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ATA Nº 11/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 24/11/2016. 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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) e Lídia Francisca Falcão 4 
Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira (DF) e Amadeu da Silva Barros – Diretor 5 
Administrativo e de Benefícios (DAB). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) 6 
Plano de Ação 2016; II) Atas, ordinária n° 10/2016 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 7 
10/2016 do Conselho Fiscal; III) Recadastramento da FACEPI; IV) Inventário 2016; V) 8 
Imóveis da FACEPI (São Paulo e Teresina); VI) Dívida da Patrocinadora; VII) 9 
Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de gestão; VIII) Acompanhamento do 10 
orçamento 2016; IX) Orçamento para 2017; X) Requerimentos de empregados (promoção 11 
PCCS); XI) Certificação dos Conselheiros. 2) Assuntos para deliberação: I) 12 
Recadastramento; II) Doação de bens da FACEPI - Inventário 2016; III) Proposta de Auditoria 13 
Contábil (exercício 2016); IV) Proposta de Orçamento para 2017; V) Requerimento de 14 
empregados (promoção PCCS); VI) Ratificação da aprovação "ad referendum" da Política de 15 
Investimento dos Planos BD (Benefício Definido) 2017, CV (Contribuição Variável) 2017, 16 
PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2017 e Estudo de ALM para 2017; VII)  Ratificação da 17 
Contratação de empresa para cálculo atuarial da diferença no déficit do Plano BD.  18 
REGISTROS: I) PRE registrou o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para 2016 19 
fazendo as atualizações necessárias; II) PRE registrou que não recebeu as atas do Conselho 20 
Deliberativo e do Conselho Fiscal devidamente assinadas, portanto, não haverá manifestação 21 
da DEX com relação ao assunto; II) Sobre o recadastramento da FACEPI, o DAB registrou que 22 
foram feitos telefonemas para os participantes que ainda não tinham comparecido e informou 23 
que mesmo assim ainda é grande o número de não recadastrados. Prosseguiu informando que 24 
do total de ativos apenas 55% compareceram e dos assistidos, apenas 68,2%. Disse que a maior 25 
parte dos assistidos é do interior do Estado e será necessário definir nova estratégia. A DF 26 
sugeriu que os assistidos e pensionistas sejam chamados formalmente à Fundação, com aviso 27 
de recebimento, informando da suspensão do benefício caso não haja comparecimento dos 28 
mesmos até janeiro de 2017. Com relação aos ativos, sugeriu que sejam relacionados e 29 
procurados pela Fundação até o dia 30/12, entende que o recadastramento de 2016 precisa ser 30 
concluído através de um  relatório final para que a DEX possa analisar para homologar; IV) DF 31 
apresentou o inventário da FACEPI referente ao exercício de 2016 informando que dentre os 32 
bens listados 10 (dez) itens foram considerados deteriorados e inservíveis para a Fundação, 33 
outros 05 (cinco) itens não estão sendo utilizados, mas permanecerão no arquivo da FACEPI. 34 
Disse que os mesmos já foram baixados contabilmente e sugeriu a baixa física, assim como a 35 
doação dos bens deteriorados. V) Sobre os imóveis, a DF registrou que o prédio pertencente à 36 
FACEI situado na cidade São Paulo já foi desocupado e encontra-se disponível para aluguel. Na 37 
oportunidade informou que, a partir de novembro/2016, a Fundação passará a assumir as taxas de 38 
condomínio e contingencial. Sobre o imóvel situado na Av. João XXIII, em Teresina, informou 39 
que o atual inquilino está com um débito de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). 40 
Disse que após várias cobranças, no dia 11/11/2016 foi comunicado formalmente o valor 41 
informando ainda que em caso de não cumprimento, a Fundação passaria a adotar as 42 
providenciais legais. PRE registrou que na presente data (24/11/2016) ocorreu uma reunião entre 43 
a DEX e, na ocasião,  os mesmos reconheceram a dívida, relataram as dificuldades que estão 44 
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enfrentando e informaram que estão buscando todos os meios possíveis para quitar do débito 45 
existente. Sobre o imóvel da Rua Firmino Pires, a DF disse que os trâmites legais, que são de 46 
responsabilidade da Fundação, já foram resolvidos, restando apenas o cumprimento por parte do 47 
comprador, que segundo informações, já estão em andamento com previsão de conclusão por 48 
esses dias. VI)  Sobre a dívida da Patrocinadora, a DF informou que na posição de hoje, não há 49 
quaisquer inadimplência com relação aos contratos e despensas administrativas. VII) DF 50 
apresentou a planilha de rentabilidade na posição outubro/2016. Informou que a meta atuarial do 51 
Plano BD foi de 10,05% chegando a acumular a rentabilidade em 13,05%, a meta atuarial do 52 
Plano CV foi de 10,26% acumulando uma rentabilidade de 12,86% e o PGA acumulou 10,96%. 53 
Dando continuidade apresentou a planilha de acompanhamento dos indicadores de gestão do 54 
PGA informando que, em termos de governança, encontra-se satisfatória. Com relação à despesa 55 
de pessoal disse que permanece ultrapassando a meta. Na oportunidade apresentou ainda a 56 
planilha de acompanhamento dos indicadores que gestão que estão sendo propostos ao Conselho 57 
Deliberativo e informou que com relação ao apresentado estão devidamente enquadrados. Ainda 58 
com relação aos indicadores apresentou o acompanhamento do Índice de Desempenho de Gestão 59 
– IDG da Abrapp  na posição setembro/2016. VIII) Sobre o orçamento de 2016, a DF apresentou 60 
a planilha de acompanhamento informando que o valor realizado está ultrapassando em 5,04% o 61 
valor orçado, portanto, acima da meta previamente estabelecida; IX) Sobre o orçamento para 62 
2017, a DF lembrou que a FACEPI possui um manual de práticas de Gestão de Orçamento que 63 
estabelece seu cumprimento e o levantamento dos valores necessários por área, a partir de agosto 64 
de cada exercício. Disse que apesar de todos conhecerem, a prática não foi cumprida. PRE 65 
registrou que se não houve o cumprimento do manual, deverão ser buscadas justificativas para o 66 
fato e solicitou que para o próximo exercício seja dado cumprimento. Na oportunidade, a DF 67 
registrou que já recebeu da Patrocinadora a informação do valor de R$ 2.093.695,00 (dois 68 
milhões, noventa e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais), para o custeio do PBD em 69 
2017, disse que apesar do valor ter sido superior em 20% ao valor do atual exercício, o 70 
orçamento consolidado foi elaborado conforme critérios definidos no Plano de Gestão 71 
Administrativa da FACEPI - PGA. Dessa forma, apresentou a planilha de distribuição dos 72 
valores e propôs para aprovação da DEX. X) PRE registrou que recebeu dos empregados, 73 
Maura Pimentel Costa Cronemberger, Deoclécio Silva Costa e Hidelfrâncio Costa Lima, um 74 
requerimento de promoção com fundamentos, de acordo com o  Plano de Cargos Carreira e 75 
Salários da FACEPI. Prosseguiu informando que apesar de reconhecer o direito dos 76 
empregados é necessária discussão sobre a dificuldade orçamentária que a FACEPI vem 77 
passando. O DAB disse que entende a necessidade de fazer cumprir o direito previsto já que 78 
todos atendem aos requisitos exigidos pelo Plano e aguardaram por um período de 06 (seis) 79 
anos para obter a promoção solicitada. Prosseguiu informando que a não aplicação acarreta em 80 
descumprimento de uma norma e precisará estar bem fundamentada. A DF disse que é 81 
inquestionável o direito dos empregados e lembrou que a progressão por merecimento não foi 82 
aplicada por dificuldades financeiras, para tanto, a atual situação é a mesma. Dessa forma, disse 83 
que é imprescindível a análise do quesito disponibilidade financeira e informou que caso haja 84 
as promoções, as metas orçamentárias ficarão além do estabelecido, não tendo portanto, como 85 
justificar o aumento de percentual na rubrica de pessoal. O PRE disse que o assunto será levado 86 
para decisão final. XI) Sobre o processo de certificação, os Diretores registram a importância 87 
de todos os Conselheiros estarem atentos ao prazo legal para obtenção de seus certificados. 88 
DAB lembrou que alguns Conselheiros já foram certificados e outros já tiveram seu processo 89 
iniciado, portanto, deverão dar andamento. DELIBERAÇÃO: I) Recadastramento. 90 
Considerando: a) a necessidade de conclusão do recadastramento da FACEPI no exercício de 91 
2016; DELIBERAR: a) Por aprovar que seja encaminhada carta formal aos assistidos e 92 
pensionistas, com aviso de recebimento, até o dia 05/12, informando que o não 93 
comparecimento dos mesmos, até janeiro de 2017, acarretará na suspensão do benefício; b) 94 
Que com relação aos participantes ativos, a FACEPI relacione e busque os mesmos até o dia 95 
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30/12; c) Que a informação do recadastramento seja divulgada nos e-mails dos participantes, no 96 
site da Fundação, bem como fixados nos murais da Patrocinadora com a relação das pessoas 97 
não recadastradas. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Doação de bens da FACEPI - 98 
Inventário 2016. Considerando: a) Que a FACEPI possui 10 (dez) bens deteriorados e 99 
inservíveis; b) Que os mesmos já foram baixados contabilmente; DELIBERAR: a) Por efetuar 100 
a baixa física, aprovar a doação dos referidos bens; DECISÃO: Aprovado por unanimidade. 101 
III) Proposta de Auditoria Contábil (exercício 2016). Considerando: a) A necessidade de 102 
contratação de empresa especializada para atender a Resolução MPS/CNPC n° 08/2011; b) A 103 
Nota Técnica GC n 005/2016, de 07 de novembro de 2016; c) Que para o serviço foram 104 
solicitadas 04 (propostas); d) Que das propostas recebidas a empresa PHF Auditores 105 
Independentes S/S apresentou o menor preço e a melhor forma de pagamento; DELIBERAR: 106 
a) Por aprovar a contratação da empresa PHF Auditores Independentes para a execução dos 107 
serviços de auditoria das demonstrações contábeis da FACEPI - exercício 2016; b) Por 108 
encaminhar ao Conselho Deliberativo para conhecimento da matéria. DECISÃO: Aprovado 109 
por unanimidade. IV) Proposta de Orçamento para 2017. Considerando: a) Que a 110 
Patrocinadora informou o valor de R$ 2.093.695,00 (dois milhões, noventa e três mil, 111 
seiscentos e noventa e cinco reais), para o custeio do PBD da FACEPI no exercício de 2017. 112 
DELIBERAR: a) Por aprovar o valor de R$ 2.093.696,71  para o custeio do PBD no exercício 113 
de 2017, e o valor de R$ 399.925,27 para o custeio do PCV, enfim, aprovar o custeio total da 114 
FACEPI para o exercício de 2017, no valor de R$ 2.493.621,98; b) Encaminhar a proposta para 115 
decisão final do Conselho Deliberativo. V) Requerimento de empregados (promoção 116 
PCCS). Considerando: a) A solicitação formal feita pelos empregados Maura Pimentel Costa 117 
Cronemberger, Deoclécio Silva Costa e Hidelfrâncio Costa Lima tendo como base no Plano de 118 
Cargos Carreiras e Salários dos Empregados da FACEPI; b) A impossibilidade do pleito por 119 
questões de insuficiência orçamentária. DELIBERAR: Pela não concessão da promoção 120 
salarial dos empregados citados pelos motivos já expostos. DECISÃO: O DAB disse que com 121 
base nas colocações, já registradas, não concorda com a não aplicação da promoção, dessa 122 
forma, ficou aprovado por dois votos a favor e um contra. VI) Ratificação da aprovação "ad 123 
referendum" da Política de Investimento dos Planos BD (Benefício Definido) 2017, CV 124 
(Contribuição Variável) 2017, PGA (Plano de Gestão Administrativa) 2017 e Estudo de 125 
ALM para 2017.  Considerando: a) A ausência do Diretor de Benefícios na reunião ordinária 126 
de outubro/2016, por motivo justificado. DELIBERAR: Por ratificar a aprovação da Política 127 
de Investimento dos Planos BD, CV e PGA para 2017 e Estudo de ALM para 2017. 128 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. VII) Ratificação da Contratação de empresa para 129 
cálculo atuarial da diferença no déficit do Plano BD. Considerando: a) A ausência do 130 
Diretor de Benefícios na reunião ordinária de outubro/2016, por motivo justificado; b) que a 131 
FACEPI está realizando pagamento de 30 (trinta) benefícios com valor calculado utilizando a 132 
reserva matemática saldada, considerando-os constantes na relação do risco iminente; c) que é 133 
necessário saber o quanto esse valor está impactando no déficit técnico do Plano BD; d) a 134 
justificativa apontada na Nota Técnica n° 006/2016 DAB-GBenef de 20/10/2016 e as propostas 135 
nela anexadas; DELIBERAR: por ratificar a aprovação da contratação da empresa GAMA 136 
Consultores Associados para a prestação de serviço de apuração do impacto atuarial por revisão 137 
de benefícios saldados - Risco Iminente. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais 138 
havendo a tratar, às 12hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 139 
autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 140 
Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. 141 
Teresina, 24 de novembro de 2016.   142 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 
Diretor Presidente  

   AMADEU DA SILVA BARROS 
Diretor Administrativo e de Benefícios 
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Diretora Financeira 
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