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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: Agosto/2021 
 
1. Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira 
e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 
 
 Balancetes de receita e despesa, mês de AGOSTO (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 AGOSTO: 

 

 

  A GRCP foi elaborada com os valores calculados pelo sistema do DRH, que emite os 
relatórios da folha de pagamentos da Prefeitura de Jaguariúna, em anexo à mesma se 
encontram dois relatórios discriminados por servidor, com os dados da folha de pagamentos, 
as alíquotas aplicadas sobre a base de cálculo de cada servidor e o total gerado. A base de 
cálculo geral deixou de ser utilizada para cálculo das alíquotas. 
 
  A nova forma de cálculo da GRCP, utilizada a partir de julho/2021, com os respectivos 
relatórios para fiscalização pelo Conselho Fiscal, foi devidamente autorizada pelo Conselho 
de Administração, conforme ata juntada no Relatório da Diretoria Executiva de Julho/2021. 
 

 Apresentamos cópias das GRCP dos servidores ativos referente à competência 07/2021 
e do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP, assim como das Guias dos Acordos de 
Parcelamento e comprovantes de depósito com vencimento em 08/2021, e, ainda, a guia DAM 
referente a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS (Anexo II).  

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valor 
Repassado 

Data do 
Pgto. 

Folha Servidores 
Ativos 

Julho 20/08/2021 

Segurados 11% 730.476,88 

20/08/2021 
Ente 15,50% 1.029.311,19 
Suplementar 11,62% 771.649,02 
Total 2.531.437,09 

Parcelamento 
767/2016 

Agosto 25/08/2021 Parcela 57/60 131.215,25 25/08/2021 

Parcelamento 
237/2021 

Agosto 25/08/2021 Parcela 07/40 234.470,25 25/08/2021 

Folha João Paulo 
Nascimento 

Julho 20/08/2021 

Servidor 
Cedido ao 

Município de 
Pedreira/SP 

11% 957,98 

09/08/2021 
15,50% 1.349,88 
11,62% 1.011,97 

Total 3.319,83 

Total Repassado 2.900.442,42 
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  As datas dos repasses do Município (contribuições previdenciárias) estão definidas 
na Lei Complementar nº 209/2012, a qual fixa que o repasse deve ser feito até o dia 20 do mês 
subsequente ao mês de competência.  
 
  Já os parcelamentos das contribuições previdenciárias tem a data fixada nas suas 
respectivas leis autorizadoras, ou seja, dia 25 de cada mês, porém, os parcelamentos são 
gerenciados e as guias emitidas diretamente do sistema CADPREV-WEB, da SEPREV/ME, 
sistema este que posterga automaticamente o pagamento para o próximo dia útil, caso o 
dia 25 caia em final de semana ou feriado. 
 

Com relação aos termos de parcelamento e confissão de débitos previdenciários 

informamos: 

 

3º  Parcelamento 

Acordo nº 00767/2016 - 60 parcelas 

Total Parcelado         4.966.662,34  

Total Repassado         4.718.328,47  

Valor Juros e Multa         1.223.893,80  

Saldo devedor            248.333,87  
 
 

4º  Parcelamento 

Acordo nº 00237/2021 - 40 parcelas 

Total Parcelado         8.649.916,18  

Total Repassado         1.513.735,30  

Valor Juros e Multa              67.533,03  

Saldo devedor         7.136.180,88  
 

3. Relação de atos referentes às despesas administrativas, discriminadas por valor e 
espécie. 
 
 As despesas administrativas do RPPS, 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$ 237.291.149,88, 
em 31/08/2021, sendo este o valor total do patrimônio deste RPPS.  
 
  E no relatório dos investimentos o total do cálculo para limites da Resolução é de R$ 
231.791.149,88, devido aos resgates para remanejamentos, os valores em conta corrente não 
constam deste relatório que utiliza apenas os saldos dos investimentos.  
 
 Para melhor visualização da execução da política de investimentos, anexamos o 
Relatório Analítico dos Investimentos, datado de 31/08/2021, gerados pelo sistema de 
consultoria em investimentos utilizado por este Fundo de Previdência (Anexo III). 
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 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 do exercício (janeiro a agosto) 
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 Destacamos que os índices da Renda Fixa que renderam positivamente no mês e 
diluíram o retorno negativo devido à continuidade da queda da bolsa em agosto/2021 foram: 
IDKA 2, IRF-M 1, IMA-B 5 e CDI, já na Renda Variável, as alterações propostas pelo Comitê 
de Investimentos quanto aos remanejamentos e aplicações com recursos novos trouxeram um 
pouco de alívio para a carteira, conforme se pode observar da rentabilidade positiva dos fundos 
com benchmark BDR e S&P 500. 
 
  No mês de agosto tivemos uma rentabilidade negativa de -R$ 1.730.672,75, em 
porcentagem -0,73%, frente a uma meta atuarial mensal de 1,26%. A rentabilidade acumulada 
do exercício (Janeiro a Agosto) da Carteira de Investimentos está em R$ 449.216,44, em 
porcentagem 0,18%, frente a uma meta atuarial acumulada de 8,79%. 
 
  Apesar do surgimento de novas cepas da covid-19 (como a variante Delta), os países 
com processo de vacinação adiantado têm apresentado um quadro de declínio no número de 
internações e óbitos. No Brasil, o cenário não é diferente e temos observado que o ritmo de 
vacinação tem acelerado por aqui.  
 
  Em que pese o quadro mais positivo no que se refere à pandemia, que leva à abertura 
dos mercados, mantêm-se as preocupações com relação ao contexto político, fiscal e inflação 
mais pressionada, além do agravamento da crise hídrica, trazendo mais volatilidade para o 
mercado no mês de agosto. A incerteza gerada pelas preocupações aqui apontadas e o cenário 
de eleições no próximo ano, fizeram com que tivéssemos um mês difícil. 
 
  O aceno do governo sobre um possível aumento nos gastos trazem incertezas para o 
cenário fiscal, impactando fortemente as curvas de juros apesar das expectativas mais positivas 
no que se refere à Dívida Bruta para 2021.  
 
  Na renda variável local, apesar da maioria das empresas continuarem apresentando 
excelentes resultados, as incertezas sobre inflação, crise hídrica e cenário político conturbado 
continuam trazendo impactos negativos, resultando em mais um mês de variação negativa do 
Ibovespa. Vale ressaltar novamente que apesar do segundo semestre apresentar melhora do 
quadro pandêmico, abertura dos mercados e resultado positivo das empresas que compõem o 
Ibovespa, a crise política entre os poderes continua a trazer elevado risco sistêmico, não 
diversificável, para os investimentos, estamos vivenciando um período de muita 
volatilidade. De modo que as alterações na carteira propostas este mês pelo Comitê de 
Investimentos buscam minorar a variação negativa. 
 
  Na política monetária, o BC deve continuar subindo os juros. Nesse sentido, o mercado 
já avalia uma alta entre 1% e 1,5% já na próxima reunião do COPOM.  
 
  Dado o contexto apresentado, e as aberturas ainda maiores nas curvas de juros, o mês 
de agosto foi ruim para a estratégia em renda fixa, aumentando ainda mais os prêmios em toda 
curva, em especial nos vértices mais longos (atrelados ao IMA-B), mantendo-se cenário de 
bastante volatilidade no curto prazo.   
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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 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Anexo IV), devidamente aprovada 
pelo Conselho de Administração, assim como os resgates para a folha de pagamentos. 
 

Movimentações Financeiras de Agosto/2021  

Fundos de Investimento CNPJ 
Valor 

Resgatado 
Valor 

Aplicado 
Data  

APLICAÇÕES - 8ª Ata do Comitê de Investimentos  
Itaú Private MM SP 500 BRL FICFI 26.269.692/0001-61 1.100.442,42 1.100.442,42 27/08/21 
Bradesco Instituc  FI Ações BDR Nível 1 21.321.454/0001-34 900.000,00 900.000,00 27/08/21 
Daycoval FI Ações BDR Nível I 34.658.753/0001-00 900.000,00 900.000,00 27/08/21 
Total Aplicado 2.900.442,42 
 
RESGATES – Folha de Pagamentos de Benefícios 
BB Prev RF Perfil FIC FI – Folha 
Pagamentos  

 13.077.418/0001-49 - 
459.165,95 04/08/21 

BB Prev RF Perfil FIC FI – IRRF Folha  13.077.418/0001-49 - 45.194,85 06/08/21 
BB Prev RF Perfil FIC FI – Retenção 
Judicial 

 13.077.418/0001-49 - 
302,89 06/08/21 

Total de Resgate  504.663,69 
 

REMANEJAMENTOS - 8ª Ata do Comitê de Investimentos 
De Resgate Para CNPJ Valor 

BB Ima-B 5+ TP FI RF 
Previdenciário 27/08/2021 + D2 BB Ações ESG FI Ações 

BDR Nível I 
21.470.644/0001-13 2.000.000,00 

Santander IRF-M TP FI 
RF 27/08/2021 + D1 Santander Instit Premium 

FIC RFDI 
02.224.354/0001-45 3.000.000,00 

Itaú Institucional IRF-M 
FIC RF 27/08/2021 + D1 Itaú Instituc. Legend RF LP 

FICFI 
29.241.799/0001-90 2.500.000,00 

Caixa Novo Brasil FIC 
RF Referen IMA-B LP 27/08/2021 + D0 Caixa Brasil Gestão 

Estratégica FIC RF 
23.215.097/0001-55 10.000.000,00 

Safra IMA FIC Renda 
Fixa 27/08/2021 + D4 

Safra S&P Reais PB FI 
Multimercado 

21.595.829/0001-54 3.500.000,00 

Total de remanejamento 21.000.000,00 
 

Para melhor visualização das movimentações financeiras do RPPS, vide os extratos das 
contas correntes e dos fundos de investimentos das instituições financeiras acostados no Item 
5, de modo a evidenciar os resgates, aplicações, investimentos e despesas pagas, vejamos: 

 
Movimentações do mês de Agosto/2021 Datas 

Resgates para Pgto Despesas   
Folha de pagamentos de benefícios R$ 459.165,95 04/08/21 
IR Folha R$ 45.194,85 06/08/21 
Retenção Judicial R$ 302,89 06/08/21 
Total das despesas R$ 504.663,69 

   
Aplicações com Repasses e Parcelamentos  
GRCP Servidor Cedido R$ 3.319,83  09/08/21 
GRCP PMJ R$ 2.531.437,09 20/08/21 
Parcelamento 767/2016 R$ 131.215,25 25/08/21 
Parcelamento 237/2021 R$ 234.470,25 25/08/21 
Total Aplicado BB Perfil R$ 2.900.442,42 
   
Cupom de Juros Semestrais – Depositados em C/C1  
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BB Prev Titulo Público IPCA III R$ 6.966,48  16/08/21 
Reaplicado no BB Perfil R$ 6.944,48 18/08/21 
Reaplicado no BB Perfil R$ 22,00 19/08/21 
Total Aplicado R$ 6.699,48 
CEF Brasil 2024 NTNB  R$ 43.939,42 17/08/21 
Aplicação no Caixa Brasil IDKA 2A R$ 43.939,42 18/08/21 
Total Aplicado  R$ 43.939,42 
   

Resgates para Aplicações conforme 8ª Ata do Comitê de Investimentos 
  Resgate Aplicação 
Resgate para Aplicação R$ 2.900.442,42  27/08/21 - 
Transferência Itaú R$ 1.100.442,42 27/08/21 27/08/21 
Transferência Bradesco R$ 900.000,00 27/08/21 30/08/21 
Transferência Daycoval R$ 900.000,00 27/08/21 27/08/21 
Total Aplicado R$ 2.900.442,42 
   

Remanejamentos conforme 8ª Ata do Comitê de Investimentos 
  Resgate Aplicação 
Resgate para Remanejamento BB R$ 2.000.000,00 31/08/21 01/09/212 
Resgate para Remanejamento CEF R$ 10.000.000,00 27/08/21 27/08/21 
Resgate para Remanejamento Santander R$ 3.000.000,00 27/08/21 30/08/21 
Resgate para Remanejamento Itaú R$ 2.500.000,00 27/08/213 30/08/21 
Resgate para Remanejamento Safra R$ 3.500.000,00 27/08/21 02/09/214 
Total Remanejado R$ 21.000.000,00 

 
Obs 1. As aplicações foram feitas conforme deliberado em atas anteriores do Comitê de Investimentos, 
tendo sido ratificadas na ata do mês em referência. A Diretoria Executiva estava em treinamento na cidade 
de São Paulo/SP nos dias 16 a 18 de agosto, razão pela qual foi solicitado aos gerentes das instituições 
financeiras que fizessem as aplicações. O BB fez as aplicações em dois dias, por ter se confundido com o 
valor do cupom, já a CEF aplicou corretamente.   
 
Obs 2. O investimento no fundo BB Ações ESG FIA somente aparecerá no extrato do mês de setembro 
devido à cotização, conforme e-mail juntado aos extratos do BB, acostados ao Item 5 abaixo. 
 
Obs. 3. Na conta corrente do Itaú, devido ao período para resgate e reinvestimento, o recurso ficou em 
conta corrente por três dias, rendendo o valor de R$ 7,49 (Conforme e-mail - Anexo V), em aplicação 
automática, posteriormente investido no fundo Itaú Institucional Legend RF LP FICFI, na data de 
03/09/2021, o que será verificado no extrato do mês subsequente. 
 
Obs. 4. O resgate do fundo Safra IMA FIC RF devido aos dias para cotização e resgate, somente foi 
creditado no fundo Safra S&P Reais PB FI Multimercado em 02/09/21, vide extrato da conta corrente 
citado no Item 5 deste Relatório.  
 
  A Diretoria Executiva já formalizou pedido ao Conselho de Administração para 
antecipar suas reuniões de modo a resguardar, ao menos, cinco dias úteis antes do final do mês 
para que possamos fazer as aplicações, resgates e remanejamentos dentro do mês.  
 
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 AGOSTO/2021 (Anexo VI), com a 
identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como os resgates do mês para 
o pagamento da folha de benefícios previdenciários e para os remanejamentos aprovados pelo 
Comitê de Investimentos e pelo Conselho de Administração. 
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6. Número de benefícios concedidos, em análise e cancelados, discriminados por espécie. 
   

 Os benefícios previdenciários deferidos pelo RPPS no mês de AGOSTO, previstos nos 
arts. 511 a 525 (Aposentadorias) e nos arts. 541 a 547 (Pensões por Morte), todos da LC nº 
209/2012, estão abaixo relacionados, cujos pagamentos ocorrerão no mês de setembro: 
 

P.A. Data Interessado Tipo de Benefício Cargo DIB Valor
 Forma 

Reajuste 

10.274/2021 10/06/2021 Maria Silvia Fabrini R. de Souza Pensão por morte Vigilante 25/08/2021 2.959,07R$   RGPS

12.760/2021 21/07/2021 Celiane M. Agustineti da Silva Por Idade Operador de ETA 30/08/2021 1.541,44R$   RGPS

4.525/2021 03/03/2021 Gislaine Oliveira Mathias Transição - Integralidade Professor 31/08/2021 5.546,03R$   Paridade

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS

 
 

 Relação de processos administrativos sobre benefícios previdenciários em trâmite:  
 

TIPO DE SOLICITAÇÃO QUANTIDADE

Solicitação para emissão de CTC 0
Mandado Judicial 0
Revisão de benefício 0
Processo aguardando finalização de licença prêmio 0
Processo em análise - aposentadoria 6
Processo em análise - pensão por morte 0
Declaração de abono de permanência 0

Atenimento por telefone 10
Atendimento presencial 20
Atendimento on-line (e-mail) 22

Pedidos de simulação de aposentadoria e Dúvidas - Total de 52 sendo:

 
 

  Resumo geral da Folha de Pagamentos considerando os benefícios deferidos em julho, 
cujo pagamento se deu até o quinto dia do mês de AGOSTO:  

 

 
 

Mês de Competência
Mês de Pagamento
Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 86
% sobre o total de ativos 4,80%
VALOR PAGO 440.187,98        

Instituidores de pensão 26
Pensionistas 31
% sobre o total de ativos 1,73%
VALOR PAGO 71.882,77           

Valor liquido regatado 459.165,95           

Contribuição Previdenciária 7.407,06               

Retenção Judicial 302,89                  
IRRF 45.194,85             

TOTAL BRUTO 512.070,75        

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL
jul/21

1793

VALORES DESPENDIDO PELO 
JAGUARPREV

ago/21

BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR 
MORTE
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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, o que passou a ser de responsabilidade do Município, por meio do 
DESMT. Diante da inexistência de dados estatísticos junto ao referido departamento, este 
RPPS não dispõe de informações sobre os afastamentos para acompanhar. 
 
  De modo a trazer algumas informações quanto aos afastamentos, trazemos aquelas 
arquivadas neste RPPS, datadas de 2012 a 2019, quando o Município assumiu a 
responsabilidade pelos citados benefícios: 
 

CID Descrição Qde Identificação Qde
2012 99 F32 Episódios Depressivos - Professor -
2013 220 F32 Episódios Depressivos - Agente Operacional -
2014 287 F32 Episódios Depressivos - Agente Operacional -

M51  Outros transtornos de discos intervertebrais
M54 Dorsalgia

2016 294 M51 Outros transtornos de discos intervertebrais - Ag. Serviços de Alimentação -
F32 Episódios Depressivos - Ag. Serviços de Alimentação -
F41 Outros transtornos ansiosos - Professor PEBI -

2018 335 F41 Outros transtornos ansiosos - Professor PEBI -
2019 283 F33 Transtorno Depressivo Recorrente - Professor PEB I -

2017 300

CID (mais frequente) CARGO (maior incidência)

2015 296 - Agente Operacional -

PeríciasMês/Ano

 
 
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. 
 
  Tão logo os processos sejam iniciados informaremos ao Conselho Fiscal. 
 
9. Número total de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 
 
  Em AGOSTO/2021, registramos 264 atendimentos, conforme Anexo VII, número este 
decorrente da campanha de recadastramento de servidores ativos realizada no mês em 
referência. 
 
10. Outros assuntos. 
 
  Em anexo, 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 VIII. 
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  Conforme já informado a este R. Conselho, segue anexo cópia do Decreto Municipal 
nº 4332/2021 (Anexo IX), que fixa as novas alíquotas do Cálculo Atuarial de 2021, lembrando 
que a data da publicação, 26/08/2021, se deu após o fechamento da folha de agosto, que 
ocorreu em 25/08/2021 (sempre dois dias antes do pagamento, segundo informações recebidas 
do DRH), assim, a cobrança das novas alíquotas se dará no mês subsequente (outubro/2021). 
 
  Estamos no aguardo da tramitação do Projeto de Lei Complementar enviado à Câmara 
Municipal para implantação da alíquota de 14% dos servidores ativos, inativos e pensionistas, 
a depender de audiência pública, conforme alteração da Lei Orgânica Municipal. 
 
  Quanto ao Regime de Previdência Complementar, objeto do P.A. 6217/2020, informo 
que o processo está em trâmite junto ao Município, sendo a última tramitação relacionada ao 
levantamento dos custos para elaboração da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 
O prazo para finalização é 12/11/2021, assim, estamos dentro do prazo para cumprimento. 
 
  O Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP vencido em 27/06/2021, ainda 
possui como irregularidade o Item Análise da Legislação – Subitem Observância dos limites 
de contribuição dos segurados e pensionistas – Anexo X, a depender da Câmara Municipal 
aprovar o projeto de lei complementar enviado pelo Município.  
 
 Ficamos à disposição do Conselho Fiscal para esclarecer quaisquer dúvidas ou 
divergências. 
 
  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência, mês de 
competência agosto/2021. 
 
  Jaguariúna, aos 15 de setembro 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 22/09/2021, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 
documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 
 
 
 

 
José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 

 
 
 


