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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: Setembro/2021 
 

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

e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 

 

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

 

 

 

  A Diretoria Executiva enviou ao DRH, por e-mail datado de 31/08, cópia da publicação 

do Decreto 4332/2021, para conhecimento e implantação das novas alíquotas, reiterado em 

21/09 e 07/10, com cópia para a SEGOV, SAF e SONNER. Pois, as novas alíquotas, em 

vigência a partir de 26/08/2021, data da publicação, não foram implantadas no relatório da 

folha de pagamentos da competência Agosto/2021, conforme Ofício DRH nº 91/2021. 
 

  Este órgão, então, oficiou ao DRH em 21/09 (Ofício JaguarPrev nº 088/2021), reiterado 

por e-mail em 13/10/2021, solicitando a elaboração do relatório complementar para elaboração 

da guia com a diferença. Todos os documentos acima citados foram juntados ao Anexo II. 

 

  Em consulta nesta data, o referido Ofício se encontra na SAF, com o cálculo da 

diferença feito pelo DRH, para manifestação. Assim, vamos acompanhar seu deslinde.  
 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valor 

Repassado 

Data do 

Pgto. 

Folha Servidores 

Ativos 
Agosto 20/09/2021 

Segurados 11% 726.733,47 

20/09/2021 
Ente 15,50% 1.024.036,42 

Suplementar 11,62% 767.694,75 

Total 2.518.464,64 

Folha João Paulo 

Nascimento 
Agosto 20/09/2021 

Servidor 

Cedido ao 

Município de 

Pedreira/SP 

11% 957,98 

09/09/2021 
15,50% 1.349,88 

11,62% 1.011,97 

Total 3.319,83 

Parcelamento 

767/2016 
Setembro 25/09/2021 Parcela 58/60 132.870,85 27/09/2021 

Parcelamento 

237/2021 
Setembro 25/09/2021 Parcela 08/40 237.649,53 27/09/2021 

Total Repassado 2.892.304,85 
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  A GRCP recolhida em 20/09 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 encontra o relatório discriminado 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 as cópias das GRCP dos servidores ativos referente à competência 

08/2021 e do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP, assim como das Guias dos Acordos 

de Parcelamento e comprovantes de depósito com vencimento em 09/2021, e, ainda, da guia 
DAM referente a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS (todas inseridas 

no Anexo III).  

  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, como ocorreu no mês de setembro/2021. 

 

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         4.801.105,68  

Valor Juros e Multa         1.273.987,44  

Saldo devedor            165.556,66  
 

 

4º  Parcelamento 

Acordo nº 00237/2021 - 40 parcelas 

Total Parcelado         8.649.916,18  

Total Repassado         1.729.983,20  

Valor Juros e Multa              88.934,66  

Saldo devedor         6.919.932,98  
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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$ 237.504.246,95, 

em 30/09/2021, sendo este o valor total do patrimônio deste RPPS, conforme consta também 

nos relatórios da execução da política de investimentos, em anexo, gerados pelo sistema de 

consultoria em investimentos utilizado por este Fundo de Previdência (Anexo IV). 

 

 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 setembro) 
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  Em mais um mês de alta volatilidade, diversos acontecimentos no Brasil e no Exterior 

puxaram a rentabilidade da carteira de investimentos para baixo.  

 
  O mês de setembro revelou-se negativo para os mercados internacionais, com o 

aumento dos temores em relação ao ritmo da atividade econômica global a frente e maiores 

pressões inflacionárias determinando o comportamento dos ativos.  

 

  As preocupações em torno da Evergrande, 2° maior empresa do setor imobiliário 

chinês, e a maior proximidade do início do tapering nos EUA (que trouxe consigo nova rodada 

de alta dos juros globais) foram determinantes para o aumento da aversão ao risco e para a 

queda dos ativos no período. 
 

  Na Zona do Euro, o principal acontecimento se deu na Alemanha, onde Olaf Scholz, 

do partido Social-Democrata e ministro das finanças de Angela Merkel, foi escolhido para ser 

o sucessor da estadista alemã. Nos EUA, o banco central decidiu manter o nível atual de juros, 

porém sinalizou o início do processo de retirada de estímulos para o final desse ano.  

 

  Localmente, o Banco Central optou por uma nova alta de 1% na taxa Selic, em linha 

com expectativas do mercado. Pelo lado fiscal, a divulgação do Relatório Bimestral de 
Avaliação de Receitas e Despesas apontou melhores números de arrecadação. Na Renda Fixa, 

observamos leve abertura na curva de juros, em linha com a adição de prêmios de risco nos 

juros americanos. Na Renda Variável, a detração de valor produzida em mercados 

internacionais contaminou a performance da bolsa local, que também recuou. No mercado 

cambial, o Dólar ganhou terreno frente ao Real, dado o fortalecimento do rendimento das 

Treasuries.  

 
 O índice S&P 500 apresentou uma queda no mês setembro 2021 de -4,76% (menos 

quatro vírgula setenta e seis por cento), aos 4.307 pontos, porém com valorização anual de 

14,68%, o que demonstra ser uma rentabilidade negativa pontual. 
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  A queda da rentabilidade deste índice em setembro se relaciona com fatores ocorridos 
na economia americana, como o indicador de geração de emprego menor que o esperado, 

afetando a aceleração da economia americana. Porém, em contrapartida, isso provoca uma 

continuidade dos estímulos monetários do governo na economia, acompanhado das boas 

perspectivas de bons resultados nos balancetes trimestrais das empresas de lá. O que são duas 

boas notícias que fizeram o índice voltar a positivar no mês de Outubro, até 15/10/2021, a 

variação positiva do S&P 500 é de 1,31%. 

 
  Já quanto ao índice BDR, nosso investimento no Bradesco fechou no positivo (R$ 

6.409,51), já no Daycoval e BB no negativo, em valores de -R$ 5.620,98 e -R$ 8.980,90, 

respectivamente, também devido aos acontecimentos vindos dos EUA e CHINA, mas que 

igualmente já apresentavam variação positiva até 15/10/2021.  

 

  No fechamento de setembro tivemos uma rentabilidade negativa de -R$ 2.156.782,87, 

em porcentagem -0,90%, frente a uma meta atuarial mensal de 1,53%. A rentabilidade 

acumulada do exercício (janeiro a setembro) da Carteira de Investimentos está em -R$ 
1.707.566,43, em porcentagem -0,73%, frente a uma meta atuarial acumulada de 10,45%. 

 

 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  
 

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

a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Anexo V), 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 Inst Legend RF LP FCFI 26.269.692/0001-61 792.304,85 792.304,85 29/09/21 

Bradesco Instituc  FI Ações BDR Nível 1 21.321.454/0001-34 900.000,00 700.000,00 29/09/21 

Daycoval FI Ações BDR Nível I 34.658.753/0001-00 900.000,00 700.000,00 29/09/21 

BB Ações ESG FI BDR Nível 1 21.470.644/0001-13 700.000,00 700.000,00 30/09/21 

Total Aplicado 2.892.304,85  2.892.304,85 - 

 

RESGATES – Folha de Pagamentos de Benefícios 

BB Prev RF Perfil  – Folha Pagamentos   13.077.418/0001-49 - 473.267,00 02/09/21 

BB Prev RF Perfil  – IRRF Folha  13.077.418/0001-49 - 48.862,51 08/09/21 

BB Prev RF Perfil  – Retenção Judicial  13.077.418/0001-49 - 302,89 08/09/21 

Total de Resgate  522.432,40 

 

Demais movimentações realizadas no mês: 

 
Movimentações do mês de Setembro/2021 Datas 

   

Resgates para Aplicações conforme 8ª Ata do Comitê de Investimentos 

Instituições Valor Resgate Aplicação 

Resgate para Aplicação (BB Prev Perfil RF)   - R$ 2.892.304,85  29/09/21 - 

Transferência Itaú (Legend) R$ 792.304,85 29/09/21 29/09/21 

Transferência Bradesco (BDR 1) R$ 700.000,00 29/09/21 29/09/21 

Transferência Daycoval (BDR 1) R$ 700.000,00 29/09/21 29/09/21 

Reaplicação BB (BDR 1) R$ 700.000,00 29/09/21 30/09/21 

Total Aplicado R$ 2.892.304,85 
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Aplicações no mês em virtude de dias de cotização (8ª Ata Comitê) 

Instituições Valor Resgate Aplicação 

BB Ações ESG FIA BDR R$ 2.000.000,00 31/08/21 01/09/211 

Resgate para Remanejamento Safra SP Reais R$ 3.500.000,00 27/08/21 02/09/212 

Itaú – Investimento de rentabilidade - Legend R$ 7,49 - 03/09/213 

Total Remanejado 5.500.007,49 

 
Obs 1. O investimento no fundo BB Ações ESG FIA, feito no final de agosto, aparece no extrato do mês de 

setembro, devido aos dias para cotização, conforme e-mail juntado no relatório anterior. 

 

Obs. 2. O recurso depositado no Itaú, devido ao período para resgate e reinvestimento, rendeu o valor de 

R$ 7,49, conforme documento juntado ao relatório anterior, foi investido no fundo Itaú Institucional 

Legend RF LP FICFI, na data de 03/09/2021, conforme extrato. 

 

Obs. 3. 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.  

 
Para melhor visualização das movimentações financeiras do RPPS, vide os extratos das 

contas correntes e dos fundos de investimentos das instituições financeiras acostados no 

próximo item. 

 
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 SETEMBRO/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 investimentos aprovados pelo Comitê de 
Investimentos e pelo Conselho de Administração. 

 

6. Número de benefícios concedidos, em análise e cancelados, discriminados por espécie. 

   

 Os benefícios previdenciários deferidos pelo RPPS no mês de SETEMBRO, 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 outubro: 
 

Protocolo Data Interessado
Tipo de 

Benefício
Cargo DIB Valor

 Forma de 

Reajuste 

13.318/21 28/07/2021 Nair Mian Grangeiro Pensão por morte Vigilante 08/09/2021 2.959,07R$    RGPS

6.476/21 09/04/2021 Regina Kathia Kovacs Aposentadoria Médica 08/09/2021 11.556,01R$  Paridade

8.928/21 18/05/2021 Andreia Ribeiro Nascimento Aposentadoria Professor 10/09/2021 4.918,69R$    Paridade

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS

 
 

 Relação de processos administrativos sobre benefícios previdenciários em trâmite:  
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TIPO DE SOLICITAÇÃO QUANTIDADE

Solicitação para emissão de CTC 0

Mandado Judicial 1

Revisão de benefício 0

Processo aguardando finalização de licença prêmio 0

Processo em análise - aposentadoria 7

Processo em análise - pensão por morte 0

Declaração de abono de permanência 1

Atenimento por telefone 18

Atendimento presencial 23

Atendimento on-line (e-mail) 28

Pedidos de simulação de aposentadoria e Dúvidas - Total de 69 sendo:

 
 

  Resumo geral da Folha de Pagamentos considerando os benefícios deferidos em julho, 

cujo pagamento se deu até o quinto dia do mês de SETEMBRO:  

 

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 95

%  sobre o total de ativos 5,30%

VALOR PAGO 452.494,71    

Instituidores de pensão 24

Pensionistas 39

%  sobre o total de ativos 2,18%

VALOR PAGO 77.473,36      

Valor liquido regatado 473.267,00    

Contribuição Previdenciária Retida 7.535,67        

Retenção Judicial 302,89           

IRRF 48.862,51      

TOTAL BRUTO RESGATADO 529.968,07    

PENSÃO POR 

MORTE

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

ago/21

1793

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

set/21

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

 
 

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, 

salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão, o que passou a ser de responsabilidade 

do Município.  
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  Após reiteradas solicitações, o DESMT alega não possuir dados estatísticos dos 
afastamentos, de modo que este RPPS não consegue obter informações sobre o auxílio-doença 

para acompanhar. 

 

  De modo a trazer algumas informações quanto aos afastamentos, seguem abaixo, 

aquelas arquivadas neste RPPS, datadas de 2012 a 2019, antes de o Município assumir 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 SETEMBRO/2021, registramos 67 atendimentos por telefone, conforme Anexo 

VII, não são contabilizados aqueles feitos diretamente aos servidores por e-mail. 

 

10. Outros assuntos. 
 

  Em anexo, encaminhamos a cópia do Ofício JaguarPrev nº 090/2021 que trata da 

cobrança das diferenças entre as guias (GRCP) e os valores efetivamente repassados ao RPPS, 

competências março, abril e maio, de acordo com o Anexo VIII. 

 

  Por fim, encaminhamos a ata da reunião do mês de setembro do Conselho de 

Administração, onde pode ser verificada a aprovação da ata do comitê de investimentos e 

outros assuntos, vide Anexo IX. 
 

  Informamos que a implantação das novas alíquotas previstas no Cálculo Atuarial de 

2021 se deu com a publicação do Decreto Municipal nº 4332/2021, já encaminhado ao 

Conselho Fiscal, logo, a cobrança das referidas alíquotas pela Diretoria Executiva, em atenção 

ao Princípio da Legalidade, somente pode ser feita a partir da publicação da citada norma.  
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  A Diretoria Executiva solicitou e foi deferida uma audiência com os vereadores na 

Câmara Municipal de Jaguariúna, realizada no dia 28/09/2021, às 17h, para solicitar a 

aprovação do projeto de lei complementar que trata da alíquota de contribuição previdenciária 

14% para os servidores ativos, inativos e pensionistas, encaminhada pelo Executivo Municipal, 

tendo na ocasião realizado uma apresentação com todos os dados e informações necessárias à 

compreensão da necessidade de cumprimento da Emenda Constitucional 103/2019, nesse 

focalizado ponto.  
 

  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, na dependência de a Câmara Municipal aprovar 

o acima citado projeto de lei complementar, de modo a regularizá-lo.  

 

 Ficamos à disposição do Conselho Fiscal para esclarecer quaisquer dúvidas ou 

divergências durante sua reunião ordinária. 
 

  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência, mês de 

competência setembro/2021. 

 

  Jaguariúna, aos 18 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 20/10/2021, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 

documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 

 

 
 

 

José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 

 

 

 


