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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 465/ ANO: 2016 

Data: 23/11/2016 

VALOR (R$): 5.458,48 (cinco mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta e oito 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$ 5.458,48 (cinco mil quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e quarenta e oito 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. 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 6,84% para 6,80%, a segunda redução seguida. Há um mês estava em 6,89%. Já o índice para o ano que vem foi 

mantido em 4,93%. Há quatro semanas apontava 5,00%. 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 

6,83% para 6,78%. Para 2017, foram de 4,93% para 4,80%. Quatro semanas atrás, as expectativas eram de, 

respectivamente, 6,81% e 4,97%.Para a taxa Selic, o boletim informa que a mediana das previsões para o juro no fim de 

2016 permaneceu em 13,75% ao ano. Na prática, se confirmado, isso significará um corte igual ao promovido pelo Bacen 

em 19 de setembro. Há um mês, antes do “efeito Trump” sobre as perspectivas, os economistas esperavam que a Selic 

terminasse 2016 em 13,50%. Para o fim de 2017, a projeção do Focus seguiu em 10,75% ao ano, ante 11,00% ao ano de 

um mês atrás. Na ata do último encontro do Copom, o colegiado do Bacen havia afirmado que cortes maiores da Selic 

dependerão da retomada da desinflação de serviços e de avanços no ajuste fiscal. Já o desempenho da economia 

previsto para este ano voltou a sofrer alteração para pior: a sétima seguida. Os analistas preveem um tombo de 3,40% 

no Produto Interno Bruto – PIB em vez dos 3,37% da semana anterior. Para o ano que vem, a previsão foi piorada pela 

quinta vez consecutiva, passando de expansão de 1,13% para 1,00%. O Índice de Atividade Econômica do BC – IBC-Br, 

considerado uma prévia do PIB, mostrou na semana passada que a contração acelerou no terceiro trimestre para uma 

taxa de 0,78%. No dia 30, o IBGE vai divulgar o desempenho da economia de junho a setembro.. 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 (01/05/2020) 

 

Responsável pela liquidação da operação 
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