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Aprovação da nova Taxa de Administração do 
TRIUNFO PREV 

 

 
 

          No dia 12 de novembro foi aprovada na 

Câmara a LC n° 37/2021 sobre nova taxa de 

administração do TRIUNFO PREV. A adequação 

aconteceu em virtude da Portaria SEPRT/ME nº 

19.451, de 2020.  

           O novo percentual da taxa será de 3% (três 

por cento), cujo limite passou a ter como referência 

o porte dos RPPS de acordo com o ISP-RPPS. 

          A lei autoriza o aumento desse percentual, em 

até 20%, para sua utilização com despesas para 

obtenção da certificação institucional do Pró-Gestão 
RPPS ou com a certificação profissional dos 

dirigentes e membros de conselhos. 

           Ainda prevê a possibilidade de reversão da 

Reserva Administrativa para pagamento de 

benefícios desde que haja aprovação pelo conselho 

deliberativo do RPPS.  

              O que há de novidade, é a obrigatoriedade da 

entidade gestora do RPPS, ao receber as 

contribuições normais/ordinárias, destacar os valores 

da taxa de administração embutida no plano de 

custeio e administrá-los em contas separadas.  

          Sendo assim, a taxa de administração agora é 

 

 

 

 

 

 

 

 

somada ao custo normal do RPPS e o limite de 

gastos passou a incidir apenas sobre a remuneração 

de contribuição dos servidores ativos.  

 
13 de novembro 2021 

2 anos da Reforma da Previdência  
 

           Já se passaram dois anos do prazo para 

implantação das novas regras após a reforma da 

Previdência. E o TRIUNFO PREV, buscando atingir 

o equilíbrio financeiro e atuarial neste ano de 2021 

adotou as seguintes medidas: 

- Limitação do rol de benefícios do RPPS às 

aposentadorias e à pensão por morte; 

-  Estabelecimento da idade mínima;  

- Restrições à acumulação de benefícios 

previdenciários; 

- Adequação a percepção de cotas individuais de 

pensões por morte e período de percepção conforme 

idade do beneficiário na data do óbito do segurado;  

- Cobrança de alíquotas para aposentados e 

pensionistas tendo por parâmetro as da União;  

- Atualização da base cadastral por meio de 

recadastramento para ativos, aposentados e 

pensionistas;  

- Poder Executivo doou ao TRIUNFO PREV imóvel 

para sede do Instituto;  

- Instituição da Previdência Complementar e limite 

máximo de valores para percepção de 

aposentadorias e pensões; 

- Adequação da nova taxa de administração para 

custeio das despesas correntes e de capital 

necessárias à organização e ao funcionamento do 

TRIUNFO PREV; 
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- Contratação de consultaria para  auxiliar na gestão 

dos investimentos do TRIUNFO PREV;  

- Capacitação constante para conselheiros e equipe;   

- Monitoramento do pagamento das contribuições 

previdenciárias;  

- Operacionalização do COMPREV; 

- Plano de amortização do déficit atuarial, por meio 

de alíquotas suplementares, em tramitação na 

Câmara de Vereadores Municipal.  

          À face do exposto, a reforma assim como 

todas as medidas adotadas em 2021 são 

fundamentais para promoção do princípio 

constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial que 

surtirão efeito no curto, médio e longo prazo.  

 

TRIUNFO PREV PARTICIPA DO 20° 

CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

DA ANEPREM 

 
 

         As senhoras Michelle Barbosa, Maria 

Rosimere dos Santos e Maria Goretti Ferreira da 

Silva participaram presencialmente do 20° 

Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM, 

evento híbrido de sucesso. Na modalidade online os 

conselheiros Alexandre Cleyson Viana e Ericelma 

Alves Lima participaram do evento 

simultaneamente.  

CAPACITAÇÃO 

O destaque do mês de capacitação vão para 

os participantes do 20° Congresso da ANEPREM. 

Parabéns a todos! 

+ SAÚDE +VIDA 

DICAS SAUDÁVEIS 

 

 
Visite o nosso site: www.triunfoprev.pe.gov.br  

 

CAPITAL  DO TRIUNFO PREV EM 
30.11.2021 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO 

BB PREV RF IRF M1 R$ 153.141,35 

BB PREV RF IDKA 2 R$ 444.384,57 

BB PREV PERFIL R$ 10.300,22 

BB PREV FLUXO R$ 207.687,31 

CONTA CORRENTE R$ 0,00 

TOTAL R$ 815.513,45 

 

DIA ANIVERSARIANTE 

4 JOSÉLIO BARBOSA DA SILVA 

6 MARIA APARECIDA VIANA DE MOURA 

9 ENOQUE RODRIGUES DA CRUZ 

14 JULIA DA COSTA E SILVA MARINHO 

15 VALDECINA RIBEIRO NUNES 

18 CLARA MOREIRA DE SOUZA 

19 MARIA ALICE DE LIMA CUSTODIO 

19 ANGELA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS 

21 FRANCISCA DO NASCIMENTO LIMA 

22 MARIA DE LOURDES BEZERRA DE LIMA 

26 FRANCISCA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 

26 GERALDINA BEZERRA E VASCONCELOS 

27 MARIA SOCORRO PAIVA DE MORAIS 

29 NATÉRCIA DE OLIVEIRA FERREIRA 
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