
 

 

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 452/ ANO: 2016 

Data: 19/10/2016 

VALOR (R$): 5.396,24 (cinco mil trezentos e noventa e 

seis reais e vinte e quatro centavos) 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação: 

BANCO ITAU  Ag 7890  – CC 08873-0 

  

APLICAR a importância de R$ 5.396,24 (cinco mil trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) 

 no fundo de investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRÉ LP FICFI, CNPJ 10.396.381/0001-23. 

 

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 vem arrefecendo conforme relatório Focus de 14/10 (7,01%) e projeção negativa para o PID 

2016 (-3,19) . Na reunião do COPOM iniciada em 18/10/2016 com término hoje o mercado aposta em redução na taxa de 

juro da ordem de 0,25%,antevista no Boletim Focus de 14/10/2016 cuja projeção ficou em Selic fim do período em 

13,50% a.a. Assim, os fundos IRF-M estão com rendimento projetado entre 11,12% e 13,73% ao ano, de acordo com o 

vencimento dos títulos. Os fundos IMA-B estão com rendimento projetado (taxa de juro real) entre 5,77% e 6,85% ao 

ano, dependendo do vencimento dos títulos. Taxa de juros SELIC estável em 14,00% aa. Inflação projetada em 6,89% 

para 2016. Estimativa para meta atuarial em 2016 (IPCA): 13,30%. Indexadores com projeção de rentabilidade 

compatível com a meta atuarial: IRF-M 1; CDI e IMA-B (vcto 2017). 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 

tendência de continuidade na redução no futuro, as 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 14,00% ano. A opção não altera o 

enquadramento perante a Política de Investimentos. 

 

Segmento:                           Renda Fixa 

Tipo de Ativo:                     Fundos de Renda Fixa  

Enquadramento:                  Art.  7º, I, b 

Administrador e Gestor:    Itaú-Unibanco S.A  

CNPJ :                                60.701.190/0001-04 

Fundo:                                 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA  PRÉ FIC  FI 

CNPJ:                                  10.396.381/0001-23 

 

Proponente: 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

 

Rosalina C M. Fialho 
Pres. Conselho Administrativo 

 

Gestor/autorizador: 

 

Osmar Giudice 
Superintendente 

CPF 029.919.458-26 

CPA-20 ANBIMA (14/04/2018) 

CGRPPS 447 APIMEC (02/05/2017) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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