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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.:                516/2017 

 

Data:             05/04/2017 

 

Valor: R$ 586.466,12 

Dispositivo da Resolução do CMN nº 3922/2010: 

Artigo. 7º, inciso I, B 
 

Histórico da Operação. Banco Safra Agência 00500 / Bom Retiro - cc. 333917 

 

APLICAR, a importância de R$ 586.466,12 (quinhentos oitenta seis mil quatrocentos sessenta seis reais e doze 

centavos) no fundo de investimento SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA, CNPJ 10.787.822/0001-18 no qual já 

somos detentores de cotas. 

 

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. Na pesquisa Focus, a 

projeção para o IPCA caiu a 4,10 final de 2017.  Já para 2018 as expectativas permanecem em 4,50%. A expectativa 

para a taxa de câmbio ao final de 2017  caiu a R$ 3,25/US$, permanecendo estável em US$ 3,40 para 2018.  A 

projeção para a taxa de crescimento do PIB em 2017  subiu de 0,48 para 0,49, subindo de 2,37 para 2,39 em 2018. A 

estimativa para a taxa Selic ao final de 2017 caiu a 8,75% para 2017 e também para 2018 no patamar de 8,50%. Se 

considerarmos as metas atuariais o IPCA +5.5% ficou em 9,60% a.a. ou seja, 2017 será um ano mais desafiador para o 

cumprimento das metas atuariais, já que o corte elevado da SELIC e a inflação mais controlada aumentam a 

possibilidade de que os juros sigam um ciclo de queda mais forte e terminem o ano no patamar de um dígito e, quanto 

menor os juros, maior a dificuldades de atingir meta atuarial com aplicações financeiras de renda fixa, mais 

conservadoras; uma relação inversamente proporcional. Por tudo, é indispensável iniciar alocações estratégicas em 

alternativas que possam aproveitar estes movimentos de mercado e potencializar as rentabilidades dos investimentos. 

Os Títulos Públicos Federais ainda proporcionam boas taxas de juros. A redução da SELIC. ainda favorece os papéis 

pré-fixados; no contexto de indefinições políticas que tanto impactam o mercado financeiro e de capitais, o 

importante é manter a “calibragem” da carteira de investimentos. Os cenários quanto às curvas de juros vislumbram a 

necessidade de balanceamento do patrimônio mesclando os prazos de vencimentos dos títulos públicos que compõe as 

carteiras dos FI, o que o investimento no produto elencado representa oportunidade.  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 

 

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  
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