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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: Dezembro/2021 
 

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

e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 

 

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

 

* Para maior detalhamento, vide Guia respectiva. 

** A guia do parcelamento foi emitida a pedido da SAF no dia 16/12/2021, de modo a possibilitar o pagamento antes 

do recesso de final de ano do Município, durante o qual não houve expediente no Jaguariúna Previdência. 

 

 

 

 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valores 

Discriminados 

Data do Pgto. 

Folha 

Servidores 

Ativos 

Novembro 20/12/2021 

Segurados 11% 741.098,91 

16/12/2021 
Ente 16% 1.077.965,21 

Suplementar 12,26% 825.988,66 

Total repassado 2.645.052,78 

Folha Servidor 

Cedido à 

Pedreira/SP 

Novembro 20/12/2021 

Segurados 11% 957,98 

07/12/2021 
Ente 16% 1.393,42 

Suplementar 12,26% 1.067,71 

Total repassado 3.419,11 

Folha Servidor 

Cedido à 

Pedreira/SP 

13º 20/01/2022 

Segurados 11% 957,98 

13/12/2021 
Ente 16% 1.393,42 

Suplementar 12,26% 1.067,71 

Total repassado 3.419,11 

Folha Servidor 

Cedido à 

Pedreira/SP 

Agosto 20/09/2021 

Penalidades pecuniárias 

relativas à Guia (R$19,86) 

da difer. de 5 dias  (08/21) 
R$ 0,99* 

16/12/2020 

Total repassado R$ 0,99 

Folha Servidora 

Licenciada 
Novembro 20/12/2021 

Segurados 11% 244,42 06/12/2021 

Ente 16% 355,52 
13/12/2021 

Suplementar 12,26% 272,42 

Total Repassado 872,36 - 

Parcelamento 

237/2021 
Dezembro 25/12/2021 Parcela 11/40 246.940,40 17/12/2021** 

Total Repassado 2.899.704,75 



 

Página 2 de 10 

 

 

Fundo Especial de Previdência Social  

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

 (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 
 

  A GRCP dos servidores ativos recolhida em 16/12/2021, competência novembro/2021, 
foi elaborada com os valores fornecidos em relatório oficial da Folha de Pagamentos do DRH 

da PMJ, 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. 
 

 Seguem no Anexo II: 

 GRCP dos servidores ativos - Competência 11/2021 

 GRCP do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP - Competência 11/2021 

 GRCP 13º do servidor cedido para Pedreira/SP – Competência 12/2021 (antecipada) 

 GRCP da servidora licenciada - Competência 11/2021 

 Guia do Acordo de Parcelamento 237/2021 – Competência 12/2021 

 DAM ref. a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS.  

 

 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 o parcelamento das contribuições previdenciárias tem a data fixada em sua respectiva 
lei autorizadora, ou seja, dia 25 de cada mês, porém, o parcelamento é gerenciado 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. 

 

Segue planilha de acompanhamento do parcelamento: 

 

4º  Parcelamento  

Acordo nº 00237/2021 - 40 parcelas 

Total Parcelado         8.649.916,18  

Total Repassado         2.378.726,90  

Valor Juros e Multa            165.858,05  

Saldo devedor         6.271.189,28  

 

 

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. 
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4. Execução da Política de Investimentos – Movimentação da Carteira de Investimentos. 

 

 Conforme consta no Balancete de Despesa, o Total do Saldo é de R$ 245.629.504,31, 

em 31/12/2021, 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 dos investimentos possuem informações separadas por: a) Mês de 
Dezembro/2021; b) 4º Trimestre; e c) Ano de 2021.   

 

 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 dezembro) 

 
 

 
 

 

 Quanto à rentabilidade mensal e acumulada no exercício: 
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 Encerrando o exercício, dezembro trouxe nova rentabilidade positiva à Carteira de 
Investimentos, no montante de R$ 3.127.874,05, em porcentagem 1,29%, frente a uma meta 

atuarial mensal de 1,16%, diminuindo consideravelmente a rentabilidade negativa da carteira, 

contudo, sem impedir o fechamento do exercício no negativo, conforme relatório anual de 

investimentos (janeiro a dezembro).  

 

  O mês se apresentou pouco volátil, principalmente, devido às notícias de que a nova 

variante Ômicron, apesar de mais contagiosa, gera menos internações e mortes do que a 
variante Delta. 

 

  A carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva em todos os seus 

segmentos, renda fixa, renda variável e exterior, à exceção de três fundos de Renda Fixa: ITAÚ 

INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RF, SAFRA IMA FIC RF e BB IMA-B 5+ TÍTULOS 

PÚBLICOS FI RF, que fecharam no negativo. 

 

  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), IRF-M 1 (linha 

cinza) e Ibovespa (linha verde):  

 

 
 
 

  O exercício de 2021 foi finalizado com uma rentabilidade negativa de -R$ 325.963,68, 

em porcentagem -0,19%, frente a uma meta atuarial mensal de 14,97%. Apesar da alta 

volatilidade dos ativos durante o ano, os meses de março a junho, novembro e dezembro, 

trouxeram rentabilidade positiva, porém, insuficiente para driblar as rentabilidades negativas 

dos demais meses, notadamente, do mês de outubro de 2021. 

 
  É importante salientar que houve diversas modificações na carteira, no intuito de 

diminuir a volatilidade, tanto na renda fixa, como na renda variável.  
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  No entanto, os fundos de investimentos destinados aos RPPS sofrem diretamente os 
efeitos dos fatores políticos, econômicos sociais do Risco Brasil, nota-se que as divergências 

entre os Poderes, as investidas da mídia contra o Governo Federal, o comportamento dos 

líderes brasileiros, além do agravamento da pandemia com o aparecimento de novas cepas, se 

tornaram um enorme risco não diversificável, que tivemos de suportar com resiliência e 

parcimônia.  

 

  Com as eleições, agora em 2022, há novo fator a ser considerado quanto à rentabilidade 
dos ativos, razão pela qual, esta Diretoria Executiva pretende aderir ao Pró-Gestão, para 

aumentar a possibilidade de investimentos no exterior. Sempre lembrando que caso surjam 

novas variantes de vírus ou casos como o da Evergrande Real State, a segunda maior 

incorporadora imobiliária chinesa, que possui uma dívida de US$ 309 bilhões1, os ativos no 

exterior podem igualmente trazer volatilidade à carteira, contudo, a melhor e mais ampla 

diversificação dos ativos (Renda Fixa, Renda Variável e Exterior), continuam sendo um dos 

pilares de uma boa gestão e princípio da política anual de investimentos.   

 

 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  

 

   Dos valores repassados ao RPPS no mês, foram efetuadas as aplicações de acordo com 
a Ata da 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Anexo IV), devidamente 

aprovada pelo Conselho de Administração, assim como os resgates para a folha de pagamentos 

e o abono natalino dos servidores inativos: 

 
Movimentações Financeiras de Novembro/2021 

Fundos de Investimento CNPJ 
Valores 

Movimentados 
Data da 

Aplicação 
APLICAÇÕES - 11ª Ata do Comitê de Investimentos  

BB Perfil FIC RF Refer DI Previdenc 13.077.418/0001-49 - 2.500.000,00 17/12/2021 
Santander Instit Premium FIC RF Referenciado DI 02.224.354/0001-45 500.000,00 17/12/2021 

Santander IM-B 5 Premium FIC RF 13.455.117/0001-01 500.000,00 17/12/2021 

Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71 500.000,00 17/12/2021 
Bradesco Instit. FI Ações BDR Nível I 21.321.454/0001-34 500.000,00 20/12/2021 
BB Ações ESG FI Ações BDR Nível I 21.470.644/0001-13 500.000,00 20/12/2021 

Total Aplicado 2.500.000,00 
* Obs. Todos os depósitos realizados são investidos no fundo BB Perfil Referenciado DI, lá permanecendo até que os 

investimentos previstos pelo Comitê sejam autorizados pelo Conselho de Administração, os recursos definidos para 

o referido fundo lá permanecem.  

 
RESGATES – Folha de Pagamentos de Benefícios 

BB Prev RF Perfil  – Folha Pagamentos  
13.077.418/0001-49 

- 499.826,76 03/11/2021 

BB Prev RF Perfil  – IRRF Folha - 50.280,98 05/11/2021 

BB Prev RF Perfil  – Retenção Judicial - 302,89 05/11/2021 

BB Prev RF Perfil – Folha Abono Natalino (13º)  -444.411,93 15/12/2021 

BB Prev RF Perfil  – IRRF Folha Abono Natalino (13º)  -39.159,86 17/12/2021 

Total de Resgate - 1.033.982,42 

 

  Foi verificado pela Diretoria Executiva que o BB Perfil, utilizado para pagamento da 

folha de benefícios, não possuía recursos suficientes para o cumprimento de suas obrigações, 

assim, o Comitê definiu o remanejamento total do fundo BB IRF-M1TP FIC RF para o mesmo.  

                                                         
1 https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/gigante-do-setor-imobiliario-da-china-pode-falir-e-deixa-mercado-

mundial-em-alerta) 

https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/gigante-do-setor-imobiliario-da-china-pode-falir-e-deixa-mercado-mundial-em-alerta
https://www.brasildefato.com.br/2021/09/21/gigante-do-setor-imobiliario-da-china-pode-falir-e-deixa-mercado-mundial-em-alerta
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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 DEZEMBRO/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 e investimentos aprovados pelo Comitê de 

Investimentos e pelo Conselho de Administração. 

 

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

   

  Resumo geral da Folha de Pagamentos considerando os benefícios deferidos até 
novembro, cujo pagamento se deu até o quinto dia útil do mês de DEZEMBRO:  

 

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 95

%  sobre o total de ativos 5,34%

VALOR PAGO 484.587,28    

Instituidores de pensão 24

Pensionistas 42

%  sobre o total de ativos 2,36%

VALOR PAGO 73.992,49      

Valor liquido regatado 499.826,76    

Contribuição Previdenciária Retida 8.099,14        

Retenção Judicial 302,89           

IRRF 50.280,98      

TOTAL BRUTO RESGATADO 558.509,77    

Valor liquido regatado 444.411,93    

Contribuição Previdenciária Retida 6.486,64        

IRRF 39.159,86      

TOTAL BRUTO RESGATADO 490.058,43    

VALORES DESPENDIDO PARA PAGAMENTO DO 13º 

SALÁRIO

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

nov/21

1779

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

dez/21

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR 

MORTE
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 Os benefícios previdenciários deferidos pelo RPPS no mês, previstos nos arts. 511 a 
525 (Aposentadorias) e nos arts. 541 a 547 (Pensões por Morte), todos da LC nº 209/2012, 

estão relacionados na planilha abaixo: 

 

Protocolo Data Beneficiário Tipo de Benefício Cargo DIB Valor
 Forma 

Reajuste 

5.976/21 31/03/21 Maria da Gloria de Souza LourençoAp. voluntária - Média Professor PEB I16/12/2021 4.375,88R$  RGPS

22.069/21 01/12/21 Wanderlene Aparecida RaimundoTransição - Integralidade Assistente Social16/12/2021 6.373,15R$  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 2

Processo em análise - aposentadoria 8

Processo em análise - pensão por morte 0

Declaração de abono de permanência 0

Atenimento por telefone 8

Atendimento presencial 17

Atendimento on-line (e-mail) 7

Pedidos de simulação de aposentadoria e Dúvidas - Total de 32 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: 
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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. 

 

  Conforme legislação da Secretaria de Previdência do MTP, atualizada em 2021, foi 

instituído o NOVO COMPREV, tendo sido formalizado o Termo de Adesão entre o Município 

e a SRPPS/MTP, encaminhado via GESCON no mês em referência e devidamente aprovado. 

 

  A Diretoria Executiva providenciou todos os documentos e pareceres para celebração 

do contrato com a DATAPREV, contudo, não recebemos do Município o processo de 
inexigibilidade até 31/12/2021, para conclusão junto ao site da empresa pública do Governo 

Federal, ocasionando o descumprimento do prazo. O que pretendemos sanar agora no início 

de 2022.  

  

  Vale ressaltar que o Jaguariúna Previdência não possui taxa de administração e suas 

despesas são custeadas pelo Município, através da SEGOV, sendo dependente das ações, 

tramitações e decisões dos gestores do Município.  
 

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

 

  Em DEZEMBRO/2021, registramos 144 atendimentos presenciais e por telefone, 

conforme Anexo VI, o número expressivo decorre do lembrete enviado pelo RPPS aos 

servidores ativos para se recadastrarem até 17/12/2021. 

 

  Este ano de 2021 houve uma mudança substancial no recadastramento de servidores 
vinculados ao RPPS, com a realização de duas campanhas de recadastramento de servidores 

ativos, uma em agosto e uma em dezembro, bem como realizamos no mês de outubro o 

recadastramento exclusivo dos servidores inativos, o que trouxe maior robustez à base 

cadastral que servirá para a elaboração do Cálculo Atuarial de 2022. 

 

10. Outros assuntos. 

 

 Em Dezembro, o Certificado de Regularidade Previdenciária-CRP foi renovado com a 
aprovação, pela Câmara Municipal, das Leis Complementares nº 365, de 08/12/2021, que 

implantou a alíquota de 14% aos servidores públicos municipais, com efeitos a partir de 

1º/04/2022, cumprindo a noventena constitucional, e a nº 366, de 08/12/2021, que criou o 

Regime de Previdência Complementar no Município de Jaguariúna. 
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  As referidas normas foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Município, 
a pedido desta Diretoria Executiva, que as encaminhou ao Ministério do Trabalho e 

Previdência/Secretaria de Previdência, via GESCON, obtendo rapidamente a regularização do 

CRP do Jaguariúna Previdência.  

 

  A informação sobre a regularização da alíquota de 14% e do RPC já foi passada no 

relatório da Diretoria Executiva do mês anterior, porém, o Conselho Fiscal não mencionou em 

seu relatório encaminhado ao Conselho de Administração, mesmo após reiteradas menções a 
estas ausências nos relatórios anteriores do C.F. 

 

  Juntamos a ata da reunião realizada em dezembro pelo Conselho de Administração, 

com a aprovação da 12ª ata do comitê de investimentos e outros assuntos, Anexo VII. 

 

  Informamos os membros dos Conselhos que não apresentaram à Diretoria Executiva, 

até 31/12/2021, a aprovação em Certificação Anbima, nos termos do art. 14, inciso VI, do 

Decreto nº 4242/2020, lembrando que, apesar do decreto não mencionar os membros indicados 
pelo Município, a exigência engloba todos os membros dos Conselhos, a teor do art. 8º-B da 

Lei Federal nº 9717/1998 e da Portaria SEPT/ME nº 9.907, de 14 de abril de 2020: 

 
Fiscal Certificação Administração Certificação 

Fernanda França Não apresentou Michel Correia Lima CPA-10 

José Luiz Carpi CPA-10 Fábio Franceschini CPA-10 

Gustavo Antonio Fontanela Não apresentou Simone Souza Giuldin Não apresentou 

  Francisco de A Ortiz de Campos Não apresentou 

   Não apresentou Não possui 

   Naflavia Dias Cintra Politano CPA-10 

   Elisanita Moraes Não apresentou 

   Valdir Antonio de Oliveira Não apresentou 

 

 Ficamos à disposição do Conselho Fiscal para esclarecer quaisquer dúvidas. 

 

  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência. 

 

  Jaguariúna, aos 13 de janeiro de 2022. 

 

 
 

TÂNIA CANDOZINI RUSSO 

Diretora Presidente 

 

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva, 

em reunião ordinária datada de 19/01/2022, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 

documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 

 

 

José Luiz Carpi Gustavo Antonio Fontanela Fernanda França 
 

 


