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 ATA Nº 02/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 

REALIZADA NO DIA 23/02/2016. 

 

 

 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às 15:00 horas, na sede da 1 

FACEPI, situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho 2 

Fiscal da Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. Convocados pela Presidente do 3 

Conselho Sra. Teônia Almeida do Vale Costa, presentes ainda, os Conselheiros Valdemar da Silva 4 

Torres, Antônio Carlos Alves dos Reis e Lucyana Nahmias Ferreira. Os Conselheiros suplentes 5 

foram convidados para a reunião, estando presente a Sra. Angélica Morais Martins. Após os 6 

cumprimentos iniciais, os Conselheiros confirmaram o recebimento do Ofício Circular nº 7 

004/2016-PRE, de 19/02/2016, encaminhando cópias dos seguintes documentos: Folha de 8 

Pagamento dos empregados da FACEPI de dezembro/2015; Relatório de Aplicações Geral 9 

referente a dezembro/2015; Relatório de Resgates Geral de dezembro/2015; Ata da Reunião 10 

Ordinária N° 01/2016 do Conselho Deliberativo; Ata da Reunião Ordinária N° 01/2016 da 11 

Diretoria Executiva e Planilha atualizada referente aos débitos da Patrocinadora. Dando 12 

continuidade a Sra. Presidente disse que segundo informações do Sr. Bruno, Gerente de 13 

Contabilidade da Fundação, devido a não conclusão dos trabalhos atuariais não foi possível o 14 

fechamento do ano de 2015, portanto, os balancetes referente a dezembro/2015 não foram 15 

concluídos. Prosseguiu informando que ainda segundo o contador, estamos dentro do prazo 16 

estabelecido na Instrução PREVIC n° 21/2015, tendo para a conclusão, até o último dia do mês de 17 

fevereiro do exercício subsequente. Disse ainda que em razão disso, não foi possível também o 18 

fechamento das despesas administrativas de dezembro/2015. Sobre os relatórios de aplicação e 19 

resgate, o Conselheiro Antônio Carlos solicitou que para a próxima reunião do Conselho que a 20 

Diretora Financeira ou Gerente Financeiro faça uma explanação sucinta dos referidos relatórios, 21 

para fins de maiores esclarecimentos e que se possível sejam demonstrados através de gráficos. 22 

Feita as considerações, a Sra. Presidente abordou sobre a dívida da Patrocinadora solicitando 23 

informações sobre o débito existente. O Conselheiro Antônio Carlos ressaltou a importância de 24 

manter o Conselho Fiscal informado sobre a atual situação bem como sobre o andamento da 25 

execução. Dando continuidade solicitou que fossem discutidos os itens de maior relevância 26 

registrados nas atas citadas. Sobre a ata do Conselho Deliberativo, o Conselheiro Antônio Carlos 27 

abordou sobre o Estatuto Social da FACEPI e lembrou a demora na aprovação e implantação das 28 

alterações propostas. Dessa forma, solicitou informações sobre o andamento do processo. Na 29 

oportunidade, a Sra. Presidente lembrou que na mesma situação se encontra a aprovação do novo 30 

Plano. Disse que tem conhecimento que a proposta já está com a Patrocinadora e solicitou que a 31 

DEX apresente informações sobre o assunto. Sobre a Ata da DEX, o Conselheiro Antônio Carlos 32 

chamou a atenção para o assunto referente à cobrança de horas extras feitas pelo Consultoria 33 

Atuarial da Fundação. Disse que a preocupação é devido a FACEPI não possuir dotação 34 

orçamentária para eventuais pagamentos e solicitou mais esclarecimentos tais como, o valor 35 

cobrado, os serviços que ocasionaram a cobrança, quantas horas foram executadas e de qual 36 

rubrica será remanejado o valor para o pagamento. O Conselheiro Valdemar lembrou que já havia 37 

feito uma observação sobre o contrato firmado com a referida consultoria e que havia alertado 38 

quanto as possíveis cobranças extraordinárias. Disse que a cláusula que trata sobre o assunto não 39 

elencou os critérios utilizados para eventuais cobranças extracontratuais. Na oportunidade 40 

solicitou que a DEX informasse se a empresa GAMA comunicou previamente que o serviço seria 41 

cobrado e quem autorizou a execução do mesmo. O Conselheiro Antônio Carlos chamou a 42 
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atenção para o caso discutido pela DEX em que 02 (dois) participantes, à época do Saldamento, 43 

não tiveram calculadas suas reservas matemáticas. Disse que o assunto é de suma importância, 44 

pois além de não ter sido feito à época, ainda não há previsão orçamentária para o serviço. Para 45 

maiores esclarecimentos sobre a matéria, os conselheiros solicitaram a presença do Sr. Delano 46 

Trajano, gerente de benefícios da Fundação. Indagado pelos presentes, o Sr. Delano explicou que 47 

esses 02 (dois) participantes são casos especiais, pois, os mesmos passaram um longo período 48 

afastado da Patrocinadora e depois foram recontratados, porém disse que o problema já sendo 49 

resolvido. Dando continuidade, os presentes fizeram a análise do acompanhamento dos 50 

indicadores de gestão e na oportunidade o Conselheiro Antônio Carlos disse que observou que os 51 

referidos indicadores ficaram prejudicados devido o retardamento da aprovação do orçamento do 52 

exercício de 2015, principalmente no que diz respeito a despesa com pessoal e treinamentos. 53 

Feitos os registros, a Sra. Presidente abordou sobre o relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 54 

referente ao 1° semestre/2015 informando que o mesmo havia sido concluído. O Conselheiro 55 

Antônio Carlos lembrou que o relatório foi elaborado em conjunto com a Consultoria da Risk 56 

Office observando a CGPC N° 13/2004 e os critérios baseados nas atribuições do Conselho Fiscal, 57 

de forma que o resultado final demonstra comprometimento com a gestão de risco e controles 58 

internos. A Sra. Presidente informou que o referido relatório apresenta novas recomendações à 59 

Diretoria Executiva, e que após a aprovação do Conselho Deliberativo, se assim entender, deverão 60 

ser executadas. Dessa forma, o Conselho Fiscal aprovou o fechamento do relatório de 61 

Manifestação referente ao 1° semestre de 2015.  E nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente do 62 

Conselho deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada 63 

conforme, vai assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir 64 

seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 22 de janeiro de 2016.  65 


