
T R I U N F O P R E V 

ATA DA 79^ REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020, NO 
FORMATO EXCEPCIONAL, VIA ONLINE, ATRAVÉS DO 
APLICATIVOTeamLink 

Aos trinta dias do mês de junho de 2020, às 14 h, realizou-se, em formato 
excepcional: via online, através do aplicativo TeamLink, a septuagésima nona 
reunião ordinária do Conselho de Administração do TRIUNFOPREV. A reunião 
contou com a participação da Presidente Sandra Florentino Diniz e das 
conselheiras Maria Goretti Ferreira da Silva, Ericelma Alves de Lima, Silvia 
Bezerra Lima, Eziuda Maria de Souza e Valdecina Ribeiro Nunes e da Presidente 
do Instituto Sra. Maria Lúcia Alves de Lima, para tratar dos seguintes assuntos: 
1. Prestação de contas do mês de mês de maio. 2 Benefícios concedidos em 
junho. 3. Apreciação dos relatórios referentes às aplicações financeiras e do 
parecer do Comité de Investimentos quanto ás aplicações financeiras. 4. 
Apreciação das APR's. 5. Apreciação do Relatório do Controle Interno e Parecer 
do Conselho Fiscal. G.lnformes Gerais. A aplicação do Art. 21 da Lei Municipal 
31/20, que trata das alíquotas de contribuições previdenciárias e a Lei 
Complementar 32/20 que altera os Artigos 23 e 24 da Lei Completar n° 31/20, 
no que diz respeito ao Plano de Custeio. Os cuidados com a pandemia do covid 
19 e do mosquito da dengue. As lives previdenciárias, o pró-gestão e o 
regulamento do prémio de boas práticas de gestão previdenciária, edição 2020. 
Dando sequencia a Presidente do Conselho Administrativo saudou os presentes 
8 deu início a análise dos temas acima expostos. 1. Item. Prestação de contas 
do mês de maio. Quanto à prestação de contas mês de maio foi apresentado um 
resumo das receitas e despesas do mês e o parecer de aprovação do Conselho 
Fiscal, o qual submetido à apreciação do Conselho Administrativo foi por fodos 
aprovado. 2. Item. Benefícios concedidos no mês de junho. Com relação a este 
item verificou-se que no mês em curso, não houve concessão de benefício de 
aposentadoria e ou pensão. 3. Item. Apreciação dos relatórios acima descritos 
e do parecer do Comité de Investimentos. Quanto aos investimentos, foi feita na 
ocasião a leitura da ata do Comité, na qual consta que o patrimônio líquido do 
Instituto fechou em maio com R$ 109.933,91, sendo R$ 32.291,15 para 
pagamento de folha e/ou despesas administrativas e R$ 77.642,66 saldo da 
reserva administrativa, as aplicações apresentaram rentabilidade de R$ 954,22 
os fundos permaneceram enquadrados. 4. Item. Apreciação das APR's. Com 
relação a este item foi verificado que as APR's elucidaram de maneira clara todas 
as decisões de aplicação e resgate autorizadas pelo Comité. 5. Item. Relatório 
do Controle Interno e Parecer do Conselho Fiscal. Quanto ao Relatório do 
Controle Interno verificou-se que foram apontados como positivo os atos 



T R I U N F O P R E V 
praticados pela administração nas áreas administrativa, financeira, contábil entre 
outras, e que não apresentaram erros ou vícios formais, concluindo • pela 
regularidade dos procedimentos aferidos. Quanto ao Parecer do Conselho 
Fiscal os membros do Conselho de Administração acataram a decisão do 
Conselho Fiscal votando favoravelmente pela aprovação. 6. Item: Informes 
gerais: Na ocasião foi informado que no mês de julho entra em vigor a incidência 
da alíquota de 14% (catorze por cento) sobre os proventos de aposentadorias e 
pensões que superem o salário mínimo vigente. Dando prosseguimento foi 
informada a retificação dos artigos 23 e 24 da lei complementar 031/2020 que 
desfez a segregação de massas dos segurados do Triunfo Prev ficando extinto 
o Fundo financeiro sendo estruturado em Regime Financeiro de Capitalização, 
através do Fundo Previdenciário. E em ato contínuo convidou os conselheiros a 
participarem das lives e das palestras que estão acontecendo através das 
entidades de apoio aos regimes de previdência municipal, tais como ABIPEM, 
ANEPREM, LEMA INVESTIMENTOS entre outras. Dando continuidade pediu 
encarecidamente o apoio as medidas do governo municipal com relação a 
pandemia e os cuidados com a propagação do mosquito da dengue e por último 
faiou as dificuldades para adesão ao pro-gestão e da participação da decima 
primeira edição do prémio de boas práticas de gestão. Deliberação: Concluída 
a apresentação dos itens expostos o Conselho de Administração ratificou os 
pareceres do Conselho Fiscal, do Controle Interno e do Comité de Investimentos. 
Por fim, nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião e, para 
todos os fins de direito, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme 
segue assinada, por mim Maria Goretti Ferreira da Silva, secretária e pela 
presidente. 

Secretária 

Presidente 


