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PRÓ-GESTÃO 

 

Mediante a publicação da Portaria 01 de 10 de 

fevereiro de 2016 do MPS que  prorrogou  até 21 de 

março o prazo da consulta pública para apresentação 

de críticas, duvidas e sugestões ao conteúdo do 

Manual  editado pela  Portaria MPS 185/15 que 

instituiu o Programa de Certificação Pró-Gestão, os 

membros do TRIUNFOPREV  realizaram uma reunião 

de estudo no dia 15 de fevereiro  para avaliarem os 

aspectos   que merecem mais atenção dos  gestores. 

Na ocasião foi ressaltado que a Autarquia já trabalha 

seguindo esta linha de atuação recomendada pelo 

MPS, conforme resultados apresentados em 2014 e 

2015 onde a Instituição obteve por dois anos 

consecutivos o 2º lugar, no Premio Boas Práticas de 

Gestão, sendo necessário, apenas, a inclusão das 

normas que não são contempladas no regulamento 

do Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão 

Previdenciária. 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGIGO 

 

APROVADO no último dia 24 de fevereiro pelos 

colegiados do TRIUNFOPREV o PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO para o exercício de 2016. O 

Planejamento estratégico é uma ferramenta utilizada 

pelo TRIUNFOPREV com o objetivo de melhoria na 

qualidade dos serviços prestados aos segurados. É um 

processo coordenado pela Diretoria da Instituição 

para o alcance dos objetivos propostos, de maneira 

mais eficiente e eficaz, com a melhor concentração de 

esforços e de recursos. 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 

 

A Diretoria Administrativa e Financeira do 

TRIUNFOPREV comunica aos segurados que a 

Declaração Anual de Rendimentos já se encontra a 

disposição dos segurados, tanto no site 

www.triunfoprev.pe.gov.br quanto na sede da 

Instituição. Lembrando também que devem declarar o 

imposto de renda, os contribuintes que tiveram 

rendimentos tributáveis, como salários e aluguéis de 

imóveis, que superaram o valor de R$ 28.128,98; 

acumulou bens e direitos, como carro, imóvel e áreas 

de terra nua, que somados ultrapassaram R$300 mil 

reais; teve receita bruta superior a R$ 134.082,75 a 

partir de atividades rurais, também devem declarar 

imposto de renda. 

BOLETIM INFORMATIVO 

 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/


PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015 

 

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência, realizou 

no dia 12 de fevereiro,  reunião extraordinária em 

conjunto com os Conselhos de Administração e 

Comitê de Investimentos para deliberar sobre a 

prestação de contas do exercício de 2015. Na ocasião 

a especialista em Contabilidade Pública  EZIUDA 

MARIA DE SOUZA  fez  a apresentação da Prestação 

Anual de Contas do Instituto, esclarecendo as dúvidas 

dos conselheiros. Na oportunidade o Diretor 

Presidente  fez um balanço das ações promovidas pela 

Instituição e  dos benefícios oferecidos aos segurados 

e ainda prestou informações  sobre a utilização dos 

recursos, assim como as receitas e despesas no 

exercício de 2015. As contas foram aprovadas sem 

ressalvas pelo Conselho Fiscal e ratificadas pelos 

Conselhos de Administração e Comitê de 

Investimentos, conforme Parecer 01/2016. Para a 

prestação de contas de forma mais ampla e 

minuciosa, os segurados e a sociedade em geral têm 

todas as informações publicadas no site: 

www.triunfoprev.pe.gov.br  

RECADASTRAMENTO ANUAL 

 

Recadastramento é obrigatório para aposentado e 

pensionista. Todos os aposentados e pensionistas do 

TRIUNFOPREV devem se recadastrar no PERÍODO E 01 

A 31 DE MARÇO do ano em curso. Se não o fizer, 

poderá ter o pagamento de seu benefício suspenso 

até a regularização da situação. O recadastramento é 

a “prova de vida” e evita pagamentos indevidos de 

benefícios. Essa ação possibilita manter atualizados os 

dados cadastrais, principalmente o endereço. 

 

02 Eva Maria dos Santos 

04 Maria Guerra Barbosa 

05 Mª de Lourdes F. Moura Alves 

06 Mª Lourdes Melo dos Santos 

07 Maria Nogueira da Silva 

09 Ednaldo André de Souza 

13 Maria Alice de Souza Queiroz 
Antonia Alves da Silva 

14 Manoel Florentino Diniz 

15 Adelmo Cardoso da Silva 

16 Severina Pereira de Souza 

19 Adolfina Maria dos Santos 

20 Alzira Pereira Ferraz 
Antonia Emília de Souza 
Mª do Carmo Bezerra dos Santos 

21 Marluce Nunes M. Lima 

26 Maria de Lourdes dos Reis 

27 Maria José Magalhães Florentino 
 

CAPITAL  DO TRIUNFPREV EM 31.01.2016 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR APLICADO R$ 

BB PREV RF IFR M1 2.375.950,03 

BB PREV IMA-B TP 1.199.664,35 

BB PREV RF IDKA 2 1.935.651,51 

BB PREV FLUXO 1.454.734,10 

BB PREV PERFIL 573.250,34 

BB PREV MULT 390.640,40 

SALDO EM C. CORRENTE 4.023,59 

TOTAL 7.933.914,32 

 

FALE COM O TRIUNFOPREV 

 

Por telefone: (87) 3846-1667 

Por email: triunfoprev@gmail.com 

Pessoalmente:Av. José Veríssimo dos Santos, 247 Bairro 

Guanabara – Triunfo-PE. 

De segunda a sexta-feira no horário de 7 às 13 horas. 

http://www.triunfoprev.pe.gov.br/
mailto:triunfoprev@gmail.com

