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COVID - 19 

 

EVENTOS POSITIVOS 

REUNIÃO DOS COLEGIADOS DO TRIUNFOPREV 

 
Em obediência as normas 

municipais, a sétima 

reunião ordinária, dos 

Colegiados do 

TRIUNFOPREV, exercício 

de 2020, realizada no dia 

29 de julho, foi mais uma vez em formato excepcional, 

via online. Na pauta, entre outras temáticas, a 

suspensão da exigibilidade da alíquota de 14%, que 

incidente sobre o valor dos proventos de 

aposentadorias e pensões que superam o salário 

mínimo vigente; a participação do TRIUNFOPREV na 

Audiência Pública sobre o Orçamento Participativo 

promovido pelo Poder Municipal e a posição do 

Instituto no Indicador de Situação Previdenciária – ISP-

RPPS apurado e divulgado anualmente pela 

Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência 

Social - SRPPS tendo por base as informações 

encaminhadas pelos entes federativos por meio do 

CADPREV e do SICONFI. No quesito gestão e 

transparência, que sempre foi um dos pilares na gestão 

da Entidade (acumulando no período de 2013 a 2019, 

cinco Prêmios de Boas Práticas de Gestão 

Previdenciária, concedidos pela ANEPREM em parceria 

com a Secretaria de Previdência), o TRIUNFOPREV 

obteve a nota máxima “A” nos Índices de Regularidade  

e de Envio de Informações Previdenciárias.  

 
VEJA O QUE MUDA COM A PORTARIA Nº 9.907, DE 

14/04/20 que estabelece maior profissionalização de 

dirigentes e conselheiros do RPPS. 

O Ministério da Economia, publicou a Portaria nº 9.907, 

de 14 de abril de 2020, onde estabelece requisitos 

mínimos para dirigentes de unidade gestora, membros 

dos conselhos deliberativo e fiscal e membros do 

comitê de investimentos dos Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS). A nova regra vale tanto para 

os ocupantes atuais dos cargos como para os que 

forem nomeados a partir desta data. A partir de 2021, 

esses profissionais deverão ter formação superior, 

experiência na respectiva área de trabalho, não ter 

incidido em situações de inelegibilidade e possuírem 

certificação adequada. A implementação dessas 

medidas será gradativa. 

DA CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES  

 A partir de 27 de abril de 2020, data de publicação da 
Portaria nº 9.907/2020, da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a 
nomeação e a permanência dos gestores dos RPPS 
(incluindo os dirigentes da unidade gestora e demais 
integrantes  dos  colegiados,  além  dos  membros   dos  

 
infoprev 

 



 
 
Comitês de investimento e responsáveis pela aplicação 
dos recursos) dependerá da aprovação em exame de 
certificação que ateste os conhecimentos necessários 
à sua área de atuação, exigindo também que estes se 
submetam a programas de qualificação continuada, 
conforme prazos estipulados no seu art. 14. 
Os dirigentes da unidade gestora do RPPS deverão ter 
no mínimo 2 anos de experiência, conforme as 
especificidades de cada cargo ou função, no exercício 
de atividades nas áreas previdenciária, financeira, 
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização, 
atuarial ou de auditoria, e serem detentores de 
formação de nível superior. 
A apresentação dos antecedentes criminais (através de 
certidões negativas da justiça estadual e federal) e a 
ausência de condenação em processos cíveis relativos 
à administração pública (mediante declaração) já são 
exigidos desde a edição da Lei Federal nº 13.846/2019, 
porém sua necessidade foi novamente prevista nesta 
nova normativa, concedendo-se o prazo de 60 
(sessenta) dias para a apresentação desta 
documentação, a partir da data de publicação da 
Portaria (27/04/2020). Estas certidões deverão ficar 
arquivadas no RPPS, preferencialmente em meio 
digital.    

 
 

DIA  NOME 

1 MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA 

2 EZIUDA MARIA DE SOUZA 

7 AGAMENON GONÇALVES LIMA 

8 MARINEIDE BEZERRA DO NASCIMENTO 

11 MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE SOUZA 

13 MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 

14 MARIA DO SOCORRO BEZERRA QUINTO 

JOSELITA CLOTILDES SOARES SANTOS 

17 FRANCISCA SOARES SANTOS 

18 JOSÉ INACIO DOS SANTOS 

19 MARIA DULCE DA CRUZ OLIVEIRA  

JOCELINA SOARES DE SOUZA 

21 IZABEL BEZERRA FONSECA 

22 MARIA SELMA VIANA 

27 MARIA DE FÁTIMA SILVA 

31 ZILDETE OLIVEIRA FERREIRA 

       

 

 

 

 

 CAPITAL DO TRIUNFPREV EM 31.06.2020 

 

FUNDOS DE 

INVESTIMENTOS 

VALOR APLICADO R$ 

BB PREV RF IFR M1 38.057,34 

BB PREV RF IDKA 2 71.426,39 

BB PREV FLUXO 43.904,28 

TOTAL 153.388,01 

 

SALDOS FINANCEIROS R$ 

PLANO FINANCEIRO 75.166,54 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 78.221,47 

 
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

JUNHO FINANCEIRO 

Inativos 520.555,07 

Pensionistas 49.644,66 

TOTAL 570.199,73 

 
ESPAÇO DAUDE: RECEITAS DA COZINHA TRIUNFENSE 

BIFES A CAVALO, DE GENI PEREIRA 
 

Ingredientes: 6 bifes temperados 
com sal, alho e vinagre; banha de 
porco ou manteiga; 6 ovos. 
Modo de fazer: Frite os bifes mal 

passados na banha ou manteiga. Depois de prontos, 
retorne-os a caçarola, quebre um ovo sobre cada um 
dos bifes e deixe-os cozinharem. Retire-os do fogo e 
sirva-os quentes. 
 
 

 
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 as 13 horas. 

mailto:triunfoprev@gmail.com

