
 

 

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 

 
Autorização de Aplicação e Resgate – APR 

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, 

DOU DE 26/04/2012. 

Unidade Gestora do RPPS: 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Piracaia – PIRAPREV 

CNPJ: 10.543.660/0001-72 

Nº.:                431/2016 

 

Data:              09/08/2016 

 

Valor: R$ 168.149,18 

Dispositivo da Resolução do CMN nº 3922/2010: 

Artigo. 7º, inciso I, B 
 
Histórico da Operação. Banco Santander  Agência 3244,  C.C. 45.000001-9   

 

APLICAR, a importância de R$ 168.169,18 (Cento e Sessenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e dezoito 

centavos) no  fundo de investimento SANTANDER FICFI IMA B INSTITUCIONAL TP RF LP, CNPJ 

14.504.578/0001-90 

 

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

aceitável do produto  ora eleito para investimento, bem como composição da carteira do fundo. A projeção para a 

inflação no final deste ano ainda permanece elevada no relatório Focus (7,20%). Crescimento da economia negativo 

(PIB). A última Ata do COPOM sinalizou que a esperada redução na taxa de juro deverá ser precedida de melhor 

controle dos gastos do governo, na dependência de aprovação de medidas fiscais no Congresso Nacional. As apostas 

(moderadamente otimistas) indicam dois cenários possíveis: redução de taxa de juro no segundo semestre e 

recuperação gradual da renda variável (desde que a economia mostre algum sinal de recuperação). O cenário mostra 

boas taxas de juros no presente e tendência de queda no futuro próximo (ainda em 2016). Esta combinação tem 

trazidos bons retornos para a carteira de renda fixa. No curto prazo, todos os indicadores (CDI; IRF-M 1 e IMA-B) 

tendem a oferecer bons ganhos. Os Títulos Públicos Federais continuam com boas taxas de juros. Com a tendência de 

redução no futuro, às expectativas para a meta atuarial em 2016 e o conjunto de indefinições políticas, o importante é 

manter a “calibragem” da carteira de investimentos, com alongamento da carteira até 2021. Assim, a alocação dos 

recursos para este segundo semestre está com direcionamento, para o segmento de Renda Fixa centrado nos 

indexadores: IMA-B/IDKA 2/IRF-M 1, pois há tendência de queda de juros no futuro. No curto prazo, tais fundos 

ainda entregam bons retornos, pois os juros estão fixados em 14,25% ano. 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 as carteiras, o que o investimento no produto 

elencado representa  oportunidade, uma vez que benchmark (IMA B) apropria as variações nas pontas curta e longa 

das NTN’s-B. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos. 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922/2010: 

Segmento:                     Renda FIXA 

Tipo de Ativo:               FI de Renda Fixa Art. 7º, I,B. 

Administrador:              BANCO SANTANDER BRASIL S.A.   

CNPJ:                          90.400.888/0001-42 

Gestão:                        SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 

CNPJ:                          90.400.888/0001-42 

Fundo:                          SANTANDER FICFI IMA B INSTITUCIONAL TP RF LP 

CNPJ:                          14.504.578/0001-90 

Osmar Giudice 

Superintendente 

 

 

Rosalina Carvalho de Melo Fialho 

Presidente Conselho Adm. 

 

Gestor/autorizador: 

 

 

Osmar Giudice 

Superintendente 
CPA-20 ANBIMA (14/04/2018) 

CGRPPS 447 APIMEC  

Responsável pela liquidação da 

operação: 
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