua vida dentro do ambiente profissional. É um projeto interessante e de fácil execução por se tratar de uma Roda de Rodas de 

Conversa no horário do Cafezinho da manhã, abordando temas atuais de promoção da saúde e qualidade vida. II – ESPAÇO 

SAÚDE, outro projeto alternativo relativo ao estilo de vida e hábitos saudáveis para atingir uma melhor qualidade de vida por eles 

próprios definidos. As ações acontecem mediante dicas de saúde, receitas culinárias saudáveis publicadas, mensalmente, 

INFOPREV; participação em caminhadas ecológicas, palestras específicas (combate ao câncer de mama, de próstata, campanhas 

de saúde pública, etc.) realizada nos eventos promovidos pela entidade, entre outras. 

 

CARTEIRA DO APOSENTADO: A carteira do aposentado é um documento com foto dotado de fé 

pública, sendo assim, poderá ser usada para fazer prova da idade do cidadão idoso aposentado.  As 

vantagens ao adquirir a Carteira de Aposentado é o desconto em serviços públicos (transporte 

público, é o que estabelece o decreto nº 5.934, de 18 de outubro de 2006) e a facilitação de 

atendimentos prioritários em estabelecimentos públicos ou privados, de caráter comercial ou não. 

Além do mais, a Carteira de aposentado é um direito do cidadão idoso. Ao emitir a Carteira de 

Aposentado, o idoso poderá colocar em vigor seus direitos caso sejam negligenciados, no qual é uma prova de registro de 

identificação de sua faixa etária. Por conta da falta de estoque e das dificuldades financeiras para aquisição do documento, a entrega 

foi suspensa temporariamente. 

 

❖ SYSTEM SAÚDE: Com o objetivo de um melhor atendimento no quesito saúde e qualidade de vida dos usuários do RPPS, o 

TRIUNFOPREV, com a aprovação do Conselho de Administração, firmou contrato de adesão ao credenciamento da rede System 

Saúde. A System Saúde é uma prestadora de serviços em saúde, especializada na administração de programas e benefícios que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida da população. Representa um novo conceito em serviços de assistência à saúde; 

possui uma grande rede especializada de serviços de saúde com descontos especiais para a rede credenciada.  

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ SEMINÁRIO ANUAL DE PREVIDÊNCIA:  O TRIUNFOPREV realiza anualmente, um Seminário de Previdência, geralmente no mês 

de outubro, com carga horaria de 4 ou 6 horas direcionados a todos os segurados, para tratar de temas vigentes, destacando sempre 

temas relativos a situação da previdenciária municipal e a questão financeira, a legislação previdenciária, a reforma da previdência, 

as regras de aposentadoria,  como também instruir os segurados sobre o que realmente é um Regime Previdenciário Próprio e qual 

são seus direitos e deveres. 

 

❖ JURÍDICO: A Assessoria Jurídica do TRIUNFOPREV é a responsável por todas as situações que tem repercussão no mundo jurídico, 

possuindo atuação nos processos judiciais e Tribunal de Contas, nos processos administrativos, representação da Autarquia nos 

demais entes federativos, em assuntos de sua área de competência. Durante o ano de 2020 a Assessoria Jurídica elaborou 07 

pareceres em processos de aposentadoria/pensão. 

 

❖ JUNTA MÉDICA:  A Junta Médica Municipal constituída com objetivo de realizar perícias médicas para avaliar a capacidade 

laborativa dos segurados aposentados por invalidez entre outros, em 2020 mantendo os protocolos de convivência com o Covid-19, 

emitiu os pareceres de todos os processos encaminhados pelo TRIUNFOPREV. 

 

❖ EVENTOS: No ano de 2020 o TRIUNFOPREV suspendeu todos os eventos planejados, em virtude do estado de calamidade de 

saúde pública, ocasionado pela pandemia da COVID-19. 

 

❖ SITE DO TRIUNFOPREV: - O site do TRIUNFOPREV - www.triunfoprev.pe.gov.br criado em 2013 permaneceu atualizado em 2020, 

tendo em vista ser uma poderosa ferramenta de transparência, além de promover a divulgação e conscientização dos servidores a 

respeito do Instituto, seus serviços e funções perante os segurados e a sociedade. Neste período foi contabilizado o número na 

ordem de 10.213 acessos. 

 

❖ REUNIÕES DOS COLEGIDOS EM 2020: Foram realizadas durante o exercício de 2020 doze reuniões ordinárias e uma 

extraordinária do Conselho de Administração, doze reuniões ordinárias do Fiscal e doze reuniões ordinárias e uma extraordinária 

Comitê de Investimentos, todas publicadas no site: www.triunfoprev.pe.gov.br  

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ ATOS DE APOSENTADORIA: Aposentadoria é um benefício previdenciário concedido ao servidor, a seu pedido, após cumprir os 
requisitos estabelecidos na Constituição Federal e em lei.  A competência para analisar a legalidade dos atos de aposentadoria dos 
servidores públicos é dos tribunais de contas. Dessa forma os tribunais de contas estabelecem prazos e requisitos para a 
Administração Pública encaminhar a documentação necessária para que seja possível a análise da legalidade. O TRIUNFOPREV 
encerrou o exercício de 2020 sem pendencias com o Tribunal de Contas do Estado com relação aos procedimentos dos atos de 
aposentadoria. 
 

❖ ATENDIMENTO AO SEGURADO:  O atendimento ao segurado no TRIUNFOPREV funcionou em 2020, no horário das 7h às 13h 

com uma equipe preparada para acolher de forma eficiente e respeitosa todos beneficiários do Instituto. No ano em tela, o 

TRIUNFOPREV atendeu em média 120 segurados em buscas de informações diversas, como por exemplo, situação do benefício, 

margem de cálculo da média salarial, junta médica, simulação de aposentadorias, etc. As consultas foram realizadas no formato 

presencial, por telefone e pelo WhatsApp. 

 

❖ CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS: De janeiro a dezembro de 2020 o TRIUNFOPREV concedeu, apenas 06 (seis) novos benefícios, 
aposentadorias.  

 
QUADRO DEMONSTRATIVO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TRIUNFOPREV EM 2020 

FUNDO FINANCEIRO 

Nº MATRÍCULA NOME CARGO/FUNÇÃO 
Nº DA 
PORTARIA. 

DATADA 
PORTARIA. 

PROT. ECAP 
       CPF 

01 92.532 
ÂNGELA MARIA DOS SANTOS 
MEDEIROS 

PROFESSOR I 001/2020 28/02/2020 125757 705.855.984-87 

02 92.240 ROSA MARIA BEZERRA FIGUEIREDO PROFESSOR II 002/2020 30/03/20 127489 765.743.774-04 

03 92.506 MARIA DE FÁTIMA MARTINS SANTOS AG. ADMINIS. 003/2020 30/03/20 127492 319.825.064-15 

04 94.006 JOANA D’ARC DOS SANTOS BESERRA PROFESSOR I 004/2020 30/03/20 127.926 658.283.724-91 

05 92.472 ANTONIO BOSCO TOMÁZ FERREIRA FISCAL 005/2020 30/03/20  473.028.604-91 

06 94.014 SONIA ELI BEZERRA LIMA PROFESSOR I 006/2020 04/05/20 127.498 698.586.164-49 
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EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

APOSENTADORIAS 07 16 20 14 18 18 06 06 06 

PENSÕES 02 01 02 02 02 02 03 03 00 

AUXÍLIO RECLUSÃO 00 00 00 00 00 01 00 00 00 

TOTAL DE BENEFÍCIOS 09 17 22 16 20 21 09 09 06 

 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS COM PARIDADE E SEM PARIDADE 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

COM PARIDADE 06 16 18 12 20 17 08 07 06 

SEM PARIDADE 03 01 04 04 0 04 01 02 00 

 

❖ SITUAÇÃO QUANTO AO REGISTRO NO TCE-PE DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO TRIUNFOPREV:  Todas as 

aposentadorias e pensões concedidas 2020 seguiram os trâmites legais de concessão nos termos previstos na Instrução Normativa 

03/2018 de 24/10/2018, os processos foram submetidos a apreciação da Assessoria Jurídica e posteriormente remetidos ao Tribunal 

de Contas do Estado de Pernambuco para homologação e registro definitivo, atendendo aos ditames constitucionais vigentes.  

❖ E-CAP – SISTEMA DE CADASTRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – O TRIUNFOPREV aderiu em 2014 ao sistema E-CAP, 

canal de comunicação entre o TCE-PE e os órgãos previdenciários jurisdicionados. Para que uma aposentadoria seja analisada pelo 

TCE/PE, o Instituto envia as informações da concessão através do sistema E-CAP, nos termos do item 6 da Resolução Normativa 

03/2018. Até 31/12/2020 todos os processos de aposentadorias e pensões formalizados pelos servidores e julgados  pelo órgão de 

controle,  foram registrados no TCE/PE e no arquivo digital da instituição, com cópia para o servidor e para o arquivo físico do 

TRIUNFOPREV. 
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❖ ESTOQUE DE PROCESSOS EM 31/12/20: Com relação ao estoque de processos, podemos classifica-los em: a) pendentes de 

concessão, b) pendentes de análise de pedido de revisão; c) pendentes de registro e d) pendentes de diligência, etc. Ao final do 

exercício de 2020, verificamos que se encontra nesta Autarquia apenas 01 processo pendência de análise do TCE, com relação a 

um Agente Municipal de Saúde – ACS, referente ao processo de admissão no serviço público de responsabilidade do Poder 

Executivo. 

 

❖ REVISÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A aposentadoria por invalidez é concedida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que 

lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Por isso, é salutar que haja uma revisão contínua 

da concessão do benefício, pois, ao contrário do auxílio doença que tem o caráter temporário, a aposentadoria por invalidez é de 

caráter permanente. Sendo assim, a fiscalização deve se atentar ao máximo para que se evite fraudes no sistema de concessão, 

evitar tais fraudes significa evitar que o fundo assecuratório seja gasto em vão, de forma abusiva ou arbitrária.  

 

❖ JUNTA MÉDICA:  A Junta Médica Municipal constituída com objetivo de realizar perícias médicas para avaliar a capacidade 

laborativa dos segurados aposentados por invalidez entre outros, em 2020 mantendo os protocolos de convivência com o Covid-19, 

emitiu os pareceres de todos os processos encaminhados pelo TRIUNFOPREV. 

 

❖ EMISSÃO DE CERTIDÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÂO – CTC: Elaboradas de acordo com a Resolução nº 02/2018/Instrução 

Normativa nº 02/2018 de 24/10/2018, foram emitidas/deferidas no período de 2012 a 2020, Certidões de Tempo de Contribuição - 

CTC's aos ex-segurados do TRIUNFOPREV, para fins de averbação em outros regimes previdenciários, conforme demonstrativo 

abaixo, com cópias em arquivo físico e digitalizadas em arquivo próprio em computador. 

 

2012 2013 2014 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

24 17 12 07 19 04 16 18 14 
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❖ CONTROLE DE CTC’s EMITIDAS E RECEBIDAS: A Certidão de Tempo de Contribuição é o documento que comprova os 

recolhimentos previdenciários dos servidores públicos efetivos para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que visa a 

averbação do tempo de contribuição em outro regime de previdência, ou seja, ela possibilita a contagem recíproca do tempo de 

contribuição entre os regimes de previdência existentes (INSS e os RPPS – federal, estadual ou municipal). O TRIUNFOPREV vem 

controlando de forma efetiva o recebimento de certidões tanto do Regime Geral de Previdência Social INSS que já vem acostada 

aos processos de benefícios, uma vez que é documento obrigatório para quem averbou tempo de serviços, tanto é que os processos 

de aposentadorias já homologados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE-PE estão sendo compensados normalmente. Essa 

ferramenta de controle é de extrema relevância para acelerar o processo do COMPREV quando de sua implantação. 

 

❖ GESTÃO DE INVESTIMENTOS: O TRIUNFOPREV adota o modelo de Gestão Própria, previsto na 
Resolução CMN nº 3922/10, observando o perfil mais conservador, não se expondo a altos níveis de risco.  A 
adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos ficará sob a responsabilidade do Instituto, 
com profissionais qualificados e certificados por entidade de certificação reconhecida pelo Ministério da 
Previdência, conforme exigência da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011 e contando com Comitê 
de Investimentos como órgão participativo do processo decisório, com o objetivo de gerenciar a aplicação de 

recursos, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de riscos, estabelecendo os prazos para as aplicações. As aplicações foram 
feitas em instituições financeiras credenciadas, cuja distribuição dos recursos e a rentabilidade auferida estão demonstradas no site 
do TRIUNFOPREV:www.triunfopev.pe.gov.br  
 

❖ CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: Anualmente, no  mês de dezembro o TRIUNFOPREV publica o Edital de 

credenciamento das Instituições financeiras  para Receber as Aplicações de Recursos Previdenciários. Em 2020 o TRIUNFOPREV 

realizou o credenciamento de Instituições financeiras que culminou no credenciamento do Banco do Brasil e do Bradesco. Os 

atestados de credenciamento emitidos encontram-se disponível no site do TRIUNFOPREV. 

 

❖ PLANEJAMENTO DE RECURSOS:  Desde sua criação, a área financeira teve a obrigação de realizar no primeiro mês de cada 

exercício o planejamento das receitas e despesas da taxa de administração, servindo de base para as decisões de uso dos recursos 

ao longo do ano em investimentos, folha e capacitação de servidores do TRIUNFOPREV e seus conselheiros, este gerenciamento, 

permitiu o aprimoramento dos serviços fundamentais do Instituto. Considerando que a cobertura da insuficiência financeira é coberta 

pelo ENTE, mensalmente, a Diretoria Administrativa e Financeira oficializa a Secretaria de Finanças do Município os valores  

 

http://www.triunfopev.pe.gov.br/
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necessários para o pagamento das despesas com a folha dos aposentados e pensionistas e das despesas administrativas (taxa de 

administração). 

 

❖ POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO TRIUNFOPREV: A Política de Investimentos para o Exercício 2021 foi elaborada em obediência 
ao que determina legislação federal, com vistas a estabelecer o melhor caminho na busca de resultados, principalmente no que diz 
respeito ao batimento da meta atuarial, sendo analisada e aprovada pelo Comitê de Investimentos e ratificada pelos Conselhos Fiscal 
e de Administrativo do TRIUNFOPREV em Reunião Extraordinária, realizada em 29 DE OUTUBRO de 2020 e expresso na Resolução 
01/2020. Cópia publicada no site do TRIUNFOPREV:http://triunfoprev.pe.gov.br/ .  
 

❖ ENVIO DO DEMONSTRATIVO DE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – DEPIN: O DEPIN do ano de 2021 foi publicado regularmente 

dentro do prazo exigido pela Portaria do MPS nº 204 de 2008 que é até 31 de dezembro de cada exercício em relação ao exercício 

seguinte. 

 
❖ COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS: O TRIUNFOPREV encerrou o ano de 2020 conforme portfólio a seguir 

demonstrado: 
 

COMPOSIÇÃO DA 
CARTEIRA 

8.651-7 20.004-2 23.122-3 8.652-5 TOTAL 

BB PREV. RF IRF M1 0,00 0,00 38.434,72 0,00 38.434,72 

BB PREV. RF IDKA 2 0,00 0,00 42.128,30 0,00 42.128,30 

BB PREV. FLUXO 0,00 25.576,68 42.501,47 277,32 68.355,47 

TOTAL 0,00 25.576,68 123.064,49 277,32 148.918,49 

 

➢ Os recursos financeiros do TRIUNFOPREV foram movimentos em 2020 nas contas, a abaixo apresentadas, na instituição Banco do 

Brasil, credenciada pela Autarquia nos termos da Portaria 01/2014, da Resolução nº 3.922/2010 e das Portarias MPS números 

519/11, 170/12 e 440/13. 

 

 

http://triunfoprev.pe.gov.br/
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AGÊNCIA Nº DA CONTA FINALIDADE 

 

 

 

BB Nº 2739-1 

8.651-7 Pagamento folha aposentados e pensionistas – Aplicações diversas. 

  
              8.652-5 Pagamento das despesas Administrativas– Aplicações diversas. 

20.004-2 Contribuições Previdenciárias dos Ativos - Aplicações diversas 

23.122-3 Saldo (RESERVA) Taxa de Administração 

❖ ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES NOS LIMITES LEGAIS DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL: Ao término do 

exercício de 2020 constatamos que apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados ao longo do ano, ficou demonstrado o 

cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2020, já que todas as 

posições ao final do ano ficaram dentro dos limites legais. 

 

❖ PATRIMÔNIO: O patrimônio se caracteriza por ser o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado à entidade que podem ser 

avaliados monetariamente.  O TRIUNFOPREV possui o valor de R$ 29.256,00 de patrimônio físico, sendo estes em bom estado de 

conservação, além de todos estarem com as suas devidas placas de identificação. A descrição do patrimônio físico encontra-se 

publicado no site www.triunfoprev.pe.gov.br  

 

❖ AVALIAÇÃO ATUARIAL: Como uma ferramenta indispensável à sobrevivência dos regimes próprios, normalmente, e, conforme 
legislação pertinente, uma vez ao ano, realizou esse estudo técnico através do qual o atuário mensura os recursos (patrimônio) 
necessários para a cobertura dos benefícios oferecidos (compromissos) pelo Plano de Benefícios. A Avaliação Atuarial é elaborada 
a partir de dados estatísticos da população coberta pelo Plano, como a taxa de mortalidade, taxa de sobrevida após a aposentadoria, 
taxa de invalidez por doenças e por acidentes, taxa de retorno esperada para os investimentos, entre outras. Cópia da Avaliação 
Atuarial para o exercício de 2020, foram entregues a Câmara Municipal e ao Poder Executivo, através dos Ofícios nº 26 e 27 de 
25/06/2020, respectivamente e publicada no site do TRIUNFOPREV: www.triunfoprev.pe.gov.br/  
 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ APORTES ATUARIAIS: Durante o exercício de 2020 não houve aporte para cobertura de déficit financeiro. O Tesouro Municipal 

repassou, apenas, o aporte   da insuficiência financeira para cobertura dos benefícios dos segurados do TRIUNFOPREV.   

 

❖ SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO: Com a implantação do sistema de folha e pagamento é possível disponibilizar via internet 

o contracheque, a declaração anual dos rendimentos, ao aposentado e pensionista do TRIUNFOPREV, além de diversos relatórios 

gerenciais para suporte ao trabalho do setor de benefícios, financeiro, controladoria e Gestão. 

 
❖ DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA/2020 

 
DEMONSTRATIVO FOLHA ANUAL DE PAGAMENTO CÂMARA – EXERCIO 2020 

 

REMUNERAÇÃO BRUTA BASE DE CÁLCULO SEGURADO 14% PATRONAL 28% SUPLEMENTAR 5% 
 

R$ 204.918,92 R$ 170.042,76 R$ 23.793,71 R$ 47.611,81 R$ 6.754,81 
 

 

DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO / PLANO PREVIDENCIÁRIO -  JANEIRO A MARÇO 2020 
 

SECRETARIAS REMUNERAÇÃO 
BRUTA R$ 

BASE DE CÁLCULO 
R$ 

SEGURADO 14% R$ PATRONAL 28% R$ SUPLEMENTAR 5% 
/R$ 

SEC.SAÚDE 422.043,64 342.763,65 47.987,03 95.973,62 17.138,30 
 

SEC. A. SOCIAL 47.214,56 33.642,30 4.709,96 9.419,87 1.682,11 
 

FUNDEB 40% 176.033,16 147.729,60 20.682,20 41.364,34 7.386,50 
 

FUNDEB 60% 304.622,95 418.137,94 58.539,46 117.078,65 20.906,62 
 

DIVERSAS 235.417,75 164.192,14 22.986,99 45.973,80 17.709,56 
 

TOTAL 1.185.332,06 1.106.465,63 154.905,64 309.810,28 64.823,09 
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DEMONSTRATIVO FOLHA DE PAGAMENTO / PLANO FINANCEIRO - JANEIRO A DEZEMBRO 2020 
 

SECRETARIAS REMUNERAÇÃO 
BRUTA R$ 

BASE DE CÁLCULO 
R$ 

SEGURADO 14% R$ PATRONAL 28% R$ SUPLEMENTAR 5% 
/R$ 

SEC.SAÚDE 4.292.443,78 3.572.843,75 500.199,20 833.961,41 152.885,68 
 

SEC. A. SOCIAL 306.937,40 236.336,25 31.650,94 63.301,34 10.275,19 
 

FUNDEB 40% 1.369.151,68 1.279.980,92 179.170,26 358.337,81 54.517,69 
 

FUNDEB 60% 4.775.700,12 4.474.938,57 685.087,18 1.367.171,34 206.106,28 
 

DIVERSAS 1.476.727,81 1.148.341,50 160.768,90 291.817,38 43.161,33 
 

TOTAL  12.220.960,79 10.712.440, 99 1.556.876,48 2.914.589,28 466.946,17 
 

 
 
 

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO FOLHA DE PAGAMENTO 2020 
 

ÓRGAOS REMUNERAÇÃO 
BRUTA R$ 

BASE DE CÀLCULO 
R$ 

SEGURADO 14% 
R$ 

PATRONAL 28% 
R$ 

SUPLEMENTAR 
5% R$ 

CAMARA MUNICIPAL 204.918,92 170.042,76 23.793,71 47.611,81  6.754,81 
 

ENTE/P.PREVIDENCIÁRIO 1.185.332,06 1.106.465,63 154.905,64 309.810,28 64.823,09 
 

ENTE/P.FINANCEIRO 12.220.960,79 10.712.440, 99 1.556.876,48 2.914.589,28 466.946,17 
 

TOTAL GERAL 13.611.211,77 11.988.949,38 1.735.575,83 3.272.011,37 538.524/07 
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❖ DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO TRIUNFOPREV EM 2020 
 

➢ PLANO PREVIDENCIÁRIO 

MÊS APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL 

JANEIRO 279.405,12 28.411,43 307.816,55 

FEVEREIRO 279.979,22 28.490,39 308.469,61 

TOTAL 559.384,34 56.901,82 616.286,16 
 

➢ PLANO FINANCEIRO 
 

MÊS APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL 

JANEIRO 259.213,12 21.111,97 280.325,09 

FEVEREIRO 262.908,19 21.154,27 284.062,46 

MARÇO 521.600,07 49.644,66 571.244,73 

ABRIL 521.600,07 49.644,66 571.244,73 

MAIO 521.600,07 49.644,66 571.244,73 

JUNHO 520.555,07 49.644,66 570.199,73 

JULHO 531.412,38 49.644,66 581.057,04 

AGOSTO 538.249,42 49.644,66 587.894,08 

SETEMBRO 541.505,72 49.644,66 591.150,38 

OUTUBRO 541.505,72 49.897,06 591.402,78 

NOVEMBRO 541.505,72 48.599,66 590.105,38 

DEZEMBRO 1.069.415,85 97.199,32 1.166.615,17 

TOTAL 6.371.071,40 585.474,90 6.956.546,30 
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➢ CONSOLIDADO 

 

PLANO PREVIDENCIÁRIO X PLANO FINANCEIRO 

ANO APOSENTADOS PENSIONISTAS TOTAL 

             2020 559.384,34 56.901,82 616.286,16 

6.371.071,40 585.474,90 6.956.546,30 

TOTAL GERAL 6.930.455,74 642.376,72 7.572.832,46 

 
❖ CRESCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO NOS ÚLTIMOS ANOS 

 
 

ANO APOSENTADOS PENSIONISTAS AUX. 
RECLUSÃO 

TOTAL CRESC. EM RELAÇÃO AO 
ANO ANTERIOR 

2012 2.340.552,38 233.802,24  2.574.354,62   ---- 

2013 2.798.861,86 249.259,85  3.048.121,71                                        18,4% 

2014 3.361.465,88 266.856,22  3.628.322,10 19,03% 

2015 4.089.038,80 297.852,27  4.386.891,07                                       20,9% 

2016 4.837.975,60 372.422,86  5.210.398,46 18,77% 

2017 5.846.945,10 398.910,29 14.709,46 6.260.564,85 20,16% 

2018 6.413.004,50 503.363,50 16.602,08 6.932.970,08                                      10,74% 

2019 6.666.779,85 606,366,26 12.960,83 7.286.106,98                                       5,10% 

2020 6.930.455,74 642.376,72 0,00 7.572.832,46                                       5,3% 
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❖ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - A Compensação Previdenciária é um acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS e o Regime Próprio dos Municípios, na forma da Lei 9.796/99. Têm direito à compensação previdenciária os 
municípios responsáveis pelo pagamento das aposentadorias e pensões por morte, desde que tenham segurados que contribuíram 
para o Regime Geral. O histórico da compensação previdenciária do TRIUNFOPREV não é dos melhores, conforme se observa nos 
demonstrativos, a seguir, referente ao exercício de 2020. 
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O TRIUNFOPREV conta no período de 2011 a 2020 com o seguinte histórico financeiro: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.543,43 2.054,79 327,36 420,40 19.865,86 0,0 0,00 772,49 0,00 3.844,28 

 
Mediante pactuação do Convênio / MPS x INSS x Município de Triunfo x TRIUNFOPREV, que visa a recuperação dos créditos de 

compensação previdenciária entre os Regimes, está em vigência o acordo de cooperação de recuperação junto ao INSS das 

contribuições previdenciárias dos servidores que tiveram aposentação no RPPS e que averbaram períodos contribuídos. Para a 

realização deste processo o TRIUNFOPREV vem revisando todos os procedimentos de concessão, uma vez que as exigências para 

a recuperação dos créditos vão desde a existência das Certidões de Tempo de Contribuição – CTC, em via original, até a 

homologação e registro dos feitos aposentatórios junto ao Tribunal de Contas do Estado de PE. Concluímos o exercício de 2020, 

com 18 processos em andamento no INSS, sem previsão de compensação. 

 

❖ RELAÇÃO DE LEIS:  É um importante procedimento que faz parte do processo administrativo e compreende a forma da organização 

operar de forma mais eficiente e produtiva. O intuito é garantir que as leis que ocasionaram alguma modificação no RPPS, seja 

localizada de forma prática para fins dos mais diversos processos organizacionais conforme o que foi planejado. Isso também permite 

a otimização da gestão. Todas publicadas no site: www.triunfoprev.pe.gov.br 

 
❖ NORMAS REGULAMENTARES DO REGIME PRÓPRIO DE 2015 A 2020:  Foram editadas no exercício de 2015, a Lei nº 1.330 

que institui o Programa de Preparação para Aposentadoria dos Servidores Públicos da Administração Direta e a Lei nº 1345/15 que 

alterou o Art. 22 da Lei 963/2001 que trata do benefício de pensão. Em 2016 foram editadas as Leis:  nº 1368/16 que dispõe sobre 

o parcelamento de débitos e a nº 1369/16 que trata sobre a concessão de benefícios. Em 2017 foram editadas as Leis: Nº 1377/17 

alterando dispositivos da 963/2001 com relação a benefícios e criação de cargo em comissão para gestor do RPPS; Nº 1390/17 

trazendo alterações previstas na Lei 1.071/2006 alterada por sua vez na Lei nº 1.213/11 que trata da gratificação da Junta Médica e 

a Nº 1.402/17 fixa alíquotas de custeio e Nº 1.415/17 com regulamentação de gratificações dos Cargos em Comissão. Em 2018 foi 

editada a Nº 1.439/18 onde acrescentou e alterou dispositivos da Lei nº 1.258/2013 com a fixação de alíquotas de contribuições para 

fins de custeio do TRIUNFOPREV. Em 2019 foi editada a Lei nº 1.476 para a fixação de alíquotas para custeio da Instituição e em  

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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2020 novas leis foram editadas, a saber: Lei Complementar nº 031/2020 dispondo sobre o plano de custeio e de benefícios de 

aposentadoria e pensões nos termos da Emenda Constitucional nº 103/2019, como também da segregação de massas; a Lei 

772,49Complementar nº 032/2020 trazendo alterações dos Artigos 23 e 24 da Lei Complementar 031/2020 com o desfazimento da 

Segregação de Massas e por último a Lei Complementar 033/2020 que suspende a exigibilidade da alíquota de contribuição do 

servidor aposentado e pensionista enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde pública durante o enfrentamento da COVID-

19,  todas publicadas no site: www.triunfoprev.pe.gov.br/ 
 

❖ PLANO DE CUSTEIO: O Plano de Custeio atual do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Triunfo está 
regulamentado, atualmente, pela Lei Complementar nº 31/2020. É o documento oficial elaborado pelo atuário responsável elo regime 
próprio, com previsão de período de vigência, fixado o valor e o período das contribuições necessárias ao financiamento dos 
benefícios visando a sua solvência e o equilíbrio atuarial, sendo aprovado por lei. O Plano de Custeio do Sistema Previdenciário do 
Município de Triunfo - PE tem como fontes de recursos as contribuições dos segurados ativos, inativos e pensionistas; as 
contribuições do ente federativo (contribuições patronais); os valores recebidos a título de parcelamento de débitos previdenciários; 
as receitas auferidas com a carteira de investimentos (receita patrimonial); os valores recebidos a título de compensação 
previdenciária.   
 

 

❖ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS: As alíquotas determinadas pela Lei Complementar 031/2020 para o custeio do RPPS 

atualmente são:  

 

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA 
 

Alíquota de Contribuição do Servidor Ativo, Servidor 
Inativo e do Pensionista é de 14%(quatorze por cento) 

Alíquota de Contribuição Patronal (Órgãos dos 
Poderes Legislativo e Executivo) é de 28% (vinte e oito 
por cento) 

 
Alíquota de Contribuição Suplementar (Órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo) é de 5% (cinco por cento) 
 

 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ SEGREGAÇÃO DE MASSAS: Seguindo os critérios atuariais emanados pelo Ministério da Previdência Social, o Município editou a 
Lei n.º 1.258 de 26 de março de 2013, onde a massa funcional foi segregada e criados dois fundos previdenciários: um de caráter 
permanente, chamado de Fundo Previdenciário (capitalizado), assegurando, com responsabilidade do RPPS, benefícios de 
aposentadorias e pensão por morte aos servidores concursados ingressos a partir de 01 de janeiro 2013; e outro de caráter 
temporário chamado Plano Financeiro, garantindo ao atual grupo de servidores ativos, inativos e pensionistas que ingressaram no 
serviço público até 31 de dezembro de 2012, os benefícios previdenciários de aposentadorias e pensão por morte. Em 2020, através 
da Lei Complementar nº 032/2020 foi desfeita a segmentação ou segregação da massa de segurados do Regime de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Triunfo implementada pela Lei Municipal n° 1.258/2013, ficando extinto o Fundo Financeiro, 
passando o RPPS a ser estruturado em Regime Financeiro de Capitalização, através de único Fundo Previdenciário, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial as não recepcionadas por esta Lei Complementar e as Leis Municipais: nº 
990/2002; nº 997/2003; n° 1.258/2013 e n° 1.439/2018. 

 

❖ EMENDA CONSTITUCIONAL 103 DE 12/11/2019. A mais profunda Reforma da Previdência já aprovada no país, foi materializada 
pela publicação da Emenda Constitucional Nº 103 de 13 de novembro de 2019. As alterações propostas por meio da emenda têm 
objetivo de adequar as normas relativas à concessão de aposentadoria e pensão por morte do Regime, além da definição dos 
parâmetros de idade e tempo de contribuição visando ao equilíbrio financeiro. Apesar da retirada dos entes federativos do texto 
aprovado, a Emenda Constitucional (EC) 103, determina algumas medidas aplicáveis imediatamente aos estados e municípios que 
têm regimes previdenciários próprios. A Secretaria de Previdência, ligada ao Ministério da Economia, divulgou nota técnica 
explicando os detalhes. Um dos principais pontos é a alíquota previdenciária dos servidores estaduais e municipais. Em atendimento 
ao comando da Constituição Federal, ao Município de Triunfo não restou alternativa senão promover, através da Lei Complementar 
Municipal Nº 031/2020, as respectivas alterações na legislação previdenciária do TRIUNFOPREV.  
 

❖ IMPACTO DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA: O impacto da reforma previdenciária no TRIUNFOPREV, ocorreu com as novas 

formas de concessão de benefícios (aposentadorias e pensões) do Instituto e a com a cobrança de alíquotas para os inativos que 

recebem benefícios acima do salário mínimo.  
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❖ PREVIDENCIA COMPLEMENTAR: Estados e municípios com regimes próprios de aposentadoria (RPPS) para servidores públicos 

precisam implementar, até 2021, Regimes de Previdência Complementar (RPC´s). De conformidade com a EC 103/2019 há a 

obrigatoriedade de instituição do Regime de Previdência Complementar para os Entes Federativos que possuam o Regime Próprio 

de Previdência Social para seus servidores no prazo máximo de 2 (dois) anos a contar de 13.11.2019. Após a instituição, os 

valores dos benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo RPPS, aos novos servidores - que ingressarem no serviço público 

após o RPC estar instituído - serão limitados ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. A Subsecretaria da 

Previdência Complementar elaborou uma cartilha excelente, bem objetiva, orientando os entes sobre a implantação do regime de 

previdência complementar. Acesse o guia através deste link https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-

complementar/mais-informacoes/arquivos/guiaentesfederativos2ed_20.05b.pdf . 

 

❖ GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: A Proposta Orçamentária Anual do TRIUNFOPREV se inicia em julho de cada ano para o próximo 
exercício com a participação da Diretoria Executiva e o setor de contabilidade. A proposta é elaborada a partir das informações 
fornecidas pelos principais setores do TRIUNFOPREV, e enviada a Diretoria Executiva para análise. Após análise da Diretoria, em 
conjunto com o setor de contabilidade, a proposta é adequada à realidade estimada, bem como ao valor do indicativo de teto 
orçamentário repassado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Triunfo no período de julho a agosto de cada ano. 
Em seguida, a proposta orçamentária elaborada é encaminhada no prazo estipulado pela LDO, ao Poder Executivo Municipal. 
 

❖ GESTÃO DE PESSOAS: O TRIUNFOPREV não possui em sua estrutura um quadro próprio de servidores efetivos. Contamos com 

a cedência de servidores do quadro da Prefeitura, sendo um cargo de Agente Administrativo e três cargos comissionados que 

compõe a Diretoria Executiva. No decorrer do exercício de 2020, a equipe administrativa, servidores e conselheiros, participaram 

ativamente, no formato on-line, de diversos seminários, congressos e cursos de atualização visando o aprimoramento dos 

conhecimentos em matéria previdenciária. 

 
❖ PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS: A Prefeitura Municipal de Triunfo - PE, com base na Portaria MPS 402/2008 

e nas Leis Municipais 1.152 de 30/12/2009 e 1.220 de 02/12/2011, firmou com o TRIUNFOPREV, Termos de Acordo de 
Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, relativo às contribuições de servidores e patronais devidas e não 
repassadas, para pagamento em 60 e 240 parcelas mensais, respectivamente, atualizadas pelo IPCA+ juros de 12% a.a. A Prefeitura 
Municipal vem se mantendo adimplente, conforme demonstrativos publicados no site: www.triunfoprev.pe.gov.br 
 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/guiaentesfederativos2ed_20.05b.pdf
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/previdencia-complementar/mais-informacoes/arquivos/guiaentesfederativos2ed_20.05b.pdf
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ REPASSES EM DIA PELO ENTE MUNICIPAL Os repasses das contribuições previdenciárias foram feitos ao TRIUNFOPREV dentro 

do prazo legal, tanto a cota retida dos servidores quanto a do Ente Municipal, conforme os dados enviados à Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho Junto ao Ministério da Economia, através do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – 

DIPR. 

 
❖ META ATUARIAL: O TRIUNFOPREV elaborou sua Política de Investimento visando obter para seus participantes rentabilidade 

compatível com a meta atuarial a fim de evitar a deterioração do patrimônio, garantindo àqueles que já tiveram seus benefícios 
concedidos, a manutenção dos mesmos; e, no caso daqueles que ainda estão formando sua respectiva reserva de benefício, que a 
mesma seja gerida de forma profissional e segura, possibilitando a sua aposentação.  O ano de 2020 foi novamente marcado por 
um cenário de incertezas e instabilidade política e, consequentemente, de rendimentos menores, embora positivo, mais não foi o 
suficiente para o atingimento da meta atual estabelecida. 

 
 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Planejamento estratégico é o processo de elaboração de um 

plano de ação, que elenque as metas e objetivos a serem alcançados pela Instituição. O Planejamento 

Estratégico no Sistema de Previdência tem por objetivo a satisfação dos anseios e demandas de 

interesse dos segurados e dos seus dependentes, buscando sempre acompanhar, avaliar e melhorar 

a qualidade da gestão, no intuito de que esses interesses nunca deixem de ser alcançados. O 

planejamento estratégico do TRIUNFOPREV foi elaborado com a participação da equipe de 

servidores, para cumprimento de sua missão institucional. Foram traçadas metas e estratégias para 

o exercício de 2020 com o objetivo de possibilitar o acompanhamento e a avaliação da gestão pública 

previdenciária. Publicado no site www.triunfoprev.pe.gov.br 

 
❖ ENCARGOS SOCIAIS: É importante destacar que todas as contribuições dos segurados, da Prefeitura e da Câmara Municipal foram 

regularmente repassadas na forma da lei, conforme demonstrativos publicados no site: www.triunfoprev.pe.gov.br  
 
 
 
 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ CARTILHA PREVIDENCIÁRIA: O TRIUNFOPREV com objetivo de divulgar as regras de aposentadoria 
e pensão para o funcionário público municipal, aperfeiçoando a prestação do serviço público para os segurados 
e dependentes do TRIUNFOPREV, o Instituto mantém a distribuição da cartilha previdenciária. Publicada no site: 
www.triunfoprev.pe.gov.br  
 

 
 

❖ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: A taxa de administração do Instituto de Previdência equivale à 2% do que foi gasto com Folha de 

Pagamento de Ativos e Inativos do ano anterior. O referido valor, é o orçamento financeiro que o Instituto tem para gerir suas 

atividades de rotina interna durante o exercício, conforme Lei Municipal nº 1.268/2013. Com o advento da Portaria 19.451/2020 de 

18/08/2020 que instituiu novos parâmetros de cálculo da taxa de administração, esta nova taxa precisa ser adequada em 2021.  O 

limite da taxa de administração deixa de ser apurado pelo percentual único de 2% sobre a remuneração bruta dos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas e passa a ter a mesma base de cálculo das contribuições dos servidores ativos. Desta forma, os 

percentuais passam a variar conforme o porte dos RPPS, segundo classificação estabelecida pelo Indicador de Situação 

Previdenciária (ISP): 2% para estados/DF, 2,4% para municípios de grande porte, 3% para municípios de médio porte e 3,6% para 

municípios de pequeno porte. Além disso, foi autorizado que esses limites possam ser acrescidos em 20% para as despesas 

destinadas exclusivamente à obtenção da certificação institucional no Pró-Gestão RPPS e à certificação profissional de dirigentes e 

conselheiros.  

 

❖ RESERVA TÉCNICA SALDO DE CONTA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:  Nos termos do art. 6º da Lei Municipal nº 1.963, de 2013, 
ao término de cada exercício, o saldo da conta da Taxa de Administração constitui Reserva Técnica com finalidade específica de 
reforma, aquisição ou construção de prédio para sede da Autarquia. Os valores existentes na reserva técnica também podem ser 
utilizados para pagamento da folha de pessoal, desde que aprovado pelo Conselho de Administração. Neste sentido, desde o 
exercício 2013, o Conselho de Administração tem aprovado a transferência do saldo da Taxa de Administração para uma conta 
específica com a finalidade de construção da Sede Própria do Instituto. Em 31/12/2020  Reserva Técnica constituída ficou na 
ordem de R$ 123.064,49 ( cento e vinte e três mil, sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).  
 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
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❖ CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:  Em 2020 o Instituto de Previdência não foi contemplado 

com o repasse total da taxa de administração pelo Poder Executivo. No entanto, os valores repassados foram suficientes para o 

pagamento das despesas programadas de manutenção das atividades administrativas Autarquia. A Unidade Gestora cumpriu os 

limites de gastos com taxa de administração e não realizou aquisição de produtos e serviços com valores superior ao limite de 

dispensa previsto na Lei 8666/93. 

 

❖ DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR:  Em 31/12/2020, conforme pode ser verificado através dos balanços 

orçamentários e financeiros, houve inscrição de restos a pagar no valor de R$ 284.886,88 referente a folha de pagamento e R$ 

27.933,57 a encargos sociais do mês de dezembro.  Na mesma data, o Poder Executivo foi informado, através do Ofício Nº 057/20 

que os valores repassados foram insuficientes para cobertura total da folha dos servidores da Educação.  

 

❖ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: A Comissão de Licitação do TRIUNFOPREV é constituída de servidores do quadro 

da Prefeitura Municipal.  É composta de 03 membros, nomeados pela Portaria Nº 01/2020 de 02 de janeiro e o Pregoeiro e Equipe 

de Apoio nomeados através da Portaria Nº 02/2020 de 02 de janeiro de 2020. 

 

❖ LICITAÇÕES: A Licitação é um procedimento administrativo, indispensável para realizar os procedimentos de aquisição, compras 
ou contratação de bens e serviços, em que o TRIUNFOPREV e outras entidades da Administração pública escolhem as propostas 
mais vantajosas, que estão dentro das condições estabelecidas, para tal fim. Mapa das licitações 2020: 
 

Nº 
PROC. 

MOD.Nº PORT. OBJETO OBJETO C/EDITAL ESTÁGIO/ 
SITUAÇÃO 

LIC.VENCEDOR VALOR R$ 

01/2020 Dispensa 
01/2020 

04/2020 Outros 
Serviços 

Contratação de empresa 
especializada para realização da 
customização, treinamento e 
hospedagem e manutenção do 
SIPREV para o TRIUNFOPREV. 

Processo  adjudicado 
/Homologado/ 
Retificado/Concluído 

3it Consultoria 
LTDA 

12.000,00 
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❖ CONTRATOS: O TRIUNFOPREV gerenciou e fiscalizou, em 2020, os contratos a seguir relacionados:   
 
 

CONTRATO TIPO 
PROCESSO 

PROCESSO PORT. DA 
COMISSÃO 

CPF/CNPJ NOME/ 
R. SOCIAL 

VIGÊNCIA OBJETO VALOR R$ ESTAGIO/ 
SITUAÇÃO 

 

01/20 LIC 01/20 04/20 11250881/0001-15 3IT 
Consultoria 

LTDA 

19/01/20    
a 

31/12/20 

2.077/Outros Serviços de 
Informática 

12.000,00 Em Execução/ 
Regular 

01/19 LIC 01/19 01/19 10539100/0001-44 Solvency  
Consultoria 
A.Atuarial 

24/12/19 
a 

31/12/20 

2.075 Serviços prestados 
com habilitação específica 

12.000,00 Em Execução/ 
Regular 

02/18 LIC 01/18 01/18 187673704-20 M.Margarete 
Lima 

01/02/18 
a 

01/02/21 

2.001/Serv. de Locação 
de imóveis  

29.880,00 Em Execução/ 
Regular 

04/17 LIC 06/17 65/17 04557318/0001-29 CERTAN 10/11/17 
a 

10/03/21 

1.206/Serv. de Locação 
softwares 

36.000,00 Em Execução/ 
Regular 

03/17 LIC 05/17 65/17 354769314-49 Eziuda 
M.Souza 

10/11/17 
a 

10/03/21 

2.059/Serviços téc. 
Especializados/Contabilida

de 
/auditoria 

42.000,00 Em Execução/ 
Regular 

 
 

❖ CADASTRO DE FORNECEDORES: O TRIUNFOPREV, nos termos da Instrução Normativa 01/2019 de 17/01/2019 chegou ao 

final de 2020 com o cadastro dos fornecedores atualizados, conforme registro em pasta específica do arquivo físico. 
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❖ OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Além das atividades rotineiras de cunho administrativo (protocolo, arquivo, patrimônio, folha de pagamento, compras e licitações, 
Orçamento, contabilidade, etc.) e previdenciário (prévias de aposentadoria, extratos previdenciário, perícia e junta médica, relatórios para 
o Ministério da Previdência Social, etc.), o TRIUNFOPREV realizou as seguintes atividades destaque: 
 

➢ Todos os atos praticados pela gestão foram referendados pelos Conselhos de Administração e Fiscal, devidamente registrados em 
Ata.    

➢ Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no enquadramento frente à resolução do Conselho 
Monetário Nacional Nº. 3.922 durante todo o exercício;  

➢ Concepção e encaminhamento a Secretaria de Previdência da Avaliação Atuarial 2020;  
➢ Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente tanto ao Ministério da Previdência Social quanto 

ao TCE;  
➢ Representação do RPPS nas relações com terceiros;  
➢ Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à obtenção do CRP - Certificado de Regularidade 

Previdenciária, o qual foi renovado administrativamente; 
➢ Fornecimento dos subsídios necessários a fim de que tanto o Comitê de Investimentos quanto o Conselho de Administração 

exercessem suas competências;  
➢ Subsídios às reuniões do Comitê de Investimento e Conselho de Administração ocorridas no exercício;  
➢ Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora;  
➢ Atendimento, em tempo hábil, as solicitações do TCE.  
➢ Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo inerentes ao funcionamento do RPPS;  
➢ Elaboração e homologação das Política de Investimentos 2020 e 2021; 
➢ Emissão do contracheque e declaração dos rendimentos via on-line. 
➢ Publicação no site do Ministério da Previdência Social, os Demonstrativos Bimestrais das Receitas e Despesas Previdenciárias, bem 

como o relatório bimestral da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA, 
Demonstrativo da Política de Investimento, Demonstrativo Financeiro, entre outros, dentro do prazo previsto, à Secretaria do 
Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS. 

➢ Realização de estudo atuarial 2020 visando a devida verificação de viabilidade do equilíbrio financeiro e atuarial da autarquia;  
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➢ Troca de informações e apoio a outros Regimes Próprios. Realização das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul como 
objetivo chamar a atenção para os cuidados com a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata e do diagnóstico precoce.  
 

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo encontra-se em pleno funcionamento, pagando em dia os 
benefícios dos segurados, aplicando de acordo com as normas os recursos financeiros, mantendo devidamente atualizado o Certificado de 
Regularidade Previdenciária – CRP, administrado com máxima transparência e buscando sempre o equilíbrio financeiro e atuarial. Cabe 
ressaltar que a situação econômico-financeira da Entidade dependerá de ocorrerem na prática às hipóteses formuladas na avaliação 
atuarial. 
 
Nossos agradecimentos a equipe dedicada do TRIUNFOPREV e todos aqueles que, no esmero de suas funções, honram a categoria de 
servidor público, seja ativo ou inativo, do município de Triunfo. 
 
Que continue na essência de todos nós o valor da ética, da harmonia, da eficiência no trabalho e o respeito ao ser humano, especialmente 
aos nossos aposentados, pensionistas e todos os servidores municipais, que são a razão principal da existência desta instituição. 
 
Por fim submetemos à apreciação o presente RELATÓRIO DE GESTÃO do TRIUNFOPREV, relativo ao ano de 2020, com a certeza de 
termos cumprido com a nossa responsabilidade e colocando-nos à inteira disposição para quaisquer informações e esclarecimentos. 
 
 

Maria Lucia Alves de Lima 
CPF: 377.457.514-20 

 
 
 
 
 
 
 
 


