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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: Junho/2021 

 

1. Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira 

e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 

 

 Balancetes de receita e despesa, mês de JUNHO (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 JUNHO: 

 

 * A GRCP é elaborada considerando a base de cálculo constante do relatório geral da folha de pagamentos do DRH, 

contudo, os cálculos das contribuições feitas pelo mesmo relatório geral da Folha de Pagamentos não batem com a 

base de cálculo, ocasionando a diferença entre o valor acima e o valor efetivamente repassado de R$ 2.546.349,28, 

uma diferença a menor de R$ 40,73, no mês em referência. 

 

  Ressaltamos que os valores efetivamente retidos dos servidores e calculados pelo ente 

(patronal e déficit) são aqueles que constam no relatório discriminado por servidor da folha de 

pagamentos, conforme  relação por matrícula anexa à guia.  

 
  Por um problema de arredondamento e cálculo do sistema Sonner, o DRH não consegue 

emitir um relatório com o valor de base de cálculo que equacione com os valores devidos pelo 

Município, contudo, o valor repassado bate com o valor retido do servidor e calculado sobre a 

sua remuneração.  

 

 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valor 

Repassado 

Data do 

Pgto. 

Folha Servidores 

Ativos 
Maio 20/06/2021 

Segurados 11% 734.792,50 

20/06/2021 
Ente 15,50% 1.035.389,44 

Suplementar 11,62% 776.208,08 

Total 2.546.390,02* 

Parcelamento 

767/2016 
Junho 25/06/2021 Parcela 55/60 128.280,28 25/06/2021 

Parcelamento 

237/2021 
Junho 25/06/2021 Parcela 05/40 228.791,36 25/06/2021 

Folha João Paulo 

Nascimento 
Maio 20/06/2021 

Servidor 

Cedido ao 

Município de 

Pedreira/SP 

11% 957,98 

16/06/2021 15,50% 1.349,88 

11,62% 1.011,97 

Total 3.319,83  

Total Repassado 2.901.096,91  



 

Página 2 de 7 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 
Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 

 (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 
 

  Desta forma, a partir do mês-base seguinte, a Diretoria Executiva irá calcular a guia 
conforme valores efetivamente retidos/devidos com base nas remunerações de cada servidor 

vinculado ao RPPS, com a ciência e ratificação pelo Conselho de Administração, o que poderá 

ser fiscalizado e homologado pelo Conselho Fiscal com a relação de servidores individualizada 

e  anexa à respectiva Guia. 
 

 Em anexo, apresentamos cópias das GRCP dos servidores ativos referente à 

competência 05/2021 e do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP, assim como das Guias 

dos Acordos de Parcelamento e comprovantes de depósito com vencimento em 06/2021, e, 

ainda, a guia DAM referente a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS 

(Anexo II).  

Com relação ao parcelamento e confissão de débitos previdenciários informamos: 

 

3º  Parcelamento 

Acordo nº 00767/2016 - 60 parcelas 

Total Parcelado         4.966.662,34  

Total Repassado         4.552.774,05  

Valor Juros e Multa         1.128.760,19  

Saldo devedor            413.888,29  

 

4º  Parcelamento 

Acordo nº 00237/2021 - 40 parcelas 

Total Parcelado 8.649.916,18 

Total Repassado 1.081.239,50 

Valor Juros e Multa 34.426,12 

Saldo devedor 7.568.676,68 

 

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, o Total do Saldo é de R$ 236.065.016,94, 

em 30/06/2021, considerando os saldos de aplicações e de contas correntes. Alertamos que o 

saldo do mês no Relatório da Crédito e Mercado é de R$ 235.234.146,56, pois as aplicações 

de R$ 415.000,00 e R$ 415.870,38 para investimento no fundo Bradesco Institucional IMA-B 

e no fundo Icatu Vanguarda Ações IBX, respectivamente, conforme ata do Comitê de 
Investimentos de Junho/2021, não foram realizadas devido ao prazo exíguo contado da 

aprovação da ata pelo Conselho de Administração, que ocorreu somente em 29/07/2021, não 

havendo tempo hábil para estas duas aplicações dentro do mês, permanecendo o dinheiro em 

contas correntes, tendo sido investido apenas no primeiro dia útil de julho.  
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 Para melhor visualização da execução da política de investimentos, com a ressalva 
acima, anexamos os Relatórios Analíticos dos Investimentos, datado de 30/06/2021, gerados 

pelo sistema de Consultoria utilizado por este Fundo de Previdência, da pessoa jurídica Crédito 

& Mercado (Anexo III). 

 

 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 semestre de 2021 apresentou rentabilidade acumulada de R$ 4.030.055,50 
(quatro milhões, trinta mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), um retorno 

acumulado de 1,70%, frente a uma meta atuarial acumulada de 6,01%.  

 

 Apesar da rentabilidade positiva menor do mês de junho (0,33%), frente a dos meses 

de abril e maio (1,09% e 1,71%, respectivamente), ainda consideramos que o avanço da 

vacinação e outros fatores econômicos positivos possam trazer ao RPPS uma meta atuarial 

favorável em 2021, caso não ocorram novas crises econômicas e políticas no ano.  

 
  Os fundos da carteira do RPPS que reagiram positivamente foram CDI, Família IMA, 

à exceção do IMA-B 5, Família IRF-M, Selic e a renda variável, à exceção do Itaú Dunamis 

que performou no negativo no mês de junho/21. No entanto, verificamos uma diminuição da 

rentabilidade positiva, devido ao risco sistemático, não diversificável, envolvendo a nova 

variação do coronavírus (delta) e as denúncias de corrupção na aquisição de vacinas pelo 

Governo Federal na CPI da Covid, além de outras questões políticas.  

 
  Alertamos que houve um pequeno desenquadramento passivo em decorrência da 

valorização dos ativos da renda variável, especificamente no artigo 8, II, a, em porcentagem 

de 0,40% acima dos 20% previstos na Política de Investimentos, contudo, o Comitê de 

Investimentos não irá resgatar recursos deste artigo, os quais continuam a render  

positivamente, pois temos 180 dias para equalizar o desenquadramento, conforme art. 22, da 

Resolução 3922/2010, o que deve ocorrer na medida em que novos repasses forem realizados, 

estando a aplicação neste caso temporariamente suspensa.  

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

CMN nº 3922/2010 e da Política Anual de Investimentos, distribuição por instituição 

financeira (Gestores e Administradores), distribuição dos ativos por subsegmentos, retorno e 

demais aspectos podem ser fiscalizados por este E. Conselho no relatório mencionado alhures. 
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 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  
 

   Dos valores repassados ao RPPS no mês, foram efetuadas as aplicações de acordo com 

a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Anexo IV), devidamente aprovada 
pelo Conselho de Administração. 

 
Investimentos realizados em Junho/2021  

Fundos de Investimento 
Valor 

Definido 

Valor 

Aplicado 

Valor 

Resgatado 
Data  

5ª Ata do Comitê de Investimentos  

Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª TP FI RF LP 415.000,00 415.000,00  30/06/21 

Santander IMA-B 5 Premiun FIC RF 415.000,00 415.000,00  30/06/21 

Bradesco Institucional IMA B TP FIC RF 415.000,00 415.000,00 - 02/07/21 

Safra IMA FIC Renda Fixa 415.000,00 415.000,00 - 30/06/21 

BB Perfil FIC RE Referenciado DI Prev  415.000,00 415.000,00 - 18/06/21 

Icatú Vanguarda IBX Fi Ações 415.870,38 415.870,38 - 01/07/21 

Itaú Private MM SP 500 BRL FICFI 415.870,38 415.870,38 - 30/06/21 

Total Aplicado 2.906.740,76 2.906.740,76 - - 

BB Prev RF Perfil FIC FI - - 422.798,93 02/06/21 

Total de Resgate para Pagamento Folha - - 422.798,93  

     

TOTAL GERAL DE MOVIMENTAÇÃO 2.906.740,76 2.906.740,76 422.798,93 - 

Obs. Vide informação do item 2 deste relatório, combinado com a 6ª 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 JUNHO/2021 (Anexo V), 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. 

 

 Apresentamos a relação de processos administrativos em andamento junto ao 

Departamento de Previdência deste RPPS:  

 

TIPO DE SOLICITAÇÃO 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 8

Processo em análise - pensão por morte 1

Declaração de abono de permanência 0

Pedidos de simulação de aposentadoria 20

Simulações realizadas com retorno ao servidor 13

Atendimento presencial 8

Atendimento on-line (e-mail) 15  
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  A seguir, o resumo geral de despesas com aposentadorias e pensões no mês de JUNHO:  

 

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 86

%  sobre o total de ativos 4,79%

VALOR PAGO 403.150,06           

Instituidores de pensão

Pensionistas 31

%  sobre o total de ativos 1,73%

VALOR PAGO 68.915,33             

Valor Bruto 472.065,39           

Contribuição Previdenciária Retida 6.486,64               

Retenção Judicial 302,89                  

IRRF 42.476,93             

TOTAL LIQUIDO RESGATADO 422.798,93           

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

mai/21

1797

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

jun/21

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR MORTE

 

 

 E os benefícios previdenciários deferidos e geridos pelo Jaguariúna Previdência no mês 

de JUNHO, previstos nos arts. 511 a 525, da LC nº 209/2012 (Aposentadorias) e nos arts. 541 

a 547, do mesmo diploma legal (Pensões por Morte), vejamos: 
 

PROTOCOLO DATA INTERESSADO
TIPO DE 

APOSENTADORIA
CARGO DIB VALOR

 FORMA 

REAJUSTE 

19.395/2019 29/10/2021 Adriana Maria Barbosa LopesPor Idade e tempo Assit. Gestão Pública 10/06/2021 2.533,59R$      RGPS

7.547/2021 30/04/2021 Luiz Carlos de Godoi Por Idade e tempo Motorista  15/06/2021 2.668,14R$      RGPS

8.300/2021 10/05/2021 Valter Antonio de Freitas Pensão por morte ... 17/06/2021 2.283,83R$      RGPS

7.230/2021 27/04/2021 Carlos Alberto Rodrigues e OutrosPensão por morte ... 24/06/2021 2.036,84R$      RGPS

2.577/2020 05/02/2020 Fernando Chrisanto SoaresTrans. Integralidade Eng. Seg. Trabalho 25/06/2021 11.298,92R$    Paridade

12.925/2019 25/07/2019 Ana Paula Buratto Pensão por morte ... 29/06/2021 1.318,34R$      RGPS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS

 
 

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. 

 
  Foi realizada reunião com o Diretor do DESMT, que nos informou ainda não ser 

possível a elaboração de planilhas de estatísticas dos afastamentos, sendo que o mesmo está 

em tratativas junto ao Município para contratação de servidor para este mister. Logo, este 

RPPS não dispõe de informações sobre os afastamentos para acompanhar. 
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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. 

 

  Os membros da Diretoria Executiva já participaram de um treinamento no mês de junho 
de 2021 para iniciar as tratativas de modo a efetivar a compensação previdenciária. 

 

9. Número total de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 

 

  Em JUNHO/2021, registramos 74 atendimentos, conforme Anexo VI. 

 

10. Outros assuntos. 

 
  Por fim, encaminhamos a cópia da ata de reunião do Conselho de Administração, onde 

pode ser verificada a aprovação da ata do comitê de investimentos e outros assuntos, vide 

Anexo VII. 

 

  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência. 

 

  Jaguariúna, aos 20 de julho 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 23/07/2021, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 
documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 

 

 

 

 

José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 
 

 

 

 


