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

 
  Valores das contribuições dos servidores, do ente público e suplementar (déficit 
atuarial), além dos parcelamentos repassados em ABRIL: 
 
 

Segurados 11,00% 726.464,46       726.455,04        
Ente 15,50% 1.023.654,47    1.023.644,38     
Suplementar 11,62% 767.410,64       767.400,71        

2.517.529,57 2.517.500,13  

11,00% 957,98              957,98               
15,50% 1.349,88           1.349,88            
11,62% 1.011,97           1.011,97            

Total 3.319,83         3.319,83          
2.870.688,95 

2.870.659,51  
29,44           

Total Geral a Repassar
Total Geral REPASSADO
Diferença apurada

Folha João 
Paulo 

Nascimento
Março 20/04/2021 20/04/2021

Servidor 
Cedido ao 

Município de 
Pedreira/SP

125.848,36     23/04/2021

Parcelamento 
237/2021

Abril 25/04/2021 Parcela 03/40 223.991,19    223.991,19     23/04/2021

Folha 
Servidores 

Ativos

Parcelamento 
767/2016

Abril 25/04/2021 Parcela 53/60 125.848,36    

Valor 
REPASSADO

Data do 
Pagamento

Total

20/04/202120/04/2021Março

Valor à 
Repassar

AlíquotaDescriçãoVencimentoCompetênciaReferência

Obs. Não houve atrasos. Porém houve repasse a menor em função da formula de cálculo realizada pelo Município. 
 
 

 Em anexo, apresentamos cópias das GRCP dos servidores ativos referente à 
competência 03/2021 e do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP (Anexo II), das 
Guias dos Acordos de Parcelamento e comprovantes de depósito com vencimento em abril 
(Anexo III). Apresentamos, ainda, cópia da guia DAM referente a retenção da contribuição 
devida pelos Aposentados do RPPS (Anexo IV).  
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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$ 226.452.201,60 em 30/04/2021.  
 
 Para melhor visualização da execução da política de investimentos, anexamos os 
Relatórios Analíticos dos Investimentos, datado de 30/04/2021, gerados pelo sistema de 
Consultoria utilizado por este Fundo de Previdência, da pessoa jurídica Crédito & Mercado 
(Anexo V). 
 
 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 quarto mês de 2021 reagiu e apresentou rentabilidade positiva de R$ 2.442.473,74, 
um retorno de 1,09% frente a uma meta atuarial mensal de 0,66%, diminuindo a diferença 
entre a meta atuarial em 2021 (janeiro a março) e a rentabilidade da carteira.  
 
  No entanto, precisamos ter em mente que a situação econômica do país é grave, o 
ritmo lento da vacinação e as constantes ingerências e embates entre os poderes abalam a 
confiança do investidor no Brasil, sendo momento de cautela.  
 

Em abril, a prévia da inflação ao consumidor (IPCA-15) ficou ligeiramente abaixo do 
esperado. O índice subiu 0,60% na comparação mensal, resultado um pouco aquém da 
expectativa (0,63%) e da mediana do mercado (0,66%). A alto do etanol, por exemplo, cedeu 
de 12,6% em março para 1,5%. No caso da inflação de alimentos, a variação mensal foi de 
0,36%, praticamente em linha com a projeção de 0,31%.  

 
O cenário de médio prazo, contudo, evoluiu desfavoravelmente. O mais recente 

movimento de alta de preços de commodities, a retomada dos pagamentos do auxílio 
emergencial e a antecipação do 13º salário dos aposentados impõem uma trajetória menos 
benigna para a inflação nos próximos meses. Além disso, há incerteza sobre a capacidade da 
indústria de suprir a demanda aquecida por bens, em um cenário de baixos estoques e 
elevação de custos de produção. A recente valorização do câmbio, por sua vez, deve atenuar 
esse movimento.  

 
O Índice do Banco Central de atividade (IBC-Br) avançou 1,7% na margem em 

fevereiro. O indicador prévio do PIB registrou alta acima de nossa projeção (1,0%), e da 
mediana do mercado (0,9%). O resultado refletiu as altas das vendas no varejo ampliado 
(4,1%) e do volume de serviços (3,7%) no mês, contrabalançadas pela queda da produção 
industrial (de -0,7%). Vale notar, no entanto, que boa parte da alta das séries de comércio e 
serviços com ajuste sazonal se deveu a um contexto atípico, em um mês no qual o feriado de 
Carnaval foi suspenso em parte do país. Na comparação interanual, o índice teve alta de 
1,0%. O IBC-Br já se situa 2,7% acima do patamar pré-pandemia (média de janeiro e 
fevereiro de 2020) e a média de janeiro e fevereiro representa crescimento de 2,9% em 
relação ao último trimestre de 2020. No entanto, os dados de março e abril deverão sofrer o 
impacto das novas restrições de mobilidade decorrentes da piora da pandemia. 
 
 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 mencionado alhures. 
 

 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  
 

   Dos valores repassados pelo Município ao Jaguariúna Previdência, foram efetuadas as 
seguintes aplicações, conforme a Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 
(Anexo VI), devidamente aprovada pelo Conselho de Administração. 
 
  Salientamos que todos os investimentos previstos em ata do Comitê para os repasses 
de abril foram integralmente realizados dentro do mês. 
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BB IDKA 2 Títulos Públicos FI RF Prev 500.000,00 500.000,00       28/04/21
Caixa Brasil IMA-B TP RF LP 470.659,51 470.659,51       28/04/21
BB Ações Bolsa Americana 500.000,00 500.000,00       29/04/21
Itaú Private MM SP 500 BRL FIC FI 500.000,00 500.000,00       28/04/21
Icatu Vanguarda IBX FI Ações 450.000,00 450.000,00       29/04/21
Daycoval Ibovespa Ativo FI Ações 450.000,00 450.000,00       28/04/21
TOTAL APLICADO 2.870.659,51 

Resgate para pagamento da folha de benefícios 377.068,25
TOTAL RESGATADO 377.068,25 

Valor 
Definido

Fundos de Investimentos
Valor 

Aplicado
Valor 

Resgatado
Data

Investimentos realizados em Abril/2021 - Aplicação dentro do mês
4ª Ata do Comitê de Investimentos

 
 
      

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 ABRIL/2021 (Anexo VII), com a 
identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como os resgates do mês 
para o pagamento da folha de benefícios previdenciários. 
 
6. Número de benefícios concedidos, em análise e cancelados, discriminados por espécie. 
 
 Relação de processos administrativos em andamento junto ao Jaguariúna Previdência:  
 

Processos de Aposentadorias e Pensões – Março/2021 Quantidade 
Solicitação para emissão de CTC 1 
Mandado Judicial 0 
Revisão de benefício 1 
Processo aguardando finalização de licença prêmio 3 
Processo em análise – aposentadoria 18 
Processo em análise – pensão por morte 4 
Solicitação de declaração de abono de permanência 0 
Pedidos de simulação de aposentadoria 37 
Simulações realizadas com retorno ao servidor 10 
Atendimento presencial 23 

 
 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), 
vejamos os benefícios em números na planilha abaixo: 
 



 

Página 5 de 6 
 

 

Fundo Especial de Previdência Social  
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 
 (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 
 

Mês de Competência
Mês de Pagamento
Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 78
% sobre o total de ativos 4,34%
VALOR PAGO 367.465,46           

Instituidores de pensão 16
Pensionistas 28
% sobre o total de ativos 1,56%
VALOR PAGO 53.198,36             

Valor Bruto 420.663,82           
Contribuição Previdenciária Retida 6.486,64               
Retenção Judicial 302,89                  
IRRF 36.806,04             
TOTAL LIQUIDO RESGATADO 377.068,25           

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL
mar/21

1796

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

abr/21

BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR MORTE

 

 
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 o DESMT nos respondeu por e-mail que não possui controle 
dos servidores afastados por auxílio doença, de modo que houve a necessidade de criação de 
um controle próprio pela Diretoria de Previdência, tão logo o mesmo esteja pronto 
anexaremos ao relatório respectivo. 
 
  Estes relatórios serão necessários por ocasião da concessão de aposentadorias por 
incapacidade permanente ao trabalho (antiga aposentadoria por invalidez), para tanto ainda 
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. 
 
  O Jaguariúna Previdência está solicitando ao Município o pagamento de um curso 
sobre Comprev de modo a qualificar os servidores para efetivar a compensação 
previdenciária. 
 
9. Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 
 
  Em ABRIL/2021, registramos 34 atendimentos, conforme Anexo VIII. 
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10. Outras informações. 
 
  O RPPS tem encaminhado com antecedência os documentos exigidos pelo TCESP via 
sistema AUDESP, assim como aqueles necessários ao Município para consolidação das 
informações contábeis. 
 
  Por fim, encaminhamos junto ao presente, cópia da ata de reunião do Conselho de 
Administração, Anexo IX. 
 
  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência. 
  Jaguariúna, aos 17 de maio 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 21/05/2021, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 
documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 
 
 

 
José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 

 
 


