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

 
  Valores das contribuições dos servidores, do ente público e suplementar (déficit 
atuarial), além dos parcelamentos e cupom de juros semestrais repassados em FEVEREIRO: 

 

Obs. Não houve atrasos ou falta de repasse no mês em referência. 

 
 Em anexo, apresentamos cópias das GRCP dos servidores ativos referente à 
competência 01/2021 (Anexo III), do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP (Anexo 
IV), das Guias dos Acordos de Parcelamento com vencimento em fevereiro (Anexo V e VI). 
Apresentamos, ainda, cópia da guia DAM referente a retenção da contribuição devida pelos 
Aposentados do RPPS (Anexo VII).  

 

 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valor 
Repassado 

Data do 
Pgto 

Folha Servidores 
Ativos 

Janeiro 20/02/2021 

Segurados 11% 653.741,68 

20/01/2021 
Ente 15,50% 921.181,46 
Suplementar 10,55% 690.588,94 
Total 2.265.512,08 

Parcelamento 
767/2016 

Fevereiro 25/02/2021 Parcela 51/60 122.343,80 25/01/2021 

Parcelamento 
237/2021 

Fevereiro 25/02/2021 Parcela 01/40 216.247,90 25/02/2021 

Cupom de Juros - 
BB 

Fevereiro 17/02/2021 Semestral 6.967,00 17/02/2021 

Cupom de Juros - 
CEF 

Fevereiro 18/02/2021 Semestral 41.703,02 18/02/2021 

Folha João Paulo 
Nascimento 

Fevereiro 20/02/2021 

Servidor 
Cedido ao 

Município de 
Pedreira/SP 

11% 766,38 
09/02/2021 15,50% 1.079,90 

10,55% 809,58 
Total 2.655,87  

Total Repassado 2.655.429,66  
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3. Relação de atos referentes 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. 
 
4. 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$ 218.034.274,74, em 28/02/2021.  
 
 Para melhor visualização da execução da política de investimentos, anexamos os 
Relatórios Analíticos dos Investimentos datado de 28/02/2021, gerados pelo sistema de 
Consultoria utilizado por este Fundo de Previdência, da pessoa jurídica Crédito & Mercado 
(Anexo VIII). 
 
 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 segundo mês de 2021 manteve a rentabilidade negativa do mês de janeiro, tornando  
este exercício muito mais desafiador para os gestores em geral.  
 
  No Brasil, o real se desvalorizou em comparação às principais moedas, o Ibovespa 
teve queda forte e os títulos públicos atrelados à inflação (Tesouro IPCA ou NTN-Bs) 
também recuaram (como mostra o retorno da família IMA-B). 
 
  Os fundos Multimercados tiveram um mês de desempenho ruim. Apenas os índices 
CDI, IRF-M 1 e Selic tiveram pífia rentabilidade positiva. 
 
  No exterior, os mercados acionários tiveram movimentos distintos. As bolsas de 
países desenvolvidos fecharam o mês com quedas (o S&P 500 caiu 1,11% e o MSCI Europe 
teve queda de 1,49% no mês) enquanto os emergentes, apesar da queda no Brasil, tiveram 
fortes altas no geral, puxados principalmente por China (MSCI Emerging Markets subiu 
2,97% em janeiro e MSCI China valorizou 7,36%). 
 
  O mês foi marcado por aumento da volatilidade nos mercados globais, que 
caminharam em geral na direção negativa. O processo de vacinação ganhou tração em 
diversos países e os EUA tiveram avanço nos novos estímulos fiscais.  
 
  Por outro, no Brasil, a dinâmica da pandemia continua negativa, colocando pressão 
sobre a atividade econômica, cujo mercado foi afetado de maneira mais acentuada, dado o 
aumento dos ruídos do lado político e a situação fiscal relativamente delicada. 
 
  Enquanto estivermos nas fases iniciais do processo de vacinação, as chances de 
manutenção e/ou endurecimento das medidas de restrição permanecem, enquanto o nível de 
confiança dos agentes econômicas não deve retornar para a normalidade, impactando os 
investimentos deste RPPS.  
 
 A execução da política quanto ao enquadramento da carteira nos termos da Resolução 
3922/2010 e da Política Anual de Investimentos, 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 RPPS  
 

   Dos valores repassados pelo Município ao Jaguariúna Previdência, foram efetuadas as 
seguintes aplicações, conforme abaixo e aprovação mediante a Ata da 2ª Reunião Ordinária 
do Comitê de Investimentos (Anexo IX). 
 
  Saliente-se que o valor de R$ 41.703,02, relativo ao cupom de juros da CEF, foi 
transferido para o Banco do Brasil e aplicado no fundo escolhido em ata apenas no início de 
março, devido ao exíguo prazo para aplicação dos recursos dentro do mês após a reunião do 
Conselho de Administração, que aprova a ata do Comitê de Investimentos. 
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  A Diretoria Executiva irá trabalhar para que todos os investimentos sejam realizados e 
finalizados dentro do mês, inclusive solicitando ao Conselho de Administração que realize 
suas reuniões no período da manhã, de modo a ganharmos mais tempo para realizar as 
transferências e aplicações. 
 

Saldo em conta corrente para ao BB Perfil 41.703,02            01/03/2021

Santander Institucional FIC RF Referenciado 800.000,00       800.000,00          25/02/2021

BB Perfil Renda Fixa Referenciado DI Prev 600.000,00       560.952,84          25/02/2021

BB IDKA 2 TP FI Renda Fixa Prev 600.000,00       600.000,00          25/02/2021

Bradesco Premiun DI Renda Fixa Refernc. 652.773,80       652.773,80          25/02/2021

Bradesco Premiun DI Renda Fixa Refernc. 353.795,91     

TOTAL 2.652.773,80 2.655.429,66    353.795,91  

APLICAÇÕES / RESGATES

Competência JANEIRO 2021 - Repasse e Aplicação em FEVEREIRO E MARÇO 2021

Valor Definido Valor Aplicado
Valor 

Resgatado
Data Aplicação / 

Resgate
Fundo de Investimentos

*Diferença de R$ 2.655,86, entre o valor aplicado e o valor definido pelo Comitê, vide informação abaixo. 

 
     Em 09/02/2021 foi depositado pelo Município de Pedreira/SP o valor de R$ 
2.655,86, vide item II deste relatório, relativo ao servidor cedido, o qual não foi previsto na 
ata do Comitê de Investimentos, mas que irá ratificar o depósito no BB Perfil na próxima ata, 
pois o recurso não pode permanecer em conta corrente sem o devido investimento, o que 
motivou a decisão da Diretoria Executiva de depositar no referido fundo. 
       
5. 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 FEVEREIRO/2021 (Anexo X), com a 
identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como os resgates do mês 
para o pagamento de benefícios previdenciários. 
 
  O Conselho Fiscal poderá verificar nos extratos as aplicações iniciadas no final de 
janeiro, mas efetivadas apenas no início do mês de fevereiro, devido a demora por parte de 
algumas instituições financeiras para a aplicação dos recursos repassados em virtude das 
transferências e horários, pois alguns fundos fecham logo após o almoço, demonstrando a 
retidão do saldo total de janeiro.   
 
  O mesmo ocorrerá com o valor de R$ 41.703,02 que se encontra no saldo da conta 
corrente do BB, no fechamento de fevereiro, tendo sido investido no início de março, o que 
poderá ser verificado no relatório do mês seguinte.  
 
    Com relação ao valor de R$ 21,91, trata-se do estorno de tarifas retiradas da 
conta corrente deste RPPS pelo Banco do Brasil, sendo que após tratativas junto à Diretoria 
do banco, foi definida a isenção das mesmas e a devolução citada. 
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6. Número de benefícios concedidos, em análise e cancelados, discriminados por espécie. 
 
 Os benefícios previdenciários de responsabilidade deste RPPS são as Aposentadorias 
(arts. 511 a 525, LC nº 209/2012) e Pensão por Morte (arts. 541 a 547, LC nº 209/2012), 
conforme planilha abaixo: 
   

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 70

% sobre o total de ativos 3,86%

VALOR PAGO 340.287,86 

Instituidores de pensão 16

Pensionistas 29

% sobre o total de ativos 1,60%

VALOR PAGO 54.976,64    

Valor Bruto 395.264,50    
Contribuição 
Previdenciária Retida 6.486,64        

Retenção Judicial 302,89           

IRRF 34.679,06      

TOTAL LIQUIDO 
RESGATADO

353.795,91 

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

jan/21

1812

VALORES DESPENDIDOS PELO JAGUARPREV

fev/21

BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR MORTE

 

 
  Os processos administrativos em andamento:  
 

Processos de Aposentadorias e Pensões – Fevereiro/2021 Quantidade 
Reanálise de Concessão de Benefício pelo RPPS 01 
Aposentadorias aguardando a finalização de licença prêmio 05 
Aposentadorias de Servidores Civis em Análise  07 
Aposentadorias Voluntárias de Professores em Análise 05 

 
7. Quantidade de 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. 
 
  No mês em referência foi solicitado ao DESMT que encaminhasse mensalmente as 
informações sobre os servidores afastados por auxílio doença, de modo que ocorra o 
acompanhamento por este Fundo de Previdência. 
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  Estes relatórios serão necessários por ocasião da concessão de aposentadorias por 
incapacidade permanente ao trabalho (antiga aposentadoria por invalidez), para tanto 
estamos formulando a contratação da Junta Médica por procedimento licitatório. 
 
8. 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. 
 
9. Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 
 
  Em FEVEREIRO/2021, registramos 93 atendimentos, conforme Anexo XI. 
 
10. Outras informações. 
 
  O Termo de Parcelamento nº 237/2021, celebrado entre o Município e este RPPS 
ainda se encontra em análise perante a SPREV/ME, contudo, recebemos orientação do órgão 
federal de que mesmo em análise, as prestações devem ser pagas, o que vem sendo feito, 
conforme informado no item II deste Relatório. 
 
  Encaminhamos junto ao presente cópia da ata de reunião do Conselho de 
Administração, Anexo XII. 
 
11. Respostas às Observações do Relatório do Conselho Fiscal de Janeiro/2021 
 
  Com relação à Obs. V e VI, informamos que o Conselho Fiscal cuja gestão finalizou-
se em 31/12/2020 tomou ciência do Processo nº 10.742/2020 no Relatório da D.E. do mês de 
agosto de 2020 e teve ciência da falta de incidência de penalidades pecuniárias nas 
contribuições complementares (déficit atuarial) no Relatório da D.E. do mês de setembro de 
2020, conforme decisão da SENEJ exarada no Protocolo nº 11.480/2020, sendo certo que os 
relatórios do Conselho Fiscal relativos aos meses acima foram aprovados pelo Conselho de 
Administração, cuja gestão findou-se no mesmo prazo, na forma em que se encontravam. 
 
  Quanto à Obs. VIII – Informamos que o prazo para apresentar à SPREV a lei deste 
Município que instituiria a alíquota de 14% findou-se em 31/12/2020, conforme Portaria 
SEPT/ME nº 21.233/2020, o que impedirá a renovação do Certificado de Regularidade 
Previdenciária-CRP deste fundo, se não houver esta implantação. 
 
  Com relação à aprovação do Relatório da Diretoria Executiva com ressalvas, 
importante esclarecer que as ressalvas não se relacionam com o relatório consolidado do mês 
de janeiro de 2021, mas com situações passadas no ano de 2020. Desta forma, caso não 
existam ressalvas quanto aos relatórios desta Diretoria Executiva no ano em comento, 
solicitamos sejam aprovados sem ressalva, ou que sejam as mesmas identificadas, para 
posterior solução.  
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  Os demais assuntos apontados por esse Egrégio Conselho Fiscal poderiam ser 
informados ao Conselho de Administração em tópico que não se relacione com as atribuições 
da atual Diretoria Executiva, de modo que as ressalvas não se confundam com as nossas 
atribuições em 2021. 
 
  Quanto ao Protocolo nº 11.480/2020, assim que o Conselho de Administração se 
manifestar sobre o tema, a Diretoria Executiva solicitará esclarecimentos quanto aos 
aportes/contribuições suplementares no referido protocolo. 
 
  Seguem no corpo deste relatório duas novas planilhas para melhor acompanhamento 
dos benefícios geridos por este RPPS. 
 
  Quanto às questões levantadas pelo Nobre Vereador citado pelo Conselho Fiscal, 
informamos que esta Diretoria Executiva nada informou ao mesmo ou foi por ele 
diretamente questionada, sendo certo que quaisquer ocorrências em contrário ao Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, envolvendo servidores públicos deste órgão, são levadas 
diretamente ao conhecimento da Administração Pública Municipal, sendo solicitada a 
abertura dos processos de sindicância e/ou disciplinares cabíveis, nos quais garantem-se o 
Devido Processo Legal, o Contraditório e a Ampla Defesa, sendo certo que em caso de 
condenação ou absolvição, os julgamentos serão publicados na Imprensa Oficial de 
Jaguariúna, oportunamente. Importante salientar, ainda, em referência ao Estatuto, que os 
processos disciplinares correm em sigilo, nos termos do art. 276, inciso I.    
 
  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência. 
  Jaguariúna, aos 17 de março 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 22/03/2021, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 
documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 
 
 

 
José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 

 
 


