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ATA Nº 01/2016 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 

SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 

NO DIA 04/03/2016. 

 
 

 

Aos quatro dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede da 1 

FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/sul, reuniram-se extraordinariamente os membros da 2 

Diretoria Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social - FACEPI: O Sr. Robert Soares 3 

Martins Cavalcante – Presidente, o Sr. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de 4 

Benefícios e a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os 5 

cumprimentos iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “1 –  Não envio do 6 

balancete de Janeiro de 2016 à PREVIC na devida data”.  Prosseguiu informando que no dia 7 

01/03/2016 a Diretora Financeira deu ciência aos demais Diretores do não envio dos balancetes 8 

de janeiro/2016 à PREVIC, dessa forma, solicitou maiores esclarecimentos sobre a matéria. 9 

Indagada pelo Sr. Presidente a Diretora Financeira informou que o balancete de janeiro de 2016, 10 

tinha prazo para envio à PREVIC em 29/02/2016, no entanto, por questões operacionais, o 11 

contador comunicou o não envio. Prosseguiu informando que o cálculo das provisões 12 

matemáticas de benefício do PCV, calculado pela consultoria atuarial GAMA, somente chegou à 13 

FACEPI depois de encerrado o expediente do citado dia, não havendo tempo suficiente para a 14 

verificação e o procedimento de fechamento e envio do referido balancete na data estabelecida. 15 

Na oportunidade apresentou a Nota Técnica 002/2016 elaborada pelo Contador Bruno César com 16 

o histórico e justificativa da ocorrência. Acrescentou que chamou sua atenção, embora a causa 17 

tenha sido o não recebimento do cálculo das provisões no prazo, fato como este demonstra 18 

grande falha de controle interno, e que a Fundação pode ser penalizada pela PREVIC. 2 – 19 

Reavaliação do imóvel da FACEPI situado na cidade de São Paulo – SP”. Indagada pelo Sr. 20 

Presidente a Sra. Diretora Financeira falou que a Fundação possui no seu ativo a propriedade de  21 

imóveis e que por força da Instrução MPS/SPC n° 31/2009 os mesmos deverão ser reavaliados 22 

pelo menos a cada 03 (três) anos. Prosseguiu informando que a última avaliação feita  no imóvel 23 

de São Paulo foi em 2013 e que o mesmo precisa ser reavaliado no exercício de 2016. Mostrou o 24 

processo incluindo a Nota Técnica 003/2016 - Gestão de Imóveis, informando que foram feitas 25 

pesquisas de preços com empresas especializadas no ramo e que obteve três respostas, onde a 26 

empresa PLANA- Consultoria e Planejamento apresentou a proposta de menor valor. Feito isto, 27 

colocou a matéria para a manifestação dos demais Diretores. Feitas as devidas considerações a 28 

DEX aprovou a empresa PLANA para a prestação do serviço de reavaliação do imóvel da 29 

FACEPI situado na cidade de São Paulo – SP. “3 – Propostas para aquisição de materiais de 30 

expediente da FACEPI”. Indagado pelo Sr. Presidente o Sr. Diretor Adm. e de Benefícios 31 

apresentou a Nota Técnica n° 006/2016 – G.ADM. – DAB, cujo assunto trata sobre a aquisição 32 

de materiais de expediente da Fundação. Disse que a necessidade das compras também são 33 

justificadas através da referida Nota Técnica e na oportunidade apresentou as propostas 34 

recebidas, solicitando a posição dos presentes. Após as considerações a DEX decidiu que a 35 

aquisição dos materiais será feita na Livraria Piauiense e Marko Informática, tendo em vista que 36 

as duas empresas oferecem materiais de menor valor. “4 – Propostas para a prestação dos 37 

serviços de consultoria jurídica”.  O Sr. Presidente informou que o Contrato com a atual 38 

consultoria jurídica foi encerrado em 01/03/2016, dessa forma foram solicitadas novas propostas 39 

para a prestação do referido serviço. Prosseguiu informando que, das propostas recebidas, o 40 

Escritório Pagliarini Morales apresentou o melhor e menor custo benefício para a Fundação, 41 

conforme apresentado na Nota Técnica n° 008/2016 G. ADM-DAB. Após discussão a DEX 42 
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aprovou a renovação do contrato de prestação de consultoria jurídica com o Escritório Pagliarini 43 

Morales. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 44 

autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por 45 

mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. 46 

Teresina, 04 de março de 2016. 47 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 

Presidente  

AMADEU DA SILVA BARROS 

Diretor Administrativo e de Benefícios 

 

 

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 

Diretora Financeira 

 

 

 

 

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA 

Secretária  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


