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ATA Nº 08/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 22/08/2016. 
 
 
 
 
 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria 2 
Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado 3 
pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (PRE), Amadeu da Silva Barros 4 
- Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes 5 
- Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Plano de Ação 6 
2016; b) Atas, ordinária n° 07/2016 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 07/2016 do 7 
Conselho Fiscal; c) Ofício n° 205/2016 do SINTEPI; d) Risco Iminente e Tábua de Aderência; 8 
e) Dívida da Patrocinadora; f) Imóveis da FACEPI; g) Margem de empréstimo para 9 
participantes após correção de benefícios; h) Acompanhamento do Orçamento 2016; i) 10 
Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de gestão; REGISTROS: 1) PRE registrou 11 
que foi feito o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para 2016 fazendo as 12 
atualizações necessárias; 2) Sobre a ata da reunião ordinária do Conselho Deliberativo, 13 
especificamente sobre a determinação quanto a execução da dívida da Patrocinadora, o PRE 14 
registrou que, no andamento do processo, foram tomadas as providências ocorrendo o 15 
pagamento do débito antes da execução. Ainda sobre a referida ata, no assunto sobre os 16 
indicadores de gestão, a DF registrou que já fez o levantamento dos indicadores a serem 17 
propostos e que no próximo mês fará a apresentação à Diretoria Executiva e logo em seguida 18 
ao Conselho Deliberativo. Sobre a solicitação do Conselho quanto a alteração no organograma 19 
da FACEPI, o PRE registrou que já recebeu a primeira minuta do Manual de Atribuições e que 20 
a mesma será analisada entre os Diretores. Quanto ao assunto do risco iminente e tábua de 21 
aderência, também discutido pelo Conselho Deliberativo, o PRE registrou que os participantes 22 
que tiveram seus benefícios concedidos de janeiro de 2011 a dezembro de 2014, já foram 23 
comunicados da correção que será a partir de agosto/2016, conforme determinação do 24 
Conselho. Quanto aos participantes que tiveram seus benefícios calculados com premissa 25 
inadequada, considerando-os em risco iminente de aposentadoria, PRE registrou que a intenção 26 
é proceder conforme feito com a questão da tábua de aderência, dessa forma, informou que no 27 
dia 23/08 haverá uma reunião com os participantes do risco iminente, estando presente a 28 
consultora jurídica da Fundação que fará os esclarecimentos necessários quanto ao assunto. 29 
Quanto ao PCV-FLEX, PRE registrou que já foi solicitada da GAMA as alterações propostas 30 
pelo Conselho Deliberativo e que a previsão de recebimento é até o dia 23/08. Sobre a ata do 31 
Conselho Fiscal, especificamente sobre o item discutido quando a conta n° 1211020102000 32 
(provisão para credito de liquidação duvidosa), apresentada no balancete da Fundação, a DF 33 
registrou que os esclarecimento já foram prestados, porém será dado conhecimento ao 34 
Conselho Deliberativo a fim de que o mesmo se manifeste quando a necessidade de cobrança 35 
dos valores ou se o caso será registrado como perda para a Fundação. Na oportunidade, a DF 36 
registrou que teve conhecimento do fechamento do Relatório de Manifestação do Conselho 37 
Fiscal referente ao 2° semestre de 2015 e que o mesmo já foi encaminhado para o Conselho 38 
Deliberativo. Disse que a DEX já providenciou o seu Relatório sobre as recomendações 39 
apontadas na referida manifestação e que, como ainda não houve posição por parte do 40 
Conselho Deliberativo, caso haja discordância do mesmo com relação às recomendações 41 
elencadas pelo Conselho Fiscal, a Diretoria ficará à disposição para fazer as alterações e/ou 42 
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adequações necessárias. 3) Sobre o Ofício n° 205/2016 do SINTEPI, requerendo a sustação da 43 
correção dos benefícios para agosto de 2016, PRE manifestou-se informando que a decisão da 44 
Diretoria Executiva está em conformidade com a determinação do Conselho Deliberativo, uma 45 
vez que as cartas encaminhadas aos participantes foi de prévio conhecimento do órgão citado; 46 
4) Sobre o Risco Iminente e Tábua de Aderência, PRE registrou que o assunto já havia sido 47 
discutido, anteriormente, nesta reunião; 5) Quanto a dívida da Patrocinadora, a DF registrou 48 
que as parcelas cujo vencimento foram em 29/07/2016, ainda não foram quitadas, porém, 49 
informou que, segundo a gerente financeira da EDPI, o pagamento será feito até o dia 50 
30/08/2016. 6) Sobre os imóveis da FACEPI, DF registrou que, de um modo geral e de acordo 51 
com o mercado, a carteira apresenta deficiências e que na Fundação não está ocorrendo de 52 
forma distinta. Prosseguiu informando que os contratos de aluguel firmados com a 53 
Patrocinadora estão sendo cumpridos apenas de forma parcial, uma vez a mesma vem 54 
efetuando o pagamento em seu valor histórico, porém, sem as correções geradas pelos atrasos. 55 
Quanto ao contrato firmado com a empresa Múltipla, a DF demonstrou preocupação uma vez 56 
que a empresa não vem cumprindo com os pagamentos. Disse que fará contato com o inquilino 57 
e logo em seguida, voltará o assunto para discussão com os Diretores. Sobre o imóvel de São 58 
Paulo, informou que o contrato de aluguel será encerrado em 31/08 e que o inquilino já 59 
manifestou que não há interesse na renovação contratual. Na oportunidade informou que, na 60 
época da assinatura do contrato, a locatária efetuou depósito calção no valor R$ 75.000,00 61 
(setenta e cinco mil reais) que corrigido para os dias atuais chega ao valor de R$ 105.577,99 62 
(cento e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos) e que hoje a 63 
locatária está cobrando a restituição, conforme a cláusula décima terceira do contrato de 64 
locação. 7) Sobre a margem de empréstimo, a DF explicou que 29 (vinte e nove) participantes 65 
que terão seus benefícios corrigidos possuem empréstimos na Fundação e terão a prestação 66 
alterada acima da margem permitida. Prosseguiu informando que a margem será respeitada, 67 
porém, o valor ultrapassado será objeto de aditivo. Disse ainda que, que o processo ocorra com 68 
transparência, os participantes envolvidos serão comunicados da mudança; 8) DF apresentou as 69 
Planilhas de Acompanhamento do Orçamento na posição julho/2016 e registrou o valor foi 70 
excedido em 2,97% do orçado acumulado; 9) DF apresentou a planilha de acompanhamento dos 71 
investimentos e a planilha de rentabilidade  na posição julho/2016, onde  a meta atuarial do Plano 72 
BD foi de 8,32% chegando a acumular a rentabilidade em 9,63%, a meta atuarial do Plano CV foi 73 
de 8,46%  acumulando uma rentabilidade de 8,63% e o PGA acumulou 7,17%. Na oportunidade, 74 
comunicou aos presentes que no dia 30/08 a BBDTVM, Gestora dos Recursos, estará presente na 75 
Fundação para apresentar os resultados obtidos no 1° semestre do corrente ano. Sobre os 76 
Indicadores de Gestão, apresentou a planilha, também na posição julho/2016, de acordo com o 77 
que vem acompanhando mensalmente. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Contratação 78 
de empresa para serviço de Controles Internos e Relatório de Manifestação do Conselho 79 
Fiscal. Considerando: 1) a necessidade de contratação para fins de continuidade, 80 
aprimoramento e cumprir com as determinações da Resolução MPS/CGPC n° 13; 2) a Nota 81 
Técnica GC n° 004/2016 de 12/08/2016 e as propostas nela anexadas; 3) que o valor 82 
apresentado está coerente com o mercado; 4) que os consultores/sócios são prestadores do 83 
serviço necessário, bem como já terem prestado serviços da mesma natureza para a Fundação. 84 
DELIBERAR: 1) Por aprovar a contratação da empresa Manage Risk, para a prestação dos 85 
serviços de Controle Interno e Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal. DECISÃO: 86 
Aprovado por unanimidade. II) Contratação de empresa para serviço de consultoria 87 
financeira. Considerando: 1) A necessidade de continuidade dos serviços de consultoria 88 
financeira, elaboração de Estudo de ALM e da Política de Investimento; 2) A Nota Técnica n° 89 
GF n° 001/2016 de 22/08/2016 e as propostas nela anexadas; 3) que o escopo/proposta de 90 
trabalho ser a mais completa e ainda levando em consideração já terem prestado serviços da 91 
mesma natureza para a Fundação. DELIBERAR: por aprovar a contratação da empresa I9 92 
Advisoy, para a execução dos serviços de consultoria financeira , estudo de ALM e Política de 93 
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Investimento. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Renovação de contrato para 94 
serviço de seguro de vida dos empregados da FACEPI. Considerando: 1) Que a FACEPI 95 
paga o seguro de vida aos seus colaboradores; 2) A Nota Técnica n° 044/2016 G.ADM-DAB 96 
de 18/08/2016 e as 03 (três) propostas recebidas para a prestação do serviço; 3) Que a menor 97 
proposta recebida foi da atual prestadora. DELIBERAR: a) Por aprovar a renovação contratual 98 
com a empresa Sul América para a prestação do serviço de seguro de vida dos empregados da 99 
FACEPI. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  E nada mais havendo a tratar, às 17hs 100 
(dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente 101 
ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 102 
evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 22 de agosto de 2016.   103 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

AMADEU DA SILVA BARROS 
Diretor Administrativo e de Benefícios 

 
 

LÍDIA FRANCISCA F C AIREMORAES 
Diretora Financeira 

 
 

 
 

CONCEIÇÃO DE MARIA P SANTANA 
Secretária  

 
  

 
 

 


