
  

ATA Nº 11/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 24/11/2017. 
 
 
 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, às nove horas e 1 
trinta minutos, na sede da FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se 2 
ordinariamente os membros da Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade 3 
Social - FACEPI. QUORUM: legal, representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - 4 
Diretor Presidente (DPR), Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de 5 
Gestão Administrativa e Financeira (DAF) e Sr. Paulo das Chagas Oliveira - Diretor de 6 
Gestão de Previdência Complementar (DGB). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para 7 
registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2017. II) Apreciação da Ata ordinária nº 8 
09/2017 do Conselho Deliberativo; III) Apreciação da Ata nº 10/2017 do Conselho Fiscal; 9 
IV) Solicitação do Escritório Labore; V) Proposta de alteração do Estatuto; VI) OFND’s – 10 
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Desmembramento do grupo das 11 
Fundações que judicializaram a matéria; VII) Proposta do Plano de Comunicação para 2018. 12 
VIII) Ofício 0989/2017 TCU. IX) Of. Nº 040/2017- AAPCE. X) Informações sobre 13 
Empréstimos XI) Posição do recadastramento de 2017. XII) Inventário de 2017 da FACEPI. 14 
XIII) Relatório de Avaliação de Risco de 2017. XIV) Relatório Teste de Hipóteses 2017 dos 15 
Planos BD e CV com o Estudo de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, 16 
econômicas e financeiras da FACEPI. XV) Dívida da Patrocinadora XVI) Acompanhamento 17 
do orçamento, indicadores do PGA e gestão na posição de outubro/2017. XVII) Rendimentos 18 
de 2017. 2) Assuntos para deliberação: I) Estudo de ALM. II) Política de investimentos 19 
para 2018. III) Contratação de prestador de serviço – Auditoria Independente. IV) Orçamento 20 
para 2018. V) Estudo de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e 21 
financeiras. REGISTROS: I) O DPR registrou o acompanhamento do Plano de Ação da 22 
FACEPI, na posição de outubro/2017, e a DEX fez as atualizações necessárias, conforme 23 
documento anexo II) Sobre a ata n° 09/2017 do Conselho Deliberativo, após apreciação o 24 
DPR informou que foram tomadas as devidas providências referente a contratação da empresa 25 
para prestação dos serviços de avaliação de riscos e controle interno, bem como da suspensão 26 
dos benefícios dos participantes que deixaram de atualizar o cadastro. III) Apreciação da ata 27 
n° 10/2017 do Conselho Fiscal, a DAF disse não ter entendido a postura do CF.  O DPR 28 
entendendo que modelo enviado para o CF não foi atendida,  sugeriu que o conselho Fiscal 29 
envie modelo com layout da planilha para que a DEX possa atender. IV) Sobre a solicitação 30 
do escritório Labore Advocacia, que consiste no desconto em folha de pagamento de 31 
honorários advocatícios, o DPR relembrou que na reunião realizada em outubro/2017 foi 32 
aprovado, entretanto ainda não tinha sido operacionalizada, por falta de condições de 33 
implantação no sistema de folha de pagamento da FACEPI. O DGB manifestou-se contrário a 34 
decisão, justificando que este desconto causaria prejuízo operacional e financeiro para a 35 
Fundação e que no momento não temos servidores suficiente para o devido acompanhamento 36 
e controle. Prosseguiu o DPR informando que a solicitação não será atendida, considerando 37 
nova decisão tomada por maioria. Será dada ciência ao referido escritório da falta de 38 
condições para efetuarmos os descontos solicitados. V) Proposta de alteração do Estatuto. 39 
O DPR informou que recebeu a proposta, e que após análise e sugestões da DEX, fosse 40 
encaminhada para a consultoria jurídica para reexame. Informou ainda estar pendente a 41 
matéria sobre remuneração dos conselheiros, que será objeto de reunião com a Patrocinadora. 42 



  

Os demais diretores concordaram com o encaminhamento ao jurídico para as devidas 43 
observações e posterior encaminhamento ao Conselho Deliberativo para análise e aprovação. 44 
VI) OFND’s – Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Por solicitação do 45 
Escritório Jurídico que cuida do processo nas diversas Fundações, objetivando facilitar a fase 46 
final do processo, foi acatada a sugestão de desmembramento do grupo das Fundações. O 47 
DPR informou que trata de ações adquiridas em 1986, que a FACEPI juntamente com outras 48 
entidades ajuizaram ação. Prosseguiu informando que em 2015, em sentença judicial, foi 49 
decidido pelo desdobramento do grupo 8, do qual a FACEPI faz parte. Diante do 50 
desdobramento o patrono da causa, solicitou diversos documentos, dentre eles o balanço de 51 
86/87. Continuou informando que os balanços dos anos de 1986 e 1987 não foram 52 
encontrados  no arquivo da FACEPI, e diante da situação foi solicitado à ouvidoria da 53 
PREVIC, na tentativa de resgatar estas informações/documentos. Informou ainda que os 54 
demais documentos serão encaminhados. VII) Apresentação do Plano de Comunicação 55 
para 2018. O DGB informou sobre a necessidade urgente de implementar uma politica de 56 
comunicação da FACEPI com os seus participantes, e solicitou a presença da Sra. Conceição, 57 
Coordenadora de Comunicação para explanação da Política de Comunicação da FACEPI. A 58 
coordenadora de comunicação apresentou os objetivos, as diretrizes da política, como também 59 
os canais e instrumentos que poderão ser utilizados para a divulgação de informações, visando 60 
melhorar a assistência e atendimento aos participantes. O DGB informou que a proposta da 61 
Política de Comunicação será encaminhado aos demais diretores para análise/críticas para 62 
posterior aprovação. A DAF parabenizou a área pela elaboração da proposta da Política de 63 
Comunicação, disse que na sua maneira de ver está bem elaborada  para suprir este primeiro 64 
momento da área de comunicação na estrutura da fundação, quando da inclusão do Plano de 65 
Ação irá verificar melhor para que possa fazer sugestão. O DPR sugeriu que fosse 66 
acrescentado o custo e cronograma do plano de ação para implantação a partir de janeiro de 67 
2018. VIII) O DPR registrou o recebimento do Ofício nº 0989/2017 TCU/SecexPrevidência 68 
datado de 24/10/2017 que trata do déficit equacionado na FACEPI a partir de 2011 e que esta 69 
diretoria  respondeu tempestivamente ao TCU,  como também, deu conhecimento à 70 
Patrocinadora. IX) O DPR registrou o recebimento Of. Nº 040/2017- AAPCE solicitando uma 71 
resposta sobre a ação interposta pelo SINTEPI que discute a redução de valores de benefícios. 72 
Sendo informado aos demais diretores e que posteriormente, será respondido. X) Informações 73 
sobre Empréstimos - A DAF apresentou a NT DAF/DF – 02/2017 que faz um detalhamento 74 
sobre os critérios da carteira de empréstimos aos participantes. Esclareceu à respeito do 75 
questionamento feito pelo DPR na reunião anterior, (DEX 10/2017), ela enfatizou que até o 76 
final de 2015 a FACEPI utilizava para amortização das operações com participantes o INPC + 77 
juros na tabela SAC (sistema de amortização constante), onde as parcelas são corrigidas 78 
mensalmente pela inflação,  e  que a partir de janeiro de 2016,  (RES. 03/2015), foi alterada 79 
para a  tabela Price (parcelas fixas), por entender que  traz uma maior previsibilidade para os 80 
participantes, que podem realizar um planejamento financeiro e construir seu orçamento tendo 81 
ciência de qual é o seu gasto mensal com a amortização do empréstimo tomado junto à 82 
FACEPI. Ressaltou que o modelo com parcelas variáveis e ajustadas pela inflação do período, 83 
só é considerado bom para o participante quando a inflação está baixa o que aconteceu nos 84 
últimos meses, no entanto, não é uma tendência no mercado brasileiro, haja visto que é 85 
esperado para o próximo ano uma aceleração de 3,00% para 4,00%, sendo assim, há uma 86 
tendência de possível descontentamento futuro ao reverter o modelo atual. Citou que em um 87 
horizonte de apenas 24 meses, houve  meses em que a inflação ficou negativa e em outros  ela 88 
ficou acima de 1,20%, o que faz uma parcela quando comparada a outra ser algumas vezes 89 
superior, dificultando o planejamento familiar. E acrescentou que em relação aos níveis  para 90 
cálculo das taxas de juros atualmente praticados na FACEPI, falou que os mesmos estão 91 
competitivos com o mercado, sendo uma oportunidade melhor tomar o empréstimo na 92 



  

FACEPI do que em qualquer outro banco de varejo de grande porte. XI) Quanto ao 93 
recadastramento o DPR informou da solicitação do coordenador de benefícios, o Sr. Delano, 94 
em definir nova data de suspensão, tendo em vista que o prazo estipulado no mês anterior para 95 
o fim do recadastramento é posterior à data definida para realizar as alterações na folha de 96 
pagamento, prosseguiu sugerindo que fosse suspenso este mês. O DGB apresentou a planilha 97 
contendo a posição atual do recadastramento de 2017, que para os assistidos atingiu 99,36%, e 98 
para as pensionistas, 96,36%, concluindo que será suspenso benefício dos assistidos e 99 
pensionistas da FACEPI que não fizeram o seu recadastramento até a presente data, que o 100 
benefício será pago após a regularização do cadastro. Informou ainda que o total a ser 101 
suspenso são 14 benefícios. XII) A DAF apresentou o relatório de Inventário Anual de 102 
Bens Móveis da FACEPI, exercício de 2017, informando que foi realizada a baixa contábil e 103 
física dos itens inservíveis, sendo doados para ONG MP3. XIII) Sobre o Relatório do 104 
Resultado da Avaliação de Riscos e Controles Internos da FACEPI exercício 2017 a DAF 105 
informou que o trabalho foi executado pela Manage Risk (consultores Roberta Carvalho e 106 
Herbert Higashi) que já se encontra na fundação e validado pela DEX, e após analisado requer 107 
a definição das prioridades para inclusão no Plano de Ação da FACEPI para 2018. XIV) No 108 
tocante a Dívida da Patrocinadora a DAF informou que até o presente momento encontra-109 
se adimplente com relação ao contrato e despesas administrativas. XV) Acompanhamento 110 
do orçamento e dos indicadores do PGA e de gestão na posição de outubro/2017. A DAF 111 
apresentou as planilhas análise comparativa, acompanhamento realizado e demonstrativo das 112 
despesas administrativas orçadas e realizadas mês a mês dos planos BD e CV, assim como o 113 
consolidado do orçamento até outubro/2017; apresentou de forma conceitual e gráfica e 114 
comentou os indicadores  que são acompanhados pela DAF na administração do PGA, como 115 
também os indicadores de gestão solicitados pelo CD, na posição mês e acumulado de 116 
outubro/2017, a DEX manteve a posição de vigilante acompanhamento do custeio, 117 
observando o comportamento das despesas realizadas em relação ao que foi orçado, assim 118 
como, os indicadores e seus parâmetros em relação às metas estabelecidas. XVI) No que se 119 
refere aos rendimentos da FACEPI, a DAF apresentou a meta atuarial do Plano BD na 120 
posição acumulada de outubro/2017 que foi de 5,2801%, e a sua rentabilidade acumulou 121 
9,0364%, a meta atuarial do Plano CV foi de 5,3628% acumulando uma rentabilidade de 122 
10,6889% e o PGA acumulou 8,9770%, ficando acima do seu benchmark que é o CDI que foi 123 
de 8,7203%. DELIBERAÇÃO: I) Estudo de ALM - 2017  a DAF apresentou o trabalho  124 
estudo de ALM,  executado  com o apoio do consultor Diego Condado da i9 Advisory, cujo 125 
objetivo é o de verificar as possíveis consequências da utilização de estratégias de alocação de 126 
ativos de investimentos de cada plano, para financiar seu passivo, informou que foi utilizado 127 
para a elaboração da Política de Investimentos de 2018. Ressaltou que o trabalho está 128 
recomendado pelo Comitê de Investimentos, conforme ata COMIN 03/2017, anexa, sendo 129 
validado pela DEX e acrescentou que o mesmo foi discutido com o Conselho Deliberativo, 130 
para onde deverá ser encaminhado para deliberação, se for o caso. DELIBERAR: Pela 131 
aprovação do estudo da ALM e encaminhado ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: 132 
Aprovado por unanimidade. II) Política de investimentos para 2018. A DAF apresentou o 133 
trabalho da Política de Investimentos para 2018, executado com o apoio do consultor Diego 134 
Condado da i9 Advisory, cuja finalidade é maximizar a possibilidade de atingimento dos 135 
objetivos de investimentos, com implementação da alocação dos ativos de maneira conduzida 136 
dentro de um processo. Ressaltou que o trabalho está recomendado pelo Comitê de 137 
Investimentos, conforme ata COMIN 03/2017, anexa, sendo validado pela DEX e acrescentou 138 
que o mesmo foi discutido com o Conselho Deliberativo, para onde deverá ser encaminhado 139 
para deliberação, se for o caso. DELIBERAR: Pela aprovação da Política de investimentos 140 
para 2018, remetendo ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) 141 
Contratação prestador de serviço – Auditoria Independente - A DAF mostrou o processo 142 



  

de contratação realizado pelo gestor do contrato através da Nota Técnica CAOC nº 008/2017, 143 
informou que todas as empresas proponentes são capacitadas para o serviço, e que a sua 144 
opção é a PHF Auditores. O DPR informou que a empresa já prestou serviços para a 145 
Fundação, exercendo um bom trabalho, concordando com a contratação. DELIBERAR: Por 146 
aprovar a contratação da PHF Auditoria remetendo ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: 147 
Aprovado por unanimidade. IV) Orçamento para 2018. A DAF apresentou o orçamento para 148 
2018, disse que está alinhado com as políticas de investimentos, que o orçamento de custeio 149 
consolidado para 2018 também está alinhado com a DEX e deve ser encaminhado ao CD para 150 
deliberação, se for o caso. O DGB informou que será acrescido para o exercício de 2018 o 151 
custo com a implantação e aplicação da política de comunicação da Fundação. 152 
DELIBERAR: Pela aprovação do orçamento para 2018, remetendo ao Conselho 153 
Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. V) Relatório Teste de Hipóteses 2017 154 
dos Planos BD e CV com o Estudo de aderência das hipóteses biométricas, 155 
demográficas, econômicas e financeiras. O DPR informou que recebeu o relatório com o 156 
resultado dos estudos de aderências das hipóteses, repassou aos demais diretores e que após 157 
análise aprovou os estudos da consultoria atuarial. Com relação a taxa de juros aprovou a 158 
mudança da taxa do plano BD, que atualmente é 4,35% para 4,38%, ficando no limite inferior 159 
da taxa parâmetro apresentada no estudo. Com relação a taxa de juros aplicada no PCV, o 160 
DPR manifestou-se pela permanência do valor atualmente adotado que é de 4,44%, uma vez 161 
que a taxa encontra-se dentro do limite da taxa de juros parâmetro apresentada no estudo. A 162 
DAF disse que o estudo comprova que a taxa utilizada para 2017 pode/deve ser mantida para 163 
2018.  O DGB compartilhou do mesmo entendimento do DPR. DELIBERAR: Por aprovar os 164 
estudos de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, 165 
como também a taxa de 4,38% para o PBD e 4,44% para o PCV, remetendo ao Conselho 166 
Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: Que a secretária de 167 
Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos 168 
assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 12:00 (doze) horas, o Sr. 169 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida 170 
e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que 171 
possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 24 de novembro de 2017. 172 
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