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TRIUNFO PREV 

ATA DA 1^ REUNIÃO ORDINÁRIA, CONJUNTA, DOS CONSELHOS DE 
ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E DO COMITÉ FINANCEIRO DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO 
-TRIUNFOPREV, REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2013. 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de NOVEMBRO de 2013. às 10 h, na saía de 
reuniões do TRIUNFOPREV, situado na Rua Gaudino Diniz, 340, Bairro 
Guanabara, nesta cidade. 

2. MEMBROS PARTICIPANTES: Conselho de Administração: Sandra Maria 
Florentino Diniz, Maria Gorett da Silva Bezerra e Maria de Fátima Moura 
Dantas. Conselho Fiscal: Alana Patrícia Pereira de Lima, Vera Lúcia Alves 
Pereira Barbosa e Leydson Thomas de Melo Terto. Comité de Investimentos: 
Helenilda Almeida de Pádua Alípio, Alexandre Cleyson Viana e Maria Lucla 
Alves de Lima. 

3. PAUTA: 1) Estudo da base contributiva dos servidores. A Lei 10.887/2004, 
medida provisória n° 556, de 23 de dezembro de 2011. Apresentação do 
desempenho das aplicações financeiras. Seminário da Amupe sobre 
investimentos seguros para os RPPS's. Escolha do novo presidente. 

4. ASSUNTOS TRATADOS: A reunião foi presidida pela presidente do Conselho 
Fiscal Alana Patrícia Pereira de Lima, representante do Poder Executivo. 
Aberta a reunião, verificado o quórum e aprovado a pauta, a palavra foi 
concedida a Diretora Presidente do Instituto, A Sra. Maria Lúcia Alves de Lima, 
que comentou sobre o resultado da aprovação do Lei 1.268/2013. Mostrou o 
benefício que o Poder Executivo ficou com a incumbência do pagamento das 
licenças para tratamento de saúde, licença a maternidade, salário família, 
deixando o Triunfoprev responsável, apenas, pelo pagamento de 
aposentadorias e pensões, contribuindo desta forma, para manutenção do 
equilíbrio financeiro e atuarial. Em seguida, destacou a importância de 
regulamentar o Art. 13 da Lei 963/2001, para definição das vantagens 
pecuniárias permanentes que entram para a base de cálculo dos servidores 
municipais. Destacou, ainda, a sua preocupação com os servidores municipais 
que estão contribuindo sobre parcelas de cargo em comissão ou função 
gratificada, cuja incorporação é vedada pela Lei 9.717/98 para os casos de 
proventos integrais, exceção, apenas para aposentadoria por média. Em 
seguida, pediu aos conselheiros que fizessem uma leitura sobre a posição do 
Supremo Tribunal sobre parcelas transitórias e a contribuição previdenciária.( 
Contribuição previdenciária: não incidência sobre a vantagem não incorporável 
ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativa ao 
exercício de função ou cargo comissionados(CF, artigos 40, § 12, c/c o art. 



201, §11, e art 195, §5°)). Dando continuidade, fez uma análise da recente 
edição da MP 556, de 23 de dezembro de 2011, que trouxe alterações na lei 
10887, de 2004, especialmente na parte que se refere à incidência de 
contribuições sobre algumas vantagens devidas ao funcionalismo civil. A 
grosso modo, as alterações prevêem a não-incidència de contribuições sobre: 
a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão, 
função comissionada ou gratificada; o abono de permanência; o adicional de 
férias; o adicional noturno, o adicional por serviço extraordinário; a parcela 
paga a título de assistência à saúde suplementar; a parcela paga a título de 
assistência pré-escolar; a parcela paga a servidor público indicado para 
integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do 
governo, de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servidor. 
Em seguida foi repassado para os conselheiros o resultado das aplicações 
financeiras que mais uma vez foi decepcionante. 

5. DELIBERAÇÕES: Os membros dos Conselhos e do Comité de Investimentos 
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: I - a realização 
do monitoramento diário dos fundos no mercado, pela Diretoria financeira do 
Instituto; II- realização de estudo junto ao Poder Executivo para 
regulamentação do Art. 13 da Lei 963/2001, com o objetivo de normatizar as 
vantagens pecuniárias permanentes que entram para a base de cálculo dos 
servidores municipais.lil-participação de represente do Triunfoprev no 
Seminário da AMUPE; IV- convocação de todos os membros do Conselho 
Administrativo para próxima reunião com o objetivo de escolha do novo 
presidente do referido conselho. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual. se lavrou a 
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. ^^vaKMk. i D . i X f X f x 
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