
  

 
 
ATA Nº 03/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 21/03/2018. 
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, às quinze 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, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sra. Lídia 4 
Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira (DAF) 5 
e Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018. 7 
II) Apreciação da Ata ordinária n.º 01/2018 do Conselho Fiscal. III) Informações do período 8 
sem plano. IV) Ações do Recadastramento/2017- benefícios suspensos. V- Informações 9 
Locatária Múltipla. VI) Dívida da Patrocinadora. VII) Acompanhamento do Orçamento e 10 
Indicadores de Gestão. VIII) Rendimentos da FACEPI. IX) Manifestação da DAF - Final de 11 
mandato. 2) Assuntos para deliberação: I) Avaliação Atuarial – exercício/2017. II) 12 
Demonstrações Contábeis- exercício/2017.   III) Contratação prestador de serviço: Assistência 13 
médica para os empregados da FACEPI.  IV) Expediente - Semana Santa. V) Folha de 14 
pagamento dos benefícios e salário dos empregados. VI) Relatório Anual de Informações da 15 
FACEPI de 2017.  REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018. A DEX deu 16 
início ao acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI para o exercício de 2018, referente a 17 
março/2018, e fez as atualizações necessárias. O DPR recomendou que o plano de ação seja 18 
distribuído para cada o diretor e que estes se posicionem sobre cada ação pertinente a sua área 19 
para posterior deliberação desta diretoria.  II) Apreciação da Ata ordinária n.º 01/2018 do 20 
Conselho Fiscal. Com relação ao aplicativo de celular, o DGB disse que apresentará o 21 
orçamento para posterior deliberação. III) Informações do período sem plano. O DPR 22 
informou que continua aguardando posicionamento da Patrocinadora sobre a solicitação de 23 
reconhecimento da dívida e provisionamento no Balanço Patrimonial da empresa, conforme 24 
registro na ata nº 02/2018. IV) Ações do Recadastramento/2017- benefícios suspensos. A 25 
DAF disse que recebeu a solicitação da área de benefícios, voltou a falar à respeito da exigência 26 
das instituições financeiras quanto ao sigilo bancário, e apresentou a NT001/2018 - DGAF de 27 
20/03/2018, com dados adicionais para que a área possa tomar as providências  para a   solução 28 
de cada caso. Sugeriu o acompanhamento de perto desses casos, pois se trata de recursos, 29 
(reserva de plano de benefício) e que não devem estar em situação pendente. V- Informações 30 
Locatária Múltipla. A DAF informou que enviou ofício à locatária onde comunica que as 31 
propostas apresentadas não foram aceitas, que serão tomadas as providências no sentido de 32 
fazer cumprir o contrato e que a cobrança judicial já está sendo providenciada pela consultoria 33 
jurídica, o DGB e o DPR concordaram com a condução do processo. VI) Dívida da 34 
Patrocinadora. A DAF informou que nesta data a Patrocinadora está adimplente com a 35 
FACEPI, no que diz respeito ao Termo de Compromisso – Reserva a Amortizar e ao 36 
ressarcimento das despesas administrativas. VII) Acompanhamento do Orçamento e 37 
Indicadores de Gestão. A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do orçamento e 38 
dos indicadores do PGA na posição do mês de fevereiro, informou  que  o índice de performance 39 
de demandas solucionadas  ainda  não teve a sua definição estabelecida pelo Conselho 40 
Deliberativo, lembrou que na ocasião da reunião com o Conselho, este índice seria apresentado 41 
com a aprovação da política de comunicação. O DPR solicitou que o DGB verificasse. A DAF 42 
disse que em fevereiro o indicador do PGA que ficou desenquadrado foi o (índice de 43 



  

participação das despesas realizadas com pessoal e encargos, frente às despesas adm. totais 44 
realizadas), os demais indicadores estão enquadrados às suas metas. Apresentou também 45 
planilha com série histórica do acompanhamento que faz com Indicadores de Desempenho de 46 
Gestão - IDG da ABRAPP/SINDAPP. VIII) Rendimentos da FACEPI. No que se refere aos 47 
rendimentos da FACEPI, a DAF apresentou demonstrativo analítico por segmento na posição 48 
acumulada até fevereiro de 2018, falou da rentabilidade positiva de 2,2039% no Plano de 49 
Benefício Definido - PBD, da rentabilidade positiva de 1,8082%, do Plano de Contribuição 50 
Variável - PCV e a do Plano de Gestão Administrativa - PGA de  1,0539%, respectivamente 51 
suas metas foram de 1,1289%, 1,1386 % e o CDI 1,0509%, acrescentou que todos os planos 52 
estão com suas metas superadas. IX) Manifestação da DAF - Final de mandato. A DAF  falou 53 
que seu mandato como Diretora de Gestão Administrativa e Financeira da FACEPI se encerra 54 
no final do mês, fez um breve relato da sua gestão, apresentou a Estrutura da Carteira do PBD 55 
e do PCV com as suas  posições (20/03/2018), assim como a posição dos títulos marcados na 56 
curva, acrescentou que no site da FACEPI estão os demais dados. Agradeceu a Deus pela 57 
oportunidade de poder dar a sua contribuição na gestão da sua Fundação, e ao mesmo tempo 58 
ter conseguido os resultados que conseguiu num cenário tão conturbado, marcado por crises 59 
econômico-financeira e política. Disse ser grata aos colegas diretores e aos empregados pelo 60 
respeito, compreensão e apoio no convívio desses anos, fator preponderante para a performance 61 
adquirida. Pediu desculpas por algum mal entendido que por ventura tenha ocorrido. 62 
DELIBERAÇÃO: I) Demonstração Atuarial – exercício/2017. O DPR registrou o 63 
recebimento das demonstrações atuariais dos planos previdenciários administrados pela 64 
FACEPI, bem como os pareceres dos Planos BD e CV referentes ao exercício de 2017, emitidos 65 
pela MERCER GAMA, disse ainda que a DEX está de acordo com os pareceres atuariais e que 66 
os mesmos evidenciam o bom desempenho da atual gestão. Na oportunidade, encaminharam 67 
aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para aprovação, em caráter de urgência, para que a 68 
Fundação possa efetuar a transmissão para a PREVIC dentro do prazo, legalmente, permitido. 69 
DELIBERAR: Por aprovar as Demonstrações e Pareceres Atuariais dos Planos BD e CV 70 
referentes ao exercício de 2017. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Demonstrações 71 
contábeis – exercício/2017.  O DPR registrou o recebimento das demonstrações contábeis 72 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do exercício de 2017, emitidos pela 73 
PHF Auditores Independentes S/S, disse que os mesmos comprovam o bom desempenho da 74 
atual gestão. Na oportunidade, encaminha aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, para aprovação, 75 
em caráter de urgência, para que a Fundação possa efetuar a transmissão para a PREVIC dentro 76 
do prazo, legalmente, permitido. DELIBERAR: Por aprovar as Demonstrações Contábeis 77 
referente ao exercício de 2017. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Contratação 78 
prestador de serviço: Assistência médica dos empregados.  A DAF apresentou o processo 79 
de contratação de prestador de serviço de assistência médica, falou que das 04 quatro propostas 80 
recebidas a mais vantajosa foi a da empresa MED PLAN, os demais diretores concordaram. 81 
DELIBERAR: Por aprovar a contratação da MED PLAN para prestar serviço de assistência 82 
médica aos empregados da FACEPI, no período de 05/04/2016 a 04/04/2019. DECISÃO: 83 
Aprovada por unanimidade. IV) Expediente – Semana Santa. Considerando o feriado 84 
nacional da Semana Santa foi sugerido pelo DPR facultar os expedientes do dia 29/03, sendo 85 
que o mesmo será compensado posteriormente. DELIBERAR:  Por facultar os expedientes da 86 
FACEPI do dia 29/03/2018 e autorizar a compensação das horas como regularmente praticado. 87 
DECISÃO: Aprovada por unanimidade. V) Folha de Pagamento dos beneficiários e 88 
empregados. Considerando o feriado da Semana Santa e que não haverá expediente na entidade 89 
no dia 29/03, o DPR sugeriu que a data do pagamento dos benefícios e salários dos empregados 90 
referente a Março/2018 fosse antecipada para o dia 28/02/2018. DELIBERAR:  Por autorizar 91 
a antecipação da folha de pagamento para o dia 28/03/2018. DECISÃO: Aprovada por 92 
unanimidade. VI) Relatório Anual de Informações da FACEPI. A DAF apresentou o 93 



  

Relatório Anual de Informações referente ao exercício de 2017. Disse que para conclusão 94 
restará apenas a emissão dos pareceres dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, com a aprovação 95 
das Demonstrações Contábeis e Atuariais, já analisadas por esta Diretoria. DELIBERAR:  Por 96 
aprovar o Relatório Anual de Informação da FACEPI – 2017. DECISÃO: Aprovada por 97 
unanimidade. A DEX Resolve: Que a Secretária de Governança tome as providências, assim 98 
como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais 99 
havendo a tratar, às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada 100 
a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 101 
pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais 102 
e jurídicos. Teresina, 21 de março de 2018. 103 
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Diretor Presidente 
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