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RESUMO RELATÓRIO ANUAL 2015  

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - PCV 

 

APRESENTAÇÃO 

Prezado Participante, 
 

A FACEPI tem a satisfação de apresentar o Resumo do Relatório Anual 
do Plano de Benefício Definido, que contém as informações mais importan-
tes para você acompanhar a vida de seu fundo de previdência privada, com 
os resultados de 2015 e as diretrizes para os investimentos financeiros em 
2016. 

 Para saber mais, consulte o site www.facepi.com.br. Lá você encon-
tra a íntegra dos documentos ora apresentados, que foram submetidos à 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), o órgão 
que regula e fiscaliza os fundos de pensão. 

Estamos à sua disposição.  

Boa leitura, 

Diretoria Executiva da FACEPI  
Teresina, junho de 2016 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

As práticas de governança contribuem para o desenvolvimento sus-
tentável das entidades, proporcionando melhorias no seu desempenho. E 
neste conceito a FACEPI tem as suas ações pautadas na transparência, bus-
cando a capacitação e certificação de seus dirigentes e colaboradores.  

Adota um  sistema de controle de risco, revista anualmente, para 
identificar os pontos que necessitam de aprimoramento.  

Os seus órgãos estatutários se reúnem mensalmente para tratar de 
assuntos relacionados à gestão da entidade e dos seus planos. 

Dentre as medidas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, devida-
mente respaldadas no estudo de aderência das hipóteses atuariais 
(Relatório GAMA 26 RE 169/15 e Nota Técnica de Testes de Aderência GA-
MA 2015),   destacando a alteração relativa à hipótese de taxa de juros de 
4,44% a.a. em substituição à 5,50% a.a.. Em relação a expectativa de vida A 
Tábua de Mortalidade Geral adotada foi a AT-2000 suavizada em 10% se-
gregada por sexo; a Tábua de Mortalidade de Inválidos foi a MI-85 segrega-
da por sexo;  a Tábua de Entrada em Invalidez foi a LIGHT MÉDIA. 
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Nesta edição: 



 
 O Plano PCV está estruturado na modalidade de Contribuição Variável (CV), na forma disposta 

na Resolução MPS/CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005, posto que os benefícios programa-
dos assegurados pelo Plano observam a conjugação das características de Contribuição Definida 
(CD) na fase de acumulação e, características de Benefício Definido (BD) e Contribuição Definida 
(CD) na fase de percepção. 

 

 Em junho/2010, iniciou-se o recolhimento das primeiras contribuições ao Plano de Contribui-
ções Variável - PCV. Em 31 de dezembro de 2015,  o referido plano contava com o número de 
03 pensionistas, 33 participantes em benefício proporcional diferido, totalizando um valor anu-
al de 330 mil em benefícios pagos e 326 participantes ativos;    

 O Balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, o conjunto de bens e 
direitos (ATIVO) e as obrigações (PASSIVO), numa determinada data, facilitando o conhecimento e a 
análise da situação financeira da Entidade. Confira abaixo o Balanço Patrimonial do Plano de Contri-
buição Variável administrado pela FACEPI, em 31 de dezembro ( em reais mil).  

 
 

 

INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATUARIAIS 

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS  
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 As provisões matemáticas são os compromissos assegurados pelo plano  de benefícios aos seus 
participantes, representam o valor atual dos compromissos atuais (benefícios concedidos) e 

futuros (benefícios a conceder). 

 

 

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL  
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FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL  

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015 

A Política de Investimentos do Plano de Contribuição Variável da FACEPI é o documento que esta-
belece as regras e condições para aplicação dos recursos da entidade, nela podemos observar os princí-
pios, metodologias e parâmetros estabelecidos,  visando garantir, ao longo do tempo, a segurança, liqui-
dez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do plano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRATIVOS DOS INVESTIMENTOS 

 
 
 

A tabela ao lado representa os Investimen-
tos do Plano de Contribuição Variável da FACEPI, 
alocados por segmento 
 
 

 

 
 

A  rentabilidade nominal  liquida dos recur-
sos garantidores das reservas técnicas (R$ 
30.322.116,69), para a carteira de Investimentos 
do Plano  teve a seguinte performance:   
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Conselho Fiscal 

 
Titulares 

Damião Ferreira dos Santos  
Teônia Almeida do Vale Costa 

Lucyana Nahmias Ferreira 
Luiz Gomes de Sousa Neto 

Suplentes 
Shirley Bezerra Lima 

Helder Vieira de Araújo Ribeiro 
Wellington do R Monteiro Sena 

DESPESAS DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL  

O custo com a administração do Plano de Contribuição Variável, no exercício de 2015 foi de R$ 
294.405,27, descriminados abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL  

 
O custo com os fundos de  
investimentos do Plano de 
Contribuição Variável foi de 
R$ 111.673,92, assim descri-
minados:  

Conselho Deliberativo 

 

Titulares 
Robert Rosa da Silva      

Amadeu da Silva Barros 
Francisco José da C. Britto 

Ernani Rezende M. de Santana 
Suplentes 

Vicente José dos Santos 
Francisco das Chagas de Sousa 
Valdenrique Mendes da Silva 

Diretoria Executiva 

 
Robert Soares M. Cavalcante 

Presidente 
 

Lídia Francisca F. C. Airemoraes 
Diretora Financeira 

 
Amadeu da Silva Barros 

Diretor Adm. e de Benefícios 


