
 

 

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 
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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 472 / ANO: 2016 

Data: 13/12/2016 

 

VALOR R$: 201.600,00 (duzentos e um mil seiscentos 

reais) 

 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 

3.922/2010: 

 Artigo. 8º inciso IV 

Descrição da operação: BANCO ITAU  Ag 7890  – CC 02920-5 Piraprev  

  

APLICAR a importância de R$ 201.600,00 (duzentos e um mil seiscentos reais) no fundo de investimento  

ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS CNPJ 00.973.117/0001-51. 

 

Permanece a recomendação de que, com a devida cautela e respeitados os limites das políticas de investimento é oportuna a  

avaliação de aplicações em produtos que envolvam a exposição ao risco de crédito tais como FIDC e FI Crédito Privado, por  

exemplo, em detrimento das alocações em vértices mais longos. A atual escassez de crédito para a produção e o consumo 

tem gerado prêmios de risco, que possibilitam uma remuneração que supera as metas atuariais. 

Análise dos cenários micro e macroeconômico resultam quanto à renda variável exposição de no máximo 25%, da carteira,  

salientando que na data base 30/11/2016 o total de recursos investidos em renda variável montava 14,66% do PL havendo,  

assim, margem para alocação no segmento. Em se tratando do inciso a que se refere, a posição passará para (~) 4,75% sendo 

o limite legal da ordem de 5%. 

Salientamos que 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. Já as realizadas em renda variável,  

como é o caso, que ensejam o ganho de capital, as expectativas de retorno devem ser direcionadas efetivamente para o  

longo prazo. Nesse diapasão, o fundo Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas têm como objetivo superar o CDI no  

longo prazo.  Para isto, o gestor utiliza estratégia de gestão ativa com atuação nos mercados brasileiros de taxas de juros,  

de índices de preço e de câmbio, por meio de exposição nos mercados à vista e/ou derivativos. Adicionalmente, o fundo pode 

investir até 50% do seu patrimônio líquido em títulos de crédito privado, de emissores classificados como baixo risco de  

crédito por agência de risco localizada no país. A opção não altera o enquadramento perante a Política de Investimentos. 

Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922/2010: 

 

 

Característica dos Ativos: 
Segmento:                      Renda Variável. 

Tipo de Ativo:                ART 8º Inciso IV,  

Instituição Financeira:  Banco Itaú Unibanco S.A 

CNPJ:                            60.701.190/0001-04 

Fundo:                            ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS 

CNPJ:                             00.973.117/0001-51 

 

Proponente: 
 

Osmar Giudice 

Superintendente 

 

 

Lafaiete Fabio T. de Oliveira 

Presidente Cons. Administrativo 

 

Gestor/autorizador: 
 

 

Osmar Giudice 

Superintendente 

CPF 029.919.458-26 

CPA-20 ANBIMA  

CGRPPS 447 APIMEC  

 

Responsável pela liquidação da operação 
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