
 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piracaia – PIRAPREV 
CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Avenida Dr. Cândido Rodrigues, 105 – Centro Piracaia – SP 

E-mail: piraprev@piraprev.com.br – Fone/Fax: (11) – 4036-4371 

Unidade Gestora do RPPS: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIRACAIA - PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/00001-72 

AUTORIZAÇÃO 

DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR 

Nº 298 / ANO: 2015 

Data: 23/06/2015 

 

VALOR (R$): 3.471.180,78 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: 

 Artigo. 8º, IV FUNDOS MULTIMERCADO 

Descrição da operação: 

 

BANCO ITAU  Ag 7890  – CC 02920-5 

  

APLICAR a importância de R$ 3.471.180,78 (Três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, cento e oitenta reais e  

setenta e oito centavos)  no fundo de investimento ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA 

 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO, CNPJ 21.838.150/0001-49. 

 

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato do histórico de gestão de  

recursos de terceiros e solidez patrimonial, entre outros, bem como composição da carteira do fundo. 

 

O monitoramento dos cenários quanto às curvas de juros no tocante aos fundos IMAB 5 e IMAB 5+ vislumbram a  

necessidade de manutenção do patrimônio encurtando os prazos de vencimentos dos títulos públicos que compõe a  

carteira.  

 

O mercado nacional sofreu alta volatilidade por conta da conjuntura sócio-político-econômica brasileira em especial, a 

capacidade do governo quanto a implantação das medidas necessárias ao ajuste fiscal e, no cenário internacional, o  

possível default da Grécia e pela perspectiva do FED. (Banco Central dos EUA) em iniciar o ciclo de aumento da  

taxa básica de juros, o que impactou de forma significativa na curva dos juros.  

 

O Fundo é de renda fixa com estratégia ativa que atuará por meio de alocação dinâmica nos vértices IRFM, 

IMA-B e IMA-S, aproveitando-se dos prêmios de risco dos ativos com objetivo de retorno igual ou superior ao do  

IPCA acumulado de 12 meses, sendo uma alternativa ao cumprimento da rentabilização de nosso passivo atuarial de  

IPCA + Taxa de juros. 

Detém diferenciais como abordagem baseada em metodologia interna de redução de perdas que contribui para maior  

aderência ao benchmark no longo prazo e, também, tem como objetivo evitar maiores quedas acentuadas em momentos  

de maior volatilidade do mercado. 

 

A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos. 

 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922/2010: 

Característica dos Ativos: 

 

Segmento:                           Renda Fixa 

Tipo de Ativo:                     Fundos de Renda Fixa Normal 

Enquadramento:                 Art.  7º, IV– Limite até 30% PL 

Administrador e Gestor:    Itaú-Unibanco S.A  

CNPJ :                                60.701.190/0001-04 

Fundo:                                 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC  FI 

CNPJ:                                  21.838.150/0001-49 

 

Proponente: 

 

Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município 

de Piracaia – PIRAPREV 

 

Gestor/autorizador: 

 

Osmar Giudice 

Superintendente 

CPF 029.919.458-26 

CPA-20 ANBIMA (14/04/2018) 

CGRPPS 447 APIMEC (02/05/2016) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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