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RELATÓRIO CONSOLIDADO 
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: MARÇO/2022. 
 
1. Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira 
e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 
 
 Balancetes de receita e despesa, mês de MARÇO (Anexo I).  
 
2. Valor das contribuições previdenciárias recebidas, discriminadas por espécie: 

 
  Valores das contribuições dos servidores ativos, do ente público e suplementar (déficit 
atuarial), de servidores cedidos, licenciados e do parcelamento repassados em MARÇO: 

 

 
*Na Ata da 3ª Reunião do Comitê de Investimentos, página 03, quadro de repasses em março/2022, linha “Folha 
servidor cedido”, coluna “valor”, onde lê-se “R$ 3.419,11”, leia-se “R$ 3.692,65”. (Houve reajuste salarial). 
 
A GRCP dos servidores ativos, competência Fevereiro de 2022 foi elaborada com base nos 
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. 
 
  Sobreleva notar que as diferenças citadas no relatório do Conselho Fiscal, decorrentes 
da aplicação das alíquotas sobre a base de cálculo do referido relatório se descorrelaciona da 
aprovação, pelo Conselho de Administração, da atual metodologia para a elaboração da GRCP. 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valores 
Discriminados 

Data do Pgto. 

Folha 
Servidores 

Ativos 
Fevereiro 20/03/2022 

Segurados 11% 718.090,96 

18/03/2022 
Ente 16% 1.044.499,49 
Suplementar 12,26% 800.345,40 
Total repassado 2.562.935,85 

Folha Servidor 
Cedido à 

Pedreira/SP 
Fevereiro 20/03/2022 

Segurados 11% 1034,62 

09/03/2022 
Ente 16% 1504,90 
Suplementar 12,26% 1153,13 
Total repassado 3.692,65* 

Folha Servidora 
Licenciada 

Fevereiro 20/03/2022 

Segurados 11% 244,42 09/03/2022 
Ente 16% 355,52 

18/03/2022 
Suplementar 12,26% 272,42 

Total Repassado 872,36 - 

Parcelamento 
237/2021 

Março 25/03/2022 Parcela 14/40 250.451,40 25/03/2022 

Total Repassado R$ 2.817.952,26 
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  Cumpre observar, ainda, que foi apresentado ao referido Conselho cópia na íntegra do 
P.A. nº 16.883/2021, onde se encontra demonstrado   pelo DRH a correta aplicação das 
alíquotas sobre a base de cálculo de cada servidor, totalizando os valores constantes dos 
relatórios oficiais para a elaboração da GRCP.   
 
 Seguem no Anexo II: 

 GRCP dos servidores ativos - Competência 02/2022;  
 GRCP do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP - Competência 02/2022; 
 GRCP da servidora licenciada - Competência 02/2022; 
 Guia do Acordo de Parcelamento 237/2021 – Competência 03/2022; 
 Relatório Analítico da Folha de Pagamentos; 
 DAM ref. a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS – Março de 

2022.  
 
 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 nova planilha de acompanhamento do parcelamento: 

Acordo nº 00237/2021 - 40 parcelas 

Valor total Consolidado: R$ 8.649.916,18 (jan/2021) 

Parcela Data 
Valor da parcela 

original 
Valor pago com IPCA + 

Juros mensais 
1 25/02/2021 216.247,90 216.247,90 

2 25/03/2021 216.247,90 220.834,73 

3 25/04/2021 216.247,90 223.991,19 

4 25/05/2021 216.247,90 225.800,44 

5 25/06/2021 216.247,90 228.791,36 

6 25/07/2021 216.247,90 231.132,46 

7 25/08/2021 216.247,90 234.470,25 

8 27/09/2021 216.247,90 237.649,53 

9 25/10/2021 216.247,90 238.792,07 

10 25/11/2021 216.247,90 239.934,62 

11 25/12/2021 216.247,90 246.940,40 

12 25/01/2022 216.247,90 248.110,73 

13 25/02/2022 216.247,90 249.281,07 

14 25/03/2022 216.247,90 250.451,40 

Total  3.027.470,60 3.292.428,15 
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3. Relação de atos referentes às despesas administrativas, discriminadas por valor e 
espécie. 
 
 As despesas administrativas do RPPS, em conformidade com o artigo 508, da L.C. nº 
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 relatório de investimentos, o Total do Saldo é de R$ 
262.672.454,35, em 31/03/2022, 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 no exercício (março) 
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 O mês de março foi marcado pela continuação do movimento de alta do Ibovespa. O 
fluxo estrangeiro continua forte e positivo para o Brasil, devido aos desdobramentos da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de um mês. 
 Se por um lado, as preocupações com a inflação global aumentam, por outro lado o 
Ibovespa acabou beneficiado, já que as tensões geopolíticas entre os dois países em guerra 
devem manter o preço das commodities pressionados. 
 No Brasil, o Banco Central subiu a taxa de juros em 1%, levando a Selic para 11,75%, 
mas as expectativas são de que nos aproximamos do final do ciclo da alta de juros. 
 
  Por tudo isso, os índices BDR continuam com sua rentabilidade negativa e a alta 
volatilidade da bolsa brasileira permanece. Ainda assim, a rentabilidade da carteira de 
investimentos fechou no positivo, com 2,50% de retorno, em reais R$ 6.407.436,37, frente a 
uma meta atuarial mensal de 2,05%. No acumulado do ano, a rentabilidade foi de 3,03%, em 
reais R$ 7.708.711,83, frente a uma  meta atuarial acumulada de 4,42%. 

 
 

 Evolução do Patrimônio (07/2012 a 03/2022) 
 

 

 
 
 

 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  
 

   Dos valores repassados ao RPPS no mês, foram efetuadas as aplicações de acordo com 
a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (Anexo IV), devidamente aprovada 
pelo Conselho de Administração, assim como os resgates para a folha de pagamentos dos 
servidores inativos: 
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Movimentações Financeiras de Março/2022 
APLICAÇÕES - 3ª Ata do Comitê de Investimentos 

Fundos de Investimento CNPJ Valores 
Movimentados 

Data da 
Aplicação 

BB Perfil FIC RF Refer DI Previdenc. 13.077.418/0001-49 

GRCP + Repasses 
Servidores Cedidos e 

Licenciados + 
Parcelamento 

Março/2022 

Bradesco Premium FI RF Refer. DI 03.399.411/0001-90 1.000.000,00 25/03/2022 
Santander Inst. Prem. FIC RF Refer. DI 02.224.354/0001-45 1.000.000,00 25/03/2022 
Total Aplicado 2.817.952,26 

* Obs. Todos os depósitos são investidos no fundo BB Perfil Referenciado DI, lá permanecendo até que os 
investimentos previstos pelo Comitê para outras instituições 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 
-556.431,70 02/03/2022 

BB Prev. RF Perfil  – IRRF Folha - 53.179,58 04/03/2022 
BB Prev. RF Perfil  – Retenção Judicial - 333,66 04/03/2022 

Total de Resgate -609.944,94 
 
       Ainda sobre as movimentações financeiras que se iniciaram em fevereiro de 2022 e 
concluídas no mês de marços, informo que os mesmos foram ocorrendo ao longo do final do 
mês de fevereiro, e considerando os prazos de cotização, além de questões relacionadas a 
autorizações e homologações bancárias para os resgates, na medida em que os mesmos foram 
sendo realizados pelas instituições financeiras, parte dos remanejamentos foram concluídos no 
início do mês de março, logo, o Conselho Fiscal deverá acompanhar os extratos dos meses de 
fevereiro e março para homologar os remanejamentos:  
 

De Para: 
Valor 

aplicado 
Data da 

aplicação 

 
Observações 

 
 
 
BB IMA-B 5+ 
TP RF FI 
(D+2) 
 

BB Prev RF 
Alocação Ativa 
Retorno Total 

3.679.923,74 
 
25/02/2022 
 

O valor da diferença (R$ 118.716,35) foi 
aplicado apenas no início de março, pois os 
resgates deste fundo ocorreram em dois 
momentos. Mesmo após diversas tentativas 
para aplicar o recurso, o sistema do BB estava 
indisponível nos feriados de carnaval.  

Santander 
IRF-M TP FI 
RF (D+1) 

Santander Inst. 
Prem. FIC RF 
Refer. DI 

1.500.000,00 24/02/2022 
- 
 

 
Santander Inst. 
Prem. FIC RF 
Refer. DI 

1.165.853,74 
 
24/02/2022 

Este valor deveria ser aplicado no Icatu 
Vanguarda Inflação RF Crédito Privado, 
contudo, por questões burocráticas das 
instituições financeiras, foi aplicado no mês 
de março. 

BB Alocação 
Ativa FIC RF 
Previd (D+3) 

 
BB Prev RF 
Alocação Ativa 
Retorno Total 

100%  (R$ 
641.354,42 + 
R$ 19.537,97) 

* 

02/03/2022 

Devido ao prazo de cotização do fundo e aos 
dias de Carnaval que não são  considerados 
dias úteis bancários, este valor foi aplicado no 
início de março. 

Bradesco Inst. 
IMA Geral 
FIC RF (D+1) 

Bradesco 
Premium FI RF 
Ref. DI 

1.348.582,68 24/02/2022 

O banco liberou 90% do valor no dia 24/02 e 
10% no dia 25. O valor da diferença (R$ 
149.565,91) foi aplicado no início de março 
devido aos dias de Carnaval que não são 
considerados dias úteis bancários. 
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*A Aplicação no fundo BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total foi feita no dia 02/03 (R$ 
118.716,35) e 03/03 (R$ 19.537,97) devido aos prazos de cotização, conforme explicação 
enviada através de e-mail, pela Srª Iracy, gerente do Banco do Brasil: 
“O valor de R$ 19.537,97 refere-se ao saldo residual para ajuste da cotização do 
encerramento da participação do Jaguarprev no fundo BB Previdenciário Alocação ativa, que 
aconteceu no dia 02/03/ 2022. O valor final de resgates totais, é ajustado apenas no "final do 
dia, o que gerou o crédito”. 
 
**Houve uma aplicação no mês de março no valor de R$ 12,53, que segundo o gerente, Sr. 
Fernando, refere-se a: 
“Trata-se de rendimento de aplicação automática em conta corrente, proveniente do valor 
que ficou nesta conta. 
Como o resgate do valor R$ 1.566.581,23 foi creditado às 21:00 no dia 23/02/2022, e as 
aplicações no Global Dinâmico e Alocação Dinâmica não foram possíveis por causa do 
horário, o recurso ficou em conta corrente por 1 dia, originando a rentabilidade”. 
 

5. Valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de 
investimentos, com atestado de sua correção. 
 
 Encaminhamos os extratos das instituições financeiras relativos ao mês de MARÇO/22 
(Anexo V), com a identificação das aplicações e seus rendimentos, bem como os resgates do 
mês para o pagamento da folha de benefícios previdenciários e novos 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 março, 

cujo pagamento se deu até o quinto dia útil do mês de ABRIL/2022:  

 



 

Página 7 de 9 
 

 

Fundo Especial de Previdência Social  
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA 

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000 
 (19) 3837-3517 / 3847-1225 

 

 
 

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 112

% sobre o total de ativos 6,34%

VALOR PAGO 537.381,87    

Instituidores de pensão 24

Pensionistas 40

% sobre o total de ativos 2,26%

VALOR PAGO 80.851,72      

Valor liquido regatado 556.431,70    

Contribuição Previdenciária Retida 8.288,65        

Retenção Judicial 333,66           

IRRF 53.179,58      

TOTAL BRUTO RESGATADO 618.233,59    

Valor liquido regatado 444.411,93    

Contribuição Previdenciária Retida 6.486,64        VALORES DESPENDIDO PARA PAGAMENTO DO 13º 
SALÁRIO

1767

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR 
MORTE

 
 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 Intressado Tipo de Benefício Cargo DIB Valor
 Forma de 
Reajuste 

865/2022 07/02/22 Creusa Antunes Transição  - IntegralidadeProfessor PEB I 17/03/2022 R$ 5.392,65 RGPS

3300/2022 11/02/22 Pascoalina A. C. Bozzi Após. Idade Ag. De Alimentação 22/03/2022 R$ 1.275,42 RGPS  
 
 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 em análise - aposentadoria 14
Processo em análise - pensão por morte 0
Declaração de abono de permanência 0

Atenimento por telefone 23
Atendimento presencial 25
Atendimento on-line (e-mail) 21
TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS 69  

 
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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  Conforme já mencionado em relatórios anteriores, o DESMT alega não possuir dados 
estatísticos dos afastamentos, de modo que este RPPS não consegue obter informações sobre 
o auxílio-doença para acompanhar. 
 
8. Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de 
compensação previdenciária. 
 
  O convênio encontra-se formalizado junto ao DATAPREV e já existem processos 
aptos a solicitação de compensação previdenciárias via COMPREV. Sistema sendo estudado 
para implantação e início das solicitações. A Diretoria Executiva participará do Congresso de 
RPPS em abril/2022 com apresentação e curso de capacitação e prática junto ao sistema 
COMPREV, visando a operacionalização da Compensação Previdenciária do Fundo de 
Previdência do município de Jaguariúna. 
   
9. Número total de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 
 
  Em MARÇO/2022, registramos uma média de 103 atendimentos presenciais e por 
telefone, conforme Anexo VI; os atendimentos via e-mail não são computados nessa relação. 
 Importante informar que no mês de Março, a servidora Denise esteve em férias. 
Portanto os atendimentos não foram registrados em sua totalidade. 
 
10. Outros assuntos. 
 
  Informamos abaixo os membros dos Conselhos que não apresentaram à Diretoria 
Executiva, até 31/03/2022, a aprovação em Certificação ANBIMA, nos termos do art. 14, 
inciso VI, do Decreto nº 4242/2020 c/c mesmo artigo, alterado pelo Decreto nº 4380/2022: 
 
 

Fiscal Certificação Administração Certificação 
Fernanda França Não apresentou Michel Correia Lima CPA-10 
José Luiz Carpi CPA-10 Fábio Franceschini CPA-10 
Gustavo Antônio Fontanela CPA-20 Simone Souza Giuldin Não apresentou 
  Francisco de A Ortiz de Campos Não apresentou 
   Suely Moreno Sperling CPA-10 
   Naflavia Dias Cintra Politano CPA-10 
   Elisanita Moraes Não apresentou 
   Valdir Antonio de Oliveira Não apresentou 

 
 Esta Diretoria dará prosseguimento aos procedimentos para convocação dos suplentes 
eleitos no mês de março/2022. 
 
 No Anexo VII, apresentamos a última ata do Conselho de Administração.  
  Ficamos à disposição para outros esclarecimentos.  
  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência. 
  Jaguariúna, aos 12 de abril de 2022. 
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TÂNIA CANDOZINI RUSSO 
Diretora Presidente 

 
Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva, 
em reunião ordinária datada de 19/04/2022, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 
documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 
 

 
José Luiz Carpi Gustavo Antônio Fontanela Fernanda França 

 
 


