
ATA Nº 04/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 26/04/2017. 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezessete, às quinze horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da 2 
Diretoria Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR) e Lídia 4 
Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 5 
(DAF) ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Ausência do Diretor de Gestão de 6 
Previdência Complementar. II) Proposta de prestação de serviço da MERCER GAMA. III) 7 
Acompanhamento Plano de Ação 2017; IV) Atas, ordinária n° 03/2017 e extraordinária n° 8 
04/2017 do Conselho Deliberativo e ordinárias n° 03 e 04/2017 do Conselho Fiscal; V) Carta 9 
da Patrocinadora CTA DG – 011/2017, de 10/04/2017. VI) Convocação para reuniões de 10 
assembleias ordinária e extraordinária das instituições ABRAPP, SINDAPP e ICSS; VII) 11 
Parecer Atuarial 103/2017 - GAMA; VIII) Dívida da Patrocinadora; IX) Acompanhamento 12 
do Orçamento e Indicadores de Gestão; X) Acompanhamento dos Rendimentos da FACEPI. 13 
2) Assuntos para deliberação: I) Aquisição de material para instalação de novos sensores – 14 
sistema de segurança na sede da FACEPI. REGISTROS: I) DPR registrou a ausência do 15 
Diretor Amadeu da Silva Barros devido a problemas de saúde. II) Registrou recebimento da 16 
proposta de prestação de serviço da MERCER GAMA – Identificação de óbitos; III) 17 
Registrou o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI 2017, informou que até o 18 
momento não haviam sido encaminhados os extratos de contribuição aos participantes dos 19 
planos PBD e PCV, e  recomendou à Diretoria de Gestão de Previdência Complementar o seu 20 
envio de imediato. Com relação à certificação de dirigentes, reiterou a necessidade de 21 
regularização, para atendimento das exigências legais. Quanto ao processo do período sem 22 
plano, informou que as tratativas foram retomadas, mas que até o momento não houve 23 
entendimento entre as partes. Sobre o PCV-FLEX, o DPR registrou que a matéria permanece 24 
com a Diretoria de Gestão da Patrocinadora e que no início do mês informou as pendências 25 
existentes sobre o assunto entre a FACEPI/Patrocinadora, à assistente da Diretoria de Gestão 26 
(Sra. Pedrinha), por sua solicitação. IV) Quanto às atas em questão, os assuntos foram 27 
apreciados pela DEX, que esclareceu: a) Que a atualização dos honorários dos diretores 28 
autorizada pela Patrocinadora, conforme Resolução 041/2017, decorreu da necessidade de 29 
atualização relativa ao período de março/2013 a fevereiro/2017, contemplada no orçamento 30 
de custeio, uma vez que não foram feitos nos respectivos anos; o IPCA do período foi de 31 
27,42%, e o impacto no orçamento de custeio para 2017 foi de 3,44%. Convém esclarecer que 32 
a referida atualização não foi contemplada nos anos anteriores (2014, 2015 e 2016), tendo em 33 
vista a conjuntura política e econômica iniciada em 2013, impactando inclusive no orçamento 34 
de custeio da FACEPI, que é disponibilizado pela Patrocinadora, conforme registrado em atas 35 
da DEX, durante o período, e a DEX enxergando/vislumbrando uma pequena melhora neste 36 
cenário contemplou no orçamento de 2017 a recuperação dos honorários dos diretores que a 37 
mais de 3 (três) anos não haviam sido atualizados, como também, a retomada das progressões 38 
salariais dos empregados da FACEPI; b) No caso da aplicação das Promoções Salariais dos 39 
três empregados deliberada pelo Conselho Deliberativo, o impacto para 2017 na rubrica 40 
Pessoal Próprio é de 7,98%, e no orçamento de custeio é de 2,51%.  No que diz respeito às 41 
Progressões Salariais por Merecimento (para efeito de disponibilidade de recurso foi utilizado 42 
50% do interstício de 5% adotado no PCCS da FACEPI), em relação à rubrica Pessoal 43 
Próprio 2017 é de 2,14%; e que em relação ao orçamento de custeio é de 0,76%. O Presidente 44 



disse que a DEX sempre reconheceu e entendeu sobre a politica de recursos humanos da 45 
Fundação e que não foram feitas as progressões salariais por merecimento em 2015, e a 46 
promoção salarial dos três empregados, pelos motivos já explicados em reuniões anteriores 47 
dos correspondentes anos, mas que, optaram por fazer a atualização dos salários dos 48 
empregados pela inflação, mantendo o poder aquisitivo dos salários, mantendo todos os 49 
benefícios já concedidos aos empregados, como por exemplo: plano de saúde, seguro de vida, 50 
abono salarial (ticket alimentação), gratificação retorno de férias, bem como, manter todos os 51 
empregos da FACEPI, acrescentou que não dava pra fazer tudo, e essa foi a prioridade da 52 
atual gestão. Voltou a dizer que a partir de 2017, tendo a DEX vislumbrado esta melhoria no 53 
cenário econômico, principalmente a queda da inflação, enxergou a possibilidade de retomar 54 
as progressões, sendo a vez da progressão por merecimento que não foi feita em 2015. c) 55 
Sobre a Conta nº 1.2.1.9.02.00.00.000 (provisão para crédito de liquidação duvidosa) 56 
registrada no balancete da Fundação, a DAF disse que já se manifestou em reuniões anteriores 57 
sobre o assunto, e agora, com a manifestação da Auditoria Independente do exercício 2016 58 
através da Carta de Controle: FACEPI 31/12/2016, Parte I, item 2.2.1 – Recursos a receber, 59 
transcrito a seguir:“ Despesas administrativa a recuperar CEPISA – R$ 0,00 (Conta 60 
1.2.1.9.02.00.00.000 Plano BD). Lançamento de débito e crédito no valor de R$ 524.999,44, 61 
zerando seu saldo. Verificamos que tais valores se referem às despesas administrativas que, 62 
na ocasião do Contrato de Dívida da Patrocinadora, não foram consolidados à época. Estes 63 
valores são oriundos do exercício de 1999, onde houve o registro, antes do contrato da dívida 64 
do não repasse pela patrocinadora da despesa administrativa de um período. Por se tratar de 65 
valores históricos a longa data e, que não há registros documentais formais suficientes e 66 
comprobatórios para validar o saldo, recomendamos sua devida baixa nos registros 67 
contábeis.” d) Quanto ao fechamento do exercício 2016, o seu orçamento, a DAF apresentou 68 
planilha analítica anual com o comparativo dos valores orçados / valores realizados. Disse que 69 
durante todo o ano, mensalmente nas reuniões da DEX, é apresentado o acompanhamento do 70 
orçamento; e que o afastamento a maior de 4,33% do realizado sobre o orçado é aceitável no 71 
regulamento do PGA, a necessidade de justificativa decorre de afastamentos acima de 10% a 72 
maior ou a menor. Sobre os indicadores a DAF apresentou planilha contemplando as 73 
alterações feitas pelo Conselho Deliberativo, solicitando a relação conceitual dos indicadores 74 
alterados. Informou que o indicador 11.0 – “Índice de cobertura das Despesas Administrativas 75 
Totais frente aos Recursos Garantidores dos planos de Benefícios” é um dos indicadores 76 
importantes que a PREVIC acompanha nas suas análises, mas que apesar da substituição feita 77 
pelo CD, a diretoria continuará acompanhando na sua gestão. O DPR acrescentou que na 78 
próxima reunião todos os números serão apresentados. f) Com relação à posse dos novos 79 
dirigentes o DPR informou que a documentação para requerimento de Habilitação do Diretor 80 
de Gestão de Previdência Complementar e dos Conselheiros eleitos Deliberativo e Fiscal 81 
(titular e suplente) foi devidamente encaminhada para a PREVIC. g) Com relação ao imóvel 82 
localizado na Av. João XXIII, a DAF informou que o inquilino vem pagando, embora com 83 
dificuldade, e o gestor da carteira vem acompanhando, prosseguiu informando que em seu 84 
entendimento, no momento ainda é a opção menos ruim para a Fundação, tendo em vista a 85 
atual situação do país, com relação ao segmento de imóveis. V) O DPR registrou o 86 
recebimento da carta CTA DG – 011/2017, de 10/04/2017 em que a Patrocinadora indica os 87 
membros para compor o Comitê de Investimentos, o Sr. Daniel Ângelo Rufino da Silva 88 
(titular) e Edward Lennon da Fontoura (suplente). Informou ainda que foi reiterada a 89 
solicitação ao SINTEPI e a AAPCE, para indicação dos seus respectivos representantes. VI) 90 
Com relação à Convocação para reuniões assembleares das instituições ABRAPP, SINDAPP 91 
e ICSS, marcada para a presente data, o DPR informa que a FACEPI não se fez presente 92 
devido a outras prioridades, levando em consideração questões orçamentárias. VII) Registrou 93 
o recebimento de Parecer Atuarial 103/2017 – GAMA, em que constata que a FACEPI 94 



destinou para o PBD ativos suficientes para a cobertura das obrigações e despesas 95 
previdenciárias, encontrando-se regular perante a Resolução MPS/CGPC nº 04/2002. VIII) 96 
Sobre a Dívida da Patrocinadora, a DAF registrou que até o presente momento a 97 
Patrocinadora encontra-se adimplente com relação aos contratos e despesas administrativas. 98 
IX) A DAF apresentou a planilha de acompanhamento do PGA e orçamento da FACEPI, na 99 
posição de março/2017. X) Sobre os rendimentos, a DAF apresentou o acompanhamento na 100 
posição março/2017, onde a meta atuarial do Plano BD foi de 2,06% chegando a acumular a 101 
rentabilidade em 3,22%, a meta atuarial do Plano CV foi de 2,08% acumulando uma 102 
rentabilidade de 3,94% e o PGA acumulou 3,15%.  DELIBERAÇÃO: I) Aquisição de 103 
material para instalação dos novos sensores do sistema de segurança da FACEPI. 104 
Considerando: a) Nota Técnica Nº 017 DAF/2017, b) análise das propostas recebidas e mapa 105 
comparativo de preços c) que os equipamentos oferecidos para locação, pela SECOPI, são os 106 
mais modernos. d) que o custo para a Fundação será somente o da instalação dos 107 
equipamentos. DELIBERAR: Por aprovar "ad referendum" a aquisição do material para a 108 
instalação dos novos sensores da empresa SECOPI. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 109 
A DEX Resolve: Que a secretária de Governança tome as providências, assim como faça os 110 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 111 
17hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura 112 
da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 113 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 26 de 114 
abril de 2017. 115 
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