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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: ABRIL/2022. 

 

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

e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA. 

 

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

 

 

  A GRCP dos servidores ativos, competência Março/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. 

 

Referência Competência Vencimento Descrição Alíquota Valores 

Discriminados 

Data do Pgto. 

Folha 

Servidores 

Ativos 

Março 20/04/2022 

Segurados 11% 814.302,49 

20/04/2022 
Ente 16% 1.184.445,44 

Suplementar 12,26% 907.578,43 

Total repassado 2.906.326,36 

Folha 

Complementar 
Progressão 

Carreira  - 253 

servidores  

Março 20/04/2022 

Segurados 11% 8.110,81 

20/04/2022 
Ente 16% 11.796,42 

Suplementar 12,26% 9.037,07 

Total repassado 28.944,30 

Folha Servidor 

Cedido à 

Pedreira/SP 

Março 20/04/2022 

Segurados 11% 1.034,62 

08/04/2022 
Ente 16% 1.504,90 

Suplementar 12,26% 1.153,13 

Total repassado 3.692,65 

Folha Servidora 

Licenciada 
Março 20/04/2022 

Segurados 11% 273,75 05/04/2022 

Ente 16% 398,19 
20/04/2022 

Suplementar 12,26% 305,11 

Total Repassado 977,05 - 

Parcelamento 

237/2021 
Abril 25/04/2022 Parcela 15/40 264.035,44 25/04/2022 

Total Repassado R$ 3.203.975,80 
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  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. 

 

  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 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 03/2022;  

 GRCP do servidor cedido ao Município de Pedreira/SP - Competência 03/2022; 

 GRCP da servidora licenciada - Competência 03/2022; 

 GRCP Folha Complementar / Promoção Carreira 253 servidores - Competência 03/2022 

 Guia do Acordo de Parcelamento 237/2021 – Competência 04/2022; 

 DAM ref. a retenção da contribuição devida pelos Aposentados do RPPS – 04/2022; 

 Relatório Analítico da Folha de Pagamentos.  

 

 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.  

 

  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 se dê 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 
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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 

15 25/04/2022 216.247,90 264.035,44 

Total  3.243.718,50  3.556.463,59 

 

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 e no balancete de despesa, o Total do 

Saldo é de R$ 262.770.679,09, em 30/04/2022, 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 (abril) 
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  Em abril, o cenário global (e nos EUA em particular) continuou marcado pelas pressões 

inflacionárias, sugerindo ações de política monetária mais restritivas, o que trouxe alta da 

curva de juros americana ao longo do mês. 

 

  As leituras mais recentes de inflação mostraram pressões adicionais, que podem levar 

o Banco Central a implementar altas de juros além da prevista para o mês de maio, podendo 
levar ao aumento das taxas ao longo da curva. 

 

  Na renda variável, o Ibovespa reverteu a tendência positiva e seguiu a dinâmica de 

perdas das Bolsas internacionais. O índice da B3, fechou no dia 29/04 aos 107.876 pontos, 

com queda de 1,86%, à medida que dados negativos das bolsas norte-americanas eram 

disponibilizados, verificou-se o efeito cascata nas negociações ao redor do planeta. O Ibovespa 

encerrou abril com queda de 10,1%, o pior resultado mensal desde março de 2020. 

 
  No câmbio, o cenário global de aversão ao risco fortaleceu o dólar e resultou em 

depreciação do Real. 
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  O crescimento econômico das maiores economias foi ajustado para baixo, refletindo 
diferentes fatores, dentre os quais a crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia, a alta de casos de 

Covid-19 na China e a expectativa de uma política monetária mais firme (retirada mais rápida 

de estímulos) pelos EUA. 

 

  Por tudo isso, apesar da renda fixa ter apresentando bons resultados, a renda variável e 

os investimentos no exterior tiveram rentabilidade negativa no mês de abril. Em números, 

tivemos, -0,92% de retorno, em reais -R$ 2.451.724,49, frente a uma meta atuarial mensal de 
1,43%. No acumulado do ano (janeiro a abril), a rentabilidade conseguiu se manter no positivo, 

em porcentagem 2,08%, em reais R$ 5.256.987,34, frente a uma meta atuarial acumulada de 

5,91%. 

 

 Evolução do Patrimônio (07/2012 a 04/2022) 
 

 
 

 Aplicações e resgates realizados pelo RPPS  
 

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

a Ata da 4ª 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: 
 

Movimentações Financeiras de Abril/2022 
APLICAÇÕES - 4ª Ata do Comitê de Investimentos 

Fundos de Investimento CNPJ Valores Movimentados 
Data da 

Aplicação 
Itaú Instituc. Global Dinâmico FIC RF LP 32.972.942/0001-28 1.000.000,00 + Rentabil. 29/04/2022 

Daycoval Alocação Dinâmica FI RF 12.672.120/0001-14 500.000,00 28/04/2022 

BB IDKA 2 TP FI RF Previdenciário 13.322.205/0001-35 750.000,00 28/04/2022 

Caixa Brasil IMA-B 5 TP FI RF LP 11.060.913/0001-10 750.000,00 28/04/2022 

Total Aplicado R$ 3.000.000,00 
* Obs. Todos os repasses 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.  

 

 Compete observar que, devido a um erro humano, o comando para investimento do 

valor de R$ 3.692,65 da GRCP do servidor cedido, foi trocado para resgate do fundo BB Perfil, 

ocasionando a duplicidade de valores na conta corrente, no montante de R$ 7.385,20, que, ato 

contínuo, fora devidamente aplicado/reinvestido no mesmo fundo, vide extrato do BB. 
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  Com relação ao fundo Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP, devido ao seu 
horário de fechamento para aplicação, o valor transferido para o banco Itaú foi aplicado no 

fundo transitório Itaú Soberano RF, e investido no dia seguinte, junto com a rentabilidade de 

R$ 451,03.    

 

  Quanto aos resgates: 

  
RESGATES – Folha de Pagamento de Benefícios 

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

-591.375,67 04/04/2022 

BB Prev. RF Perfil  – IRRF Folha - 62.768,27 06/04/2022 

BB Prev. RF Perfil  – Retenção Judicial - 333,66 06/04/2022 

Total de Resgate -654.477,60 

 

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 ABRIL/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:  

 

 

Mês de Competência

Mês de Pagamento

Qtde. Servidores Ativos 

Benefícios Ativos 112

%  sobre o total de ativos 6,36%

VALOR PAGO 584.687,65    

Instituidores de pensão 24

Pensionistas 40

%  sobre o total de ativos 2,27%

VALOR PAGO 81.037,18      

Valor liquido regatado 591.375,67    

Contribuição Previdenciária Retida 11.179,79      

Retenção Judicial 333,66           

Desc. Valor Indevido 67,44             

IRRF 62.768,27      

TOTAL BRUTO RESGATADO 665.724,83    

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL

mar/22

1760

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV

abr/22

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS

APOSENTADORIA

PENSÃO POR 

MORTE
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 Os benefícios previdenciários deferidos pelo RPPS no mês de ABRIL, cujo pagamento 
se dará até o 5º dia útil de MAIO, previstos nos arts. 511 a 525 (Aposentadorias) e nos arts. 

541 a 547 (Pensões por Morte), todos da LC nº 209/2012: 

 

Protocolo Data Beneficiário Espécie de Benefício Cargo DIB Valor  Reajuste 

2881/2022 07/02/22 Maria Lúcia Lopes da Silva
Aposentadoria - Regra 

Transição - Integral//
Professor PEB I 18/04/2022 R$ 6.220,64 Paridade

23.341/2021 15/12/21 Regina Célia do Amaral Vieira
Aposentadoria - Regra 

Transição - Integral//
Professor PEB I 18/04/2022 R$ 7.062,73 Paridade

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS

 
 

 Relação de processos administrativos e atendimentos 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 12

Processo em análise - Pensão por morte 0

Declaração de abono de permanência 0

Atenimento por telefone 20

Atendimento presencial 24

Atendimento on-line (e-mail) 18

TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS 62  
 

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.  

 

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.  

 
  O sistema já está instalado, com login e senha para utilização pela Diretora de 

Previdência; Fase atual: aguardando a liberação pelo DATAPREV para iniciarmos os 

lançamentos dos processos de aposentadorias e pensão por morte.  
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9. Número total de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês. 
 

  Em ABRIL/2022, registramos uma média de 52 atendimentos presenciais e por 

telefone, conforme Anexo VI, os atendimentos via e-mail não são computados nessa relação. 

 

10. Outros assuntos. 

 

 Em abril, a Diretoria Executiva participou do 18º Congresso da APEPREM, na cidade 
de Águas de Lindóia/SP, nos dias 26 a 28, assimilando conceitos e informações sobre RPPS, 

em seus aspectos previdenciário, administrativo e financeiro. 

   

  Com relação à certificação dos membros dos órgãos do RPPS, devido ao encerramento 

do prazo no dia 31/03/2022, sem a apresentação da CERTIFICAÇÃO ANBIMA pelos 

conselheiros Francisco de A. Ortiz de Campos e Simone Souza Giuldin, os mesmos foram 

substituídos pelos suplentes, Marco Antônio Guimarães e Luiz Carlos de S. da Luz. 

 
  Sobreleva notar que após 1º/04/2022, a certificação exigida dos membros do RPPS 

mudou, devendo ser realizada pelas entidades aprovadas pela Secretaria de Previdência do 

MTP, que são, atualmente: a) Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial 

LTDA; e b) Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

do Brasil - APIMEC Brasil. 

 

  As certificações ANBIMA obtidas até 31/03/2022 continuam válidas até o término de 
sua vigência, após, somente as certificações aprovadas pela SRPPS serão aceitas. Os membros 

recentemente empossados devem apresentar a nova certificação até 31/10/2022. 

 

 No Anexo VII, apresentamos a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de 

Administração (Abril/2022). Ficamos à disposição do Conselho Fiscal para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

  É o relatório consolidado da Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência. 

  Jaguariúna, aos 13 de maio 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 20/05/2022, às 8h. Após avaliação, favor encaminhar este 

documento original à Diretora Presidente para arquivo. 

 
 

 

 

José Luiz Carpi Gustavo Antônio Fontanela Fernanda França 

 

 


