
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

AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

 Unidade Gestora do RPPS: PREV-XANGRI-LÁ

CNPJ: 20.181.811/0001-43

VALOR (R$): 2.955.000,00

Nº / ANO: 1/2022

DATA: 12/01/2022

Dispositivo da Resolução do CMN: Art.7º, IV, a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação:

APLICAÇÃO de Recurso no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

Características dos ativos:

Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de
juros doméstica e/ou de índices de preços.

CNPJ: 13.077.418/0001-49

ENQUADRAMENTO: Art.7º, IV, a

JUSTIFICATIVA: O cenário externo tem se caracterizado pelo crescimento no número de casos da variante Ômicron. Todavia, a
visão predominante nos mercados continua a ser de que a nova onda da Covid não prejudicará a recuperação econômica global.
Além disso, a política monetária e a inflação nos EUA devem ser temas centrais nesse ano, dada a expectativa de que o Federal
Reserve eleve as taxas de juros visando atenuar a alta da inflação. No Brasil, apesar dos resultados fiscais terem sido positivos em
novembro com o primeiro superávit registrado desde 2013, o risco fiscal seguirá sendo o principal fator de incertezas para o
mercado. As notícias dos últimos dias vêm apresentando riscos adicionais ao orçamento de 2022, em especial a desoneração da
folha de pagamento e os gastos com pessoal. Quanto aos juros, há a aceleração do ritmo de elevação da Selic pelo Copom, que
fechou 2021 em 9,25% e seguirá nesse ano, conforme a indicativo de uma mais uma elevação em 150 pontos base para a primeira
reunião do ano, dada a forte pressão inflacionária, que tende a seguir forte em razão do agravamento da crise hídrica. Sendo assim,
opta-se por aplicar em CDI.
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