
 

Página 1 de 11 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

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

 (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 
 

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: Outubro/2021 
 

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

e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 

 

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

 

 

  As novas alíquotas já estão sendo aplicadas conforme estabelece o Decreto Municipal 

nº 4332/2021, a partir da competência Setembro/2021. 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valores 

Discriminados 

Data do 

Pgto. 

Folha 

Servidores 

Ativos 

Setembro 20/10/2021 

Segurados 11% 729.587,97 

20/10/2021 Ente 16% 1.061.222,41 

Suplementar 12,26% 813.159,70 

Total repassado 2.603.970,08  

Folha 

Servidores 

Ativos 

(Diferença a 

menor) 

Agosto 20/09/2021 

Ente 16% 5.497,16 

20/10/2021 

Suplementar 12,26% 7.040,32 

Juros Ente 0,5% 27,40 

Juros Suplem 0,5% 35,20 

Multa 2 % 252,00 

Total repassado 12.852,17  

Folha João 

Paulo 

Nascimento 

(servidor 

cedido) 

Setembro 20/10/2021 

Segurados 11% 957,98 

07/10/2021 
Ente 16% 1.393,42 

Suplementar 12,26% 1.067,71 

Total devido 3.419,11 

Total repassado 3.319,83  

Diferença  pgto 

a menor da 

GRCP 

Servidor cedido   

Setembro 20/10/2021 Repasse Diferença Guia 99,28 14/10/2021 

Diferença a 

menor - 

Alíquotas 

Servidor cedido 

Agosto 20/09/2021 

Ente 16% 8,71 

07/10/2021 
Suplementar 12,26% 11,15 

Total Repassado 19,86 

Parcelamento 

767/2016 
Outubro 25/10/2021 Parcela 59/60 133.383,86 25/10/2021 

Parcelamento 

237/2021 
Outubro 25/10/2021 Parcela 09/40 238.792,07 25/10/2021 

Total Repassado 2.992.437,15 
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  A diferença dos 5 (cinco) dias relativos ao mês de agosto foi depositada no dia 
20/10/2021, com a aplicação de juros e multa, o IPCA não foi aplicado, pois na data do 

pagamento, o Banco Central ainda não havia liberado a inflação do mês, vide documentos 

anexos à respectiva guia. Compete informar que, conforme explanação do DRH, a folha é 

calculada considerando 30 dias do mês, independente se o mês tem 28 ou 31 dias, assim, a 

diferença foi calculada com base em 5 dias no mês de agosto. 

 

  A GRCP recolhida em 20/10/21, competência setembro/2021, foi elaborada com os 
valores fornecidos em documento expedido pelo DRH, firmado pela Ilma. Diretora, contendo 

relação discriminada das contribuições por servidor, com os dados da folha de pagamentos, as 

alíquotas aplicadas sobre a base de cálculo de cada servidor e o total gerado, separado por tipo 

de contribuição (servidor, patronal e suplementar). 

 

  A nova forma de cálculo da GRCP, solicitada pelo Município e utilizada a partir 

de julho/2021, lastreada nos relatórios da folha de pagamento, são disponibilizadas a este 

R. Conselho para fiscalização, tendo sido devidamente autorizada pelo Conselho de 

Administração, conforme ata juntada no Relatório da Diretoria Executiva de Julho/2021. 
 

 Em anexo, cópias das GRCP referentes à competência 09/2021, dos servidores ativos e 

do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP, da GRCP da diferença de 5 (cinco) dias da 

competência 08/2021, assim como das Guias dos Acordos de Parcelamento e respectivos 
comprovantes de depósito com vencimento em OUTUBRO, e, ainda, da guia DAM referente 

a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS (Anexo II).  

  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         4.883.882,89  

Valor Juros e Multa         1.324.594,09  

Saldo devedor              82.779,45  
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4º  Parcelamento 

Acordo nº 00237/2021 - 40 parcelas 

Total Parcelado 8.649.916,18 

Total Repassado 1.946.231,10 

Valor Juros e Multa 111.478,83 

Saldo devedor 6.703.685,08 

 

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$ 235.496.110,62, 

em 31/10/2021, 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 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 do exercício (janeiro a outubro) 
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 Quanto à rentabilidade mensal e acumulada: 
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  Após um início promissor, com retomada da rentabilidade positiva, a partir da segunda 
quinzena, a rentabilidade da carteira entrou em queda vertiginosa no mês de outubro, à exceção 

do CDI e dos investimentos no exterior, benchmarks que vem sendo utilizados pelo Comitê 

para aplicação de recursos novos, já há alguns meses, todos os demais índices de renda variável 

e renda fixa fecharam no negativo.  

 

  A manutenção das incertezas políticas e fiscais fazem do Brasil um país de investimento 

especulatório, onde os investidores abusam e supervalorizam cada conflito oriundo dos 
poderes da República, refletindo nos ativos deste RPPS.   

 

  Em 22/10 o site Infomoney noticiou que depois de fechar abaixo dos 108 mil pontos 

pela primeira vez no ano em outubro, o Ibovespa dá sequência às perdas da véspera com novas 

preocupações sobre a condução da política fiscal no país. Os temores foram renovados com a 

saída de secretários do Ministério da Economia, logo após a aprovação do texto que muda o 

cálculo do teto de gastos na comissão especial da PEC dos precatórios e com as articulações 

para que o teto do orçamento acomode o Auxílio Brasil, benefício de, ao menos, R$ 400 por 
família, a debandada incluiu a saída do secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno 

Funchal, do secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, da secretária especial 

adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e do secretário-adjunto do Tesouro 

Nacional, Rafael Araujo, todos alegando “razões pessoais”, o que foi entendido pelo mercado 

como um enfraquecimento do Ministério da Economia. A dúvida sobre a permanência de 

Paulo Guedes no Ministério da Economia novamente é questionada pelos investidores”. O 

cenário fiscal ficou ainda mais nebuloso com o possível auxílio, também de R$ 400, para os 
caminhoneiros”.  

 

  Mas não é só, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 

(IPCA-15) com alta de 1,20% em outubro frente setembro, após registrar alta de 1,14% em 

setembro de 2021 na base mensal. Trata-se da maior variação para um mês de outubro 

desde 1995 (1,34%), e a maior variação mensal desde fevereiro de 2016 (1,42%). A inflação 

galopa em 2021. 

 
  Ainda no final de outubro, o relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, 

apresentou durante na sessão de 26/10/2021 uma nova versão de seu parecer, que agora conta 

com pedidos de indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas. Entre os principais nomes incluídos 

na lista está o do governador do Amazonas, Wilson Lima. 

 

  Fica evidente que na segunda quinzena de outubro a quantidade de notícias e fatos 

preocupantes foi excepcional, todas trazendo risco de cunho sistemático à carteira. Oportuno 

salientar que o risco sistemático não é diversificável, afeta todas as ações do mercado. Assim, 
mesmo diante de uma carteira bem diversificada como a do Jaguariúna Previdência, as 

incertezas no cenário político, as recessões, fuga de capitais para outros mercados, dentre 

outros fatores, fizeram com que a rentabilidade de outubro fosse a pior até o momento. 

 

  A carteira de investimentos sofreu como um todo, à exceção do CDI e das aplicações 

no Exterior, estas não sujeitas ao Risco Brasil. É um momento de calma e resiliência, ainda 

que a rentabilidade esteja negativa, não há prejuízo devido a manutenção dos valores em 
fundos de investimentos de qualidade e há a possibilidade de melhores cenários no futuro, com 

a retomada da rentabilidade positiva em 2022, apesar das eleições.    
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  Segue abaixo comparativo entre a meta atuarial (linha vermelha), a rentabilidade da 
carteira (linha azul) e os índices CDI (linha laranja), IMA-B 5 (linha lilás) e Ibovespa (linha 

verde):  

 
 
  No fechamento de outubro tivemos uma rentabilidade negativa de -R$ 4.466.440,65, 

em porcentagem -1,86%, frente a uma meta atuarial mensal de 1,60%. A rentabilidade 

acumulada do exercício (janeiro a outubro) da Carteira de Investimentos está em -R$ 

6.174.007,08, em porcentagem -2,57%, frente a uma meta atuarial acumulada de 12,22%. 

 

 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  
 

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

a Ata da 10ª 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 Outubro/2021  

Fundos de Investimento CNPJ 
Valor 

Aplicado 
Data 

APLICAÇÕES - 10ª Ata do Comitê de Investimentos  

Itaú Instituc. Legend RF LP FICFI 29.241.799/0001-90 1.000.000,00 27/10/2021 
Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71 500.000,00 27/10/2021 
Bradesco Instit. FI Ações BDR Nível I 21.321.454/0001-34 500.000,00 27/10/2021 
BB Perfil FIC Renda Fixa Referenc. DI Previdenciário 13.077.418/0001-49 492.437,15 20/10/2021 
Santander IM-B 5 Premium FIC RF 13.455.117/0001-01 500.000,00 27/10/2021 
Total Aplicado 2.992.437,15 

* Obs. O valor definido para aplicação no BB Perfil foi investido e mantido na conta aplicação desde 20/10/2021.  
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RESGATES – Folha de Pagamentos de Benefícios 

BB Prev RF Perfil  – Folha Pagamentos  

13.077.418/0001-49 

- 479.676,83 04/10/21 

BB Prev RF Perfil  – IRRF Folha - 48.607,08 06/10/21 

BB Prev RF Perfil  – Retenção Judicial - 302,89 06/10/21 

BB Prev RF Perfil  – Folha Pagamento Complementar*  - 4.890,23 08/10/11 

BB Prev RF Perfil  – IRRF Folha Pgto Complementar - 655,80 13/10/21 

Total de Resgate  534.132,83  

 

  No mês em comento, foi feita uma folha complementar, para a Sra. Gislaine Oliveira 

Mathias, pois seu processo de aposentadoria, por lapso, foi encaminhado ao DRH para 

finalização, antes de passar pela Diretoria Financeira deste RPPS, com devolução após o 

fechamento da folha. De modo que a servidora não fosse prejudicada, o pagamento de seu 

benefício por folha complementar foi autorizado pela Presidência (Anexo V).  
 

Demais movimentações realizadas no mês: 

 
Movimentações do mês de Outubro/2021 

   

Resgates para Aplicações conforme 10ª Ata do Comitê de Investimentos 

Instituições Valor Resgate Aplicação 

Resgate para Aplicação (BB Prev Perfil RF)   - 2.500.000,00 27/10/21 - 

Itaú Instituc. Legend RF LP FICFI 1.000.000,00 27/10/21 27/10/21 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF 500.000,00 27/10/21 27/10/21 

Bradesco Instit. FI Ações BDR Nível I 500.000,00 27/10/21 28/10/21 

Santander IM-B 5 Premium FIC RF 500.000,00 27/10/21 27/10/21 

Total Aplicado R$ 2.500.000,00 

* Obs. O valor definido para aplicação no BB Perfil foi investido e mantido na conta aplicação desde 20/10/2021.  
 

Remanejamentos da Renda Fixa conforme 10ª Ata do Comitê de Investimentos 

Instituições Valor Resgate Aplicação 

Resgate Itaú Instit RF IRFM FICFI   - 1.500.000,00 27/10/21 - 

Aplicação Itaú Instituc. Legend RF LP FICFI 1.500.000,00 - 28/10/21 

Resgate Santander IRF-M TP RF 2.500.000,00 27/10/21 - 

Aplicação Santander IM-B 5 Premium FIC RF 2.500.000,00 - 28/10/21 

Total Aplicado R$ 4.000.000,00 

 
  Os remanejamentos para a renda variável seriam reavaliados no início de novembro, 

após o fechamento do mês de outubro, conforme estipulado na própria ata do Comitê de 

Investimentos. A reunião realizou-se em 03/11/2021.  

 
Para melhor visualização das movimentações financeiras do RPPS, vide os extratos 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 OUTUBRO/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. 
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 Os benefícios previdenciários deferidos pelo RPPS no mês de OUTUBRO, 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: 

 

 

Protocolo Data Interessado
Espécie de 

Benefício
Cargo DIB Valor

 Forma 

Reajuste 

11.885/2020 09/09/2020 Cristine Costa Freitas Ap. Invalidez Judicial Ag. de Alimentação 18/10/2021 1.920,18R$    RGPS

16.374/2021 16/09/2021 Ivani Bengivenga Por Idade e tempo Pajem 21/10/2021 2.222,02R$    RGPS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS

 
 

 

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

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

 

 

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 95

%  sobre o total de ativos 5,33%

VALOR PAGO 465.425,91    

Instituidores de pensão 24

Pensionistas 39

%  sobre o total de ativos 2,19%

VALOR PAGO 70.963,42      

Valor liquido regatado 479.676,83    

Contribuição Previdenciária Retida 7.802,53        

Retenção Judicial 302,89           

IRRF 48.607,08      

TOTAL BRUTO RESGATADO 536.389,33    

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

set/21

1784

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

out/21

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR 

MORTE

 
 

 
 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 0

Revisão de benefício 0

Processo aguardando finalização de licença prêmio 1

Processo em análise - aposentadoria 10

Processo em análise - pensão por morte 0

Declaração de abono de permanência 0

Atenimento por telefone 15

Atendimento presencial 13

Atendimento on-line (e-mail) 31

Pedidos de simulação de aposentadoria e Dúvidas - Total de 59 sendo:

 
 

 

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.  

 

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

 

  Em OUTUBRO/2021, registramos 170 atendimentos presenciais e por telefone, 

conforme Anexo VII, o número expressivo decorre do Recadastramento Único dos 

Aposentados e Pensionistas, realizado no mês em referência. 

 

10. Outros assuntos. 
 

  Em anexo, encaminhamos a cópia do Protocolo nº 16.883/2021, com a resposta do 

Município sobre a cobrança das diferenças entre as guias (GRCP) e os valores efetivamente 

repassados ao RPPS, competências março, abril e maio, Anexo VIII. 

 

  Oportuno ressaltar que as diferenças que continuam a ser informadas pelo Conselho 

Fiscal em seus relatórios, conforme ressaltado pelo DRH, não correspondem com os valores 

recolhidos por e sobre cada servidor quando da abertura discriminada da Folha de Pagamentos.  
 

  Destarte, ao apresentar “diferenças apuradas” que não existem de fato, o C.F. cria uma 

suposição de irregularidade sobre os repasses que não existe, já que o referido órgão possui os 

relatórios da folha de pagamentos para apurar sua regularidade e a correção do repasse, assim 

como o preenchimento da guia com os valores dos relatórios da Folha de Pagamentos foi 

devidamente aprovado em ata do Conselho de Administração. 

 
  Quanto a solicitação de cumprimento da Lei de Acesso à informação, informamos que 

todas as publicações que nos competem estão no Portal da Transparência.  

 

 Relativamente à solicitação de consulta ao TCESP sobre as penalidades pecuniárias não 

recolhidas no exercício de 2020, objeto do P.A. 11.480/2020, esclarecemos que o TCESP não 

responde  a questionamentos sobre caso concreto ou ato consumado, conforme consta em seu 

Regimento Interno: 

 
Art. 226. O Tribunal Pleno resolverá sobre as consultas que lhe forem feitas acerca de 

dúvidas suscitadas na aplicação das disposições legais concernentes à matéria de sua 

competência, desde que não envolva caso concreto ou ato consumado. 

 

  Consultamos a SEGOV na semana anterior e fomos informados que o projeto de lei 

sobre a instituição do Regime de Previdência Complementar já foi protocolado junto à Câmara 

Municipal.  

 

  O Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP vencido em 27/06/2021, 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 

projeto de lei complementar que institui para os servidores públicos, aposentados e 

pensionistas a alíquota de 14% prevista na EC nº 103/2019.  
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 Encaminhamos a ata da reunião do mês de outubro do Conselho de Administração, com 
a aprovação da 10ª ata do comitê de investimentos e outros assuntos, Anexo IX. 

 

 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 outubro/2021. 
 

  Jaguariúna, aos 12 de outubro 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 17/11/2021, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 

documento original à Diretora Presidente para arquivo. 
 

 

 

 

 

José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 

 

 

 


