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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 463/ ANO: 2016 

Data: 16/11/2016 

VALOR (R$): 365.580,00 (trezentos e sessenta e cinco 

mil quinhentos e oitenta reais) 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: Artigo. 7º, I, b 

Descrição da operação: BANCO ITAU  

APLICAR a importância de 365.580,00 (trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais) no fundo de 

 investimento ITAU  INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRÉ LP FICFI, CNPJ 10.396.381/0001-23, obedecendo 

 a seguinte pulverização entre contas: 

Ag. 7890 Conta nº   08872-2       PIRAPREV APORTE R$ 164.730,00 

Ag. 7890 Conta nº   02920-5       PIRAPREV R$ 200.850,00 

 Total: R$ 365.580,00 

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. No Relatório Focus 

publicado nesta segunda-feira, a média dos economistas que militam no mercado financeiro trouxe leve mudança para a 

projeção da inflação deste ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) estimado para este ano passou 

de 6,88% para 6,84%. Há um mês estava em 7,01%. Já o índice para o ano que vem passou de 4,94% para 4,93%. Há 

quatro semanas apontava 5,04%. Entre as instituições que mais se aproximam do resultado efetivo do IPCA no médio 

prazo, denominadas Top 5, a mediana das projeções para este ano melhorou, passando de 6,97% para 6,83%. Para 2017, 

foram de 5,03% para 4,81%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, respectivamente, 7,02% e 5,13%. Para a 

taxa Selic, os economistas brasileiros já esperam que o Bacen será mais cauteloso em seu plano de redução de juros, 

iniciado em setembro após quatro anos sem cortes. A previsão dos analistas para a taxa básica Selic é que ela feche 

2016 em 13,75% (hoje está em 14%). Na semana passada, previa-se que ela terminaria o ano em 13,50%. Para o fim do 

ano que vem, os economistas mantiveram a expectativa de que a Selic esteja em 10,75% ao ano.Os analistas voltaram 

também a reduzir suas estimativas de crescimento econômico no Brasil para este ano e para 2017. Eles esperam que, em 

2016, o PIB cairá 3,37%. Na semana passada, a previsão era de uma contração de 3,31%. Foi a sexta queda consecutiva 

da previsão de PIB para 2016 que, há quatro semanas, estava em queda de 3,19%. Para o ano que vem, em vez do 

crescimento de 1,20% esperado há uma semana, os analistas preveem agora uma alta de 1,13%, na quarta queda seguida 

das previsões. No mais, os mercados seguem de olho no efeito Donald Trump sobre os ativos nacionais e sobre o câmbio. 

A expectativa por medidas expansionistas na maior economia do planeta traz sentimentos mistos. Enquanto nos EUA e 

Europa os mercados reagem positivamente em meio a expectativa de que o presidente eleito estimule o crescimento 

econômico através de gastos com infraestrutura, no Brasil e mercados emergentes a reação é negativa devido a 

expectativa de que haja uma aceleração mais rápida no ritmo de crescimento do juro pelo FED. Sob a ótica da alocação 

dos recursos dos RPPS, tendo-se em vista o médio e longo prazos, a estratégia é de uma exposição  para os vértices 

médios (IMA-B 5, IDkA 2A e IRF-M Total) face a constituir uma reserva estratégica de liquidez e proteção das 

carteiras 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. 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:                     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 (01/05/2020) 

Responsável pela liquidação da operação 
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