
 

 

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.:                458/2016 

 

Data:             04/11//2016 

 

Valor: R$ 3.000.000,00 

Dispositivo da Resolução do CMN nº 3922/2010: 

Artigo. 7º, inciso I, B 
 

Histórico da Operação. Banco Safra Agência 0005 / Bom Retiro - cc. 333917 

 

APLICAR, a importância de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) no fundo de investimento SAFRA IMA FIC FI 

RENDA FIXA, CNPJ 10.787.822/0001-18  

 

A opção por esta instituição financeira em detrimento das demais se motiva pelo fato de Solidez Patrimonial, seu 

histórico no mercado de capitais brasileiro aliado ao histórico de rentabilidade aceitável do produto ora eleito para 

investimento, bem como composição da carteira do fundo. O Boletim FOCUS divulgado em 31/10/2016 projeta o IPCA 

2016 em 6,88% ante 6,89% da semana anterior; para 2017 houve manutenção em 5%. Já a Taxa Selic se manteve em 

13,50 %para 2016 declinando para 10,756 ante 11% para 2017.Assim, a estimativa para a Meta Atuarial gira em torno 

de 12,38% (juros reais de 5,5% a.a. + IPCA). Considerando que os fundos IMA B com vencimento   para 15/05/2017 

estão com rentabilidade em torno de 13,92% a.a. 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. 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, o indicador 

IMA-B tende a oferecer bons ganhos, sendo primordial a “calibragem” da carteira de investimentos, 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 . No curto prazo, tais fundos ainda entregam bons retornos. As aplicações em 

renda fixa, por ensejarem o rendimento do capital investido, devem contemplar o curto, o médio e o longo prazo, 

conforme as possibilidades ou necessidades dos investidores. 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, alínea B. 

Administrador:              JS Administradora Fiduciária Ltda. 

CNPJ:                          06.947.853/0001-11 

Gestão:                        J SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA 

CNPJ:                          62.180.047/0001-31 

Fundo:                          SAFRA IMA FIC FI RF 

CNPJ:                          10.787.822/0001-18 

 

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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