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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DIRETORIA EXECUTIVA 
 
 

  Nos termos do art. 460, inciso I c/c o art. 461, ambos da Lei Complementar nº 
209/2012, encaminhamos a Vossas Senhorias a consolidação do relatório mensal de 
atividades da Diretoria Executiva.  
 

Base: Janeiro/2021 
 
I – Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, 
financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 
 
 Balancetes de receita e despesa, mês de JANEIRO (Anexos I e II) 
 
II – Valor das contribuições previdenciárias recebidas, discriminadas por espécie: 
 

a) Valores das contribuições dos servidores e suplementar (déficit atuarial) repassadas em 

JANEIRO: 

 

b) Valores das contribuições do ente suspensas em 2020, com lastro na Lei Municipal nº 
2693/2020.  

 
  Informamos que a Diretoria Executiva elaborou o projeto de lei do parcelamento 
destas contribuições com base na Lei Complementar Federal nº 173/2020 c/c Portaria do 
ME/SEPT nº 14.816/2020. 
 
  O projeto foi analisado pela SENEJ e pela SAF, posteriormente sendo encaminhado 
para deliberação da Câmara Municipal, em sessão extraordinária datada de 25/01/2021, que 
o aprovou, transformando-o na Lei Municipal nº 2719/2021. 
 
  O parcelamento, a lei e a publicação foram encaminhados pelo CARPREV-WEB à 
Secretaria Especial de Previdência do Ministério da Economia, dentro do prazo legal, 
estando em análise pelo órgão fiscalizador (Pesquisa em 19/02/2021- Anexo III). A primeira 
parcela vencerá no dia 25/02/2021. Após aprovação pelo M.E., a Diretoria encaminhará os 
documentos para ciência do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.  
 
 
 
 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valor 
Repassado 

Data do 
Pgto 

Folha 
Servidores 

Ativos 

Novembro e 
13º Salário 

20/01/2021 
Segurados 11% 1.507.085,67 20//01/2021 
Ente 15,50% 2.123.620,72  
Suplementar 10,55% 1.445.432,17 18/12/2020 

Parcelamento 
767/2016 

Janeiro 25/01/2021 Parcela 50/60 121.858,30 25/01/2021 

Total 5.197.996,85  
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 Em anexo, apresentamos cópias das guias comprobatórias da GRCP dos servidores 
ativos referente à competência 12/2020 e 13º (Anexo IV), da Guia do Acordo de 
Parcelamento com vencimento em janeiro (Anexo V). Apresentamos, ainda, cópia das guias 
DAM referentes a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS (Anexo VI).  

III – Relação de atos relacionados às despesas administrativas, discriminadas por valor 
e espécie. 
 
 As despesas administrativas do RPPS, conforme artigo 508, da LC º 209/2012 são 
custeadas pela Administração Pública Direta do Município, enquanto mantida a condição de 
Fundo Especial. 
 
IV – Execução da Política de Investimentos – Movimentação da Carteira de 
Investimentos. 
 
 Conforme consta no Balancete de Despesa (vide novamente Anexo II), o TOTAL DO 
SALDO é de R$ 218.315.591,48, em 31/01/2021.  
 
 Para melhor visualização da execução da política de investimentos, anexamos os 
Relatórios Analíticos dos Investimentos em janeiro/2021, gerados pelo sistema de 
Consultoria utilizado por este Fundo de Previdência, da pessoa jurídica Crédito & Mercado 
(Anexo VII). 
 
 Os relatórios analíticos são resumos consolidados dos fundos de investimentos, 
elaborados para facilitar o acompanhamento da carteira de investimentos pelo Gestor e pelo 
Comitê de Investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter 
exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias os extratos enviados 
pelas administradoras dos fundos, devidamente lançados nos balancetes e boletins da 
contabilidade do RPPS. 
 

 Quanto ao atingimento da meta atuarial 
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  O primeiro mês de 2021 mostrou o início do processo de vacinação em diversos 

países ao redor do mundo. Embora algumas regiões já tivessem começado a imunização de 

suas populações em dezembro de 2020, o processo ainda avançava de forma lenta na maioria 

delas. O Brasil começou seus programas de vacinação na segunda quinzena de janeiro, mas o 

aumento dos casos e as restrições à movimentação de pessoas, principalmente quando o 

sistema de saúde apresentava estresse elevado, ocasionou preocupação aos mercados. Em 

Manaus, onde a situação foi pior, com falta de oxigênio e o sistema de saúde local entrando 

em colapso, fez crescer o pessimismo com o quadro da pandemia no Brasil, o que refletiu na 

nossa economia. 

 

  Por esses motivos, vimos um janeiro negativo tanto para o mercado de renda fixa 

quanto para o mercado de renda variável. Na renda variável, o principal impacto veio do 

cenário externo e do ritmo lento de vacinação no mundo todo, incluindo no Brasil, aliado ao 

alto número de novos casos de covid-19. Assim, o Ibovespa, principal índice da bolsa 

brasileira, registrou queda de 3,32% no período. Já na renda fixa, podem ser citadas algumas 

causas principais do desempenho negativo, tais como: o comunicado da reunião do Copom, 

que elevou a expectativa de um aumento de juros mais cedo no Brasil; o receio sobre o 

cenário fiscal, com as discussões sobre um possível novo auxílio emergencial; e o novo 

pacote de estímulos de Joe Biden, que contribuiu para um aumento nos juros estadunidenses 

esperados para o futuro, movimento refletido pelas expectativas de juros futuros brasileiros. 

Com isso, a maioria dos índices de renda fixa, especialmente os mais longos, também 

registraram quedas. 

 

 A execução da política quanto ao enquadramento da carteira nos termos da Resolução 

3922/2010 e da Política Anual de Investimentos de 2020, distribuição por instituição 

financeira (Gestores e Administradores), distribuição dos ativos por Sub – Segmentos, 

Retorno e demais aspectos podem ser fiscalizados por este E. Conselho no relatório supra 

mencionado. 

 
 Aplicações e resgates realizados pelo JaguarPrev  
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   Dos valores repassados pelo Município ao JaguarPrev, foram efetuadas as seguintes 

aplicações, conforme abaixo e aprovação mediante a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê 

de Investimentos: 

Caixa Brasil IDKA 2 TP FI RF LP 1.000.000,00    29/01/2021

Bradesco Inst FIC FI RF IMA-B 5 1.000.000,00    29/01/2021

Safra IMA FIC RF 1.000.000,00    29/01/2021

Itaú Instit IRFM FIC RF 1.000.000,00    29/01/2021

Bradesco Premiun DI 197.996,85       04/02/2021

Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações 300.000,00       29/01/2021

Vinci Selection Equities Ações 300.000,00       01/02/2021

Bradesco Samll Mid CAPS FI Ações 400.000,00       04/02/2021

Caixa IRFM-1 (Folha Benefícios Líquido - 13º ) 365.090,77     05, 07 e 11/01

TOTAL 5.197.996,85 -             365.090,77  

APLICAÇÕES / RESGATES

Competência DEZEMBRO E ABONO NATALINO (13º) 2020 - Repasse e Aplicação em JANEIRO 2021

Valor Definido
Valor 

Aplicado
Valor 

Resgatado
Data Aplicação / 

Resgate
Fundo de Investimentos

     
V – Valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de 
investimentos, com atestado de sua correção. 
 
 Encaminhamos os extratos relativos ao mês de JANEIRO/2021 (Anexo VIII), com a 
identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como os resgates do mês 
para o pagamento de benefícios previdenciários. 
 
  Saliente-se que houve demora por parte de algumas instituições financeiras para a 
aplicação dos recursos repassados em virtude do horário, pois alguns fundos fecham logo 
após o almoço, contudo, assim que possível os recursos foram direcionados para os fundos 
escolhidos pelo Comitê de Investimentos.   
  
VI e VII – Número de benefícios concedidos, discriminados por espécie e estatísticas 
comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie.  
 
 Os benefícios previdenciários de responsabilidade deste RPPS são as Aposentadorias 
(artigos 511 a 525 da LC nº 209/2012) e Pensão por Morte (artigos 541 a 547, do mesmo 
diploma legal). 
 
 Os benefícios de Auxílio-Doença e Salário-Maternidade, com a edição da Lei 
Complementar nº 353/2020, passaram a ser de responsabilidade da Prefeitura de Jaguariúna e 
não mais deste RPPS. 
 
  Conforme se observa do Anexo IX, no mês base dezembro/2020, foram pagas 70 
aposentadorias e 29 pensões por morte, totalizando uma folha de pagamentos no valor de R$ 
365.090,77, pagas em três datas distintas, vejamos: 
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Tipo Objeto 
Qtde  

Benefícios 
Valor Total Data 

Folha Mensal Dez/2020 99 R$ 344.962,74 05/01/2021 
Folha 
Complementar 

13º Proporcional Auxílio Doença* 07 R$ 7.930,26 07/01/2021 

Folha 
Complementar 

13º Proporcional Auxílio Doença* 12 R$ 12.197,77 11/01/2021 

Conforme Lei Complementar nº 353/2020 (vide novamente anexo IX) 
 
  Cumpre-nos informar que logo que a atual Diretora Presidente assumiu o cargo, no 
início de janeiro, o Diretor de Previdência solicitou o pagamento das folhas complementares 
acima citadas, pois os servidores teriam sido excluídos indevidamente do sistema, foi 
autorizado o pagamento, contudo, em virtude da nova determinação para a Diretoria de 
Previdência no sentido de cessarem-se as folhas complementares, estes pagamentos estão 
passando por inspeção, de modo a comprovarmos sua regularidade, cujo resultado será 
informado oportunamente. 
 
  Salientamos que a cessação do pagamento do auxílio doença e do salário maternidade 
pelo RPPS se deu conforme a EC 103/2019, contudo, somente em junho de 2020 o 
Município editou a Lei Complementar nº 353/2020, que passou esta obrigação para os cofres 
públicos da Prefeitura, ocasionando o pagamento do 13º proporcional a estes servidores. Não 
localizamos estudo ou análise pela gestão passada no tocante a regularidade desta ação, 
sendo de responsabilidade da mesma. 
 
  Informamos, ainda, que houve substituição do ocupante do cargo de Diretor de 
Previdência, o que gerou a ausência do relatório desta diretoria. Contudo, a nova Diretora já 
assumiu o cargo em 05/02/2021, devendo apresentar os relatórios para consolidação, bem 
como foi deliberada a necessidade de reavaliar os processos de aposentadorias e pensões já 
concedidos por este RPPS, cujo resultado será apresentado também oportunamente a este 
egrégio Conselho.  
 
VIII – Quantidade perícias realizadas e seus desdobramentos  
 
 Em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019 c/c a Lei Complementar 
Municipal nº 353/2020, o RPPS não mais realiza perícias para a concessão de auxílio-doença 
e salário-maternidade. 
 
  Contudo, a Diretoria de Previdência mantém controle destes benefícios junto ao 
Depto. Especializado em Segurança, Medicina e Engenharia do Trabalho, atual responsável, 
para possibilitar o acompanhamento da necessidade de convolar o auxílio-doença para a 
aposentadoria por incapacidade total ao trabalho, por meio de junta médica, cujo processo de 
contratação será iniciado nesta gestão. 
 
IX – Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de 
compensação previdenciária. 
 
  O convênio COMPREV encontra-se formalizado e o programa disponível para uso, 
no entanto, somente é utilizado quando o processo de concessão de benefício é homologado 
pelo TCESP, o que ocorre no início de cada exercício subsequente a concessão. 
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X – Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 
 
  Em JANEIRO/2021, registramos 100 atendimentos, conforme Anexo X. 
 
XI – Outras informações 
 
  Conforme solicitado pelo Conselho Fiscal, por meio de ofício, segue cópia do 
Protocolo Administrativo nº 10742/2020 (Anexo XI), assim como cópias das atas das 
reuniões do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos, relativas aos mês em 
referência, Anexos XII e XIII. 
 
  Foi encaminhado à SENEJ o Ofício JaguarPrev nº 004/2021, solicitando alteração da 
alíquota (Anexo XIV). 
 
  Informamos, por fim, que a reunião conjunta para aprovação do Cálculo Atuarial, 
prevista no art. 451, inciso II, da LC nº 209/2012, ocorrerá, salvo necessidade de alteração, 
no dia 19/03/2021, às 9h, na sede do JaguarPrev. 
  
 É o relatório. 
 Jaguariúna, 19 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

TÂNIA CANDOZINI RUSSO 
Diretora Presidente 

 
 
 
 

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva, 
em reunião ordinária datada de 20/01/2021, às 9h. Após avaliação, favor encaminhar este 
documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 
 
 

 
José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 

 
 


