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REUNIÃO DOS COLEGIADOS DO TRIUNFOPREV 

 

A OITAVA reunião 
ordinária do exercício 
de 2020, dos 
Colegiados do 

TRIUNFOPREV, 
realizada no dia 25 de 
agosto, foi mais uma 
vez adaptada à 

realidade da pandemia, para segurança dos 
conselheiros, através do aplicativo TeamLink e do 
WhatsApp.   Na pauta, entre outras temáticas, a 
Portaria nº 19.451 de 18 de agosto de 2020, que dispõe 
sobre a taxa de administração para o custeio das 
despesas correntes e de capital necessárias à 
organização e ao funcionamento do órgão ou entidade 
gestora dos Regimes Próprios de Previdência Social.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
A PANDEMIA AINDA 
NÃO ACABOU. 
 

Continue se protegendo contra o CORONAVÍRUS 
(COVID-19). PREVENÇÃO ainda é a melhor forma de 
evitar a contaminação.  

O TRIUNFOPREV recomenda algumas medidas de 
precaução. 
- Lavar bem as mãos com frequência até a altura dos 
punhos, com água e sabão ou usar álcool em gel 70%.  
- Evitar levar as mãos a qualquer parte do rosto (olhos, 
nariz e boca) 
- Manter distância mínima de 1 metro entre pessoas e 
evitar abraços, beijos e apertos de mãos. 
- Não compartilhar objetos de uso pessoal como 
talheres, toalhas, pratos e copos.  
- Evitar sair de casa sem necessidade. Sempre que for 
necessário sair, use máscara. 
- Em locais públicos, após tocar em maçanetas ou 
corrimão, lavar as mãos ou usar álcool gel 70%. 

 
RECEITAS DA COZINHA TRIUNFENSE 

 PIRULITO DE MARIA CUTIA  
 

 
Ingredientes: 1kg de açúcar; 1 
colher de mel de abelha; 1 
colher de suco de limão e ½ l de 
água. Modo de fazer: Misture 

todos os ingredientes e leve-os ao fogo, para ferverem. 
Ao obter o ponto de fio, retire do fogo e despeje em 
forma própria, forradas com papel manteiga. Logo que 
o pirulito comece a esfriar, coloque o palito no centro. 
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DIA  NOME 

1 MARIA DO CARMO SANTOS LIMA 

2 MARIA ROSA DA SILVA NETA 
RITA FERREIRA DOSSANTOS  

4 TELMA MARIA MARQUES DE OLIVEIRA 
ROSA MARIA BEZERRA FIGUEIREDO 
MARIA LOPES DOS SANTOS 

7 MARIA MADALENA ANTAS DE LIMA 
MARIA DE LOURDES SOARES LIMA 
MARIA DE LOURDES DA SILVA 

8 LENI DE SOUZA PESSOA 

10 FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO 

13 MARIA GORETE QUINTO NUNES 

14 MARGARIDA GOMES DE SIQUEIRA LIMA 

15 MARIA DA PAZ BARBOSA 

16 ZILMA PEREIRA MARQUES 
SILDA NUNES DOS SANTOS 

21 MARIA IVANI PEREIRA DOS SANTOS 

26 HELENITA NOGUEIRA E SILVA LIMA 

27 MARIA GORETT DA SILVA 

28 GLAUCIA MARIA PEREIRA KEHRLE 

29 MARIA ELIANE CÂNDIDO DE ALMEIDA 
TEREZINHA LIMA DE SOUZA 
TEREZA IZABEL FRUTUOSO 

30 MARIA HELENA DE PÁDUA 

 
 

CAPITAL DO TRIUNFOPREV EM 31.07.2020 

 

FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS 

VALOR APLICADO R$ 

BB PREV RF IFR M1 38.145,98 

BB PREV RF IDKA 2 68.709,66 

BB PREV FLUXO 73.862,85 

TOTAL 180.718,49 
 

SALDOS FINANCEIROS R$ 

PLANO FINANCEIRO 102.084,40 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 78.634,09 

 
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 

JULHO FINANCEIRO 

Inativos 531.412,38 

Pensionistas 49.644,66 

TOTAL 581.057,04 

 
 

 

 
Entendendo a Reforma da Previdência 

A aposentadoria de professor possui uma vantagem 

sobre as demais: a possibilidade de se aposentar com 

menos tempo do que os demais trabalhadores. Esse 

benefício é válido tanto antes quanto depois da 

reforma.  No município, a Lei Complementar 31/2020 

estabeleceu nos termos da Emenda Constitucional nº 

103/2019 as regras, a seguir apresentadas, para 

aposentadoria do servidor público titular do cargo de 

professor. 

Art. 6º O servidor público titular do cargo de 

professor será aposentado voluntariamente, desde 

que cumpridos, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

I – 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 

60 (sessenta) anos de idade, se homem; 

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, 

exclusivamente, em efetivo exercício das funções de 

magistério, na educação infantil, no ensino 

fundamental ou médio; 

III – 10 (dez) de efetivo exercício no serviço público; 

IV – 05 (cinco) anos no cargo em que for concedida 

a aposentadoria. 

§ 1º Será considerado como de efetivo exercício das 

funções de magistério, para os fins previstos no 

inciso II, o período em que o professor de carreira 

estiver designado para o exercício das funções de 

Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, 

Coordenador Pedagógico e Supervisor de Ensino ou 

Assessoramento pedagógico. 

§ 2º O período de readaptação, desde que exercido 

pelo professor na unidade básica de ensino, será 

computado para os fins de concessão da 

aposentadoria de que trata este artigo. 

 

 


