
  

 
 
ATA Nº 06/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 21/06/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da 2 
Diretoria Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR) e Sr. 4 
Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). 5 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018.  6 
II) Apreciação das Atas Ordinária n.º 06/2018 e Extraordinárias n.ºs 03/2018 e 04/2018 do 7 
Conselho Deliberativo. III) Apreciação das Atas ordinárias n.ºs 04/2018 e 05/2018 do 8 
Conselho Fiscal. IV) Relatório de Recomendações referente ao Exame das Demonstrações 9 
Contábeis e dos Controles Internos do exercício findo em 31/12/2017. V) – Parecer jurídico – 10 
NT FACEPI 06/2018 – Antônio Furtado Rodrigues. VI) – Código de conduta e ética e comitê 11 
de ética. VII) Relatório da DEX sobre a Manifestação do Conselho Fiscal – 2º semestre/2017. 12 
VIII) – Locação de imóvel da FACEPI – Morumbi Square. IX) – Locatária Múltipla – Ação 13 
Judicial. X) Reajuste do aluguel de imóvel de uso próprio da FACEPI. XI) Dívida da 14 
Patrocinadora. XII) - Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. XIII) -15 
Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2- Assuntos para deliberação: I) 16 
Normativo de empréstimos FACEPI. II) Prestações de serviços – central telefônica. III) 17 
Solicitação do participante Francisco das Chagas da Silva Neves. IV) Expedientes da 18 
FACEPI durante a Copa do Mundo/2018. REGISTROS: I) Acompanhamento do Plano de 19 
Ação 2018. Após apreciação, foram discutidos os assuntos de maior relevância e realizado as 20 
atualizações necessárias na posição junho de 2018. II) Apreciação das Atas Ordinária n.º 21 
06/2018 e Extraordinárias n.ºs 03/2018 e 04/2018 do Conselho Deliberativo. Após a 22 
apreciação das atas, o DEX tomou ciência das determinações do referido conselho e registrou: 23 
a) quanto a revisão do PCCS, atenderá o prazo determinado pelo Conselho Deliberativo; b) 24 
com relação as determinações registradas na ata da reunião extraordinárias nº 03/2018, a DEX 25 
informa que as providências já foram tomadas. III) Apreciação das Atas ordinárias n.ºs 26 
04/2018 e 05/2018 do Conselho Fiscal. O DPR registrou que a DEX tomou ciência das 27 
referidas atas. IV) Relatório de Recomendações referente ao Exame das Demonstrações 28 
Contábeis e dos Controles Internos - exercício findo 31/12/2017. O DPR registrou o 29 
recebimento do relatório, remetendo ao conselho deliberativo e fiscal para conhecimento. 30 
Informou que o relatório concluiu, com base nos trabalhos realizados, pela adequada 31 
apresentação das demonstrações contábeis em 31 de março de 2018 e que os controles 32 
internos da FACEPI oferecem segurança adequada sobre as operações realizadas. Com 33 
relação aos pontos de atenção apontados no item 1.4 – Gestão dos investimentos 34 
(empréstimos a participantes) a DEX acata as recomendações e adotará providências para 35 
saná-los. V)  Parecer jurídico – NT FACEPI 06/2018 – Antônio Furtado Rodrigues. 36 
Sobre este item, O DGB informou que o Sr. Antônio Furtado era participante dos dois planos 37 
previdenciários administrados pela FACEPI (PBD e PCV), que faleceu em 2011 e não tinha 38 
nenhum beneficiário, mas os familiares teriam direito ao auxílio-funeral dos dois planos e ao 39 
resgate da reserva de poupança do plano PCV. Prosseguiu informando que, em consulta ao 40 



  

jurídico da fundação, foi apresentado nota técnica constando que “ultrapassado o prazo do 41 
quinquênio legal para o requerimento dos benefícios pelos herdeiros, resta configurado a 42 
prescrição, motivo pelo qual, não há mais em falar em pagamentos”. Disse ainda que, será 43 
encaminhado correspondência aos familiares nos termos apresentados na referida nota 44 
técnica. VI) Código de conduta e ética e comitê de ética. O DGB relatou que, em 45 
08/01/2018, denúncias foram oficializada junto ao comitê de conduta e ética, e que este 46 
comitê vem protelando injustificadamente a conclusão das denúncias. Continuou solicitando 47 
ao Conselho Deliberativo, órgão máximo desta entidade, que adote providências, no sentido 48 
de apurar as responsabilidades, solicitando ainda substituição de membro do comitê que não 49 
esteja contribuindo para apuração das denúncias, sob pena do código de ética da FACEPI não 50 
surtir os devidos efeitos como órgão de relevância desta entidade. O DPR, como membro do 51 
comitê de ética, informou que a denúncia foi recebida pelo denunciante, que foram feitas as 52 
devidas comunicações ao denunciado, tendo este se manifestado, e que a matéria se encontra 53 
com o presidente do referido comitê. VII) Relatório da DEX sobre a Manifestação do 54 
Conselho Fiscal – 2º semestre/2017. Após aprovação pelo Conselho Deliberativo, a DEX 55 
apresentou o seu relatório sobre a Manifestação do Conselho Fiscal – 2º semestre/2017. VIII) 56 
Locação de imóvel da FACEPI – Morumbi Square. O DPR informou que conforme 57 
registrada na reunião anterior, o imóvel de propriedade da FACEPI localizado em São Paulo 58 
(Edifício Morumbi Square) desocupado desde 08/2016, recebeu proposta de locação. Disse 59 
que a entidade apresentou contraproposta e após negociação ficou estabelecido o prazo de 60 
carência de 04 meses e preço de R$ 49,00/m2, e que está em fase de análise da documentação 61 
para fechamento do contrato. IX) Locatária Múltipla – Ação Judicial. Sobre o débito da 62 
locatária, o DPR informou que a matéria se encontra judicializada. Com relação aos 63 
pagamentos contratuais a partir de abril/2018 a locatária vem pagando o contrato de aluguel e 64 
que está em atraso os pagamentos do contrato do acervo, embora a entidade tenha efetuado as 65 
devidas cobranças. X) Reajuste aluguel sede da FACEPI.  O DPR apresentou a Nota 66 
Técnica 012/2018 do gestor de imóveis, onde consta a necessidade de reajuste do aluguel da 67 
sede da FACEPI.  Prosseguiu informando que o índice IGP-M acumulado (jun/2017 a 68 
maio/2018) que foi de 4,2712%, (documento anexo), ficando o valor atual do aluguel R$ 69 
6.229,92. DELIBERAÇÃO: Por aprovar o reajuste do aluguel da sede da FACEPI utilizando 70 
o índice IGP-M - 4,2712%. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. XI) Dívida da 71 
Patrocinadora. O DPR informou que está em atraso a parcela 209 de 240, referente a 72 
maio/2018 e que já foi encaminhado à Patrocinadora ofício de cobrança. XII) 73 
Acompanhamento do orçamento e indicadores de gestão. O DPR apresentou as planilhas 74 
de acompanhamento do orçamento e dos indicadores do PGA na posição do mês de maio 75 
informando que, de modo geral, os valores realizados estão um pouco abaixo do valor orçado. 76 
Sobre os Indicadores, informou que está em conformidade com as metas estabelecidas no 77 
PGA, com exceção da rubrica de pessoal, que se encontra um pouco acima, devido ao PCCS 78 
aplicado em 2018. XIII) -Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. O DPR 79 
apresentou demonstrativo analítico na posição mensal e acumulada até maio de 2018, onde a 80 
meta atuarial do Plano BD foi de 3,1381% chegando a acumular a rentabilidade de 4,2619%, 81 
a meta atuarial do Plano CV foi de 2,9363% acumulando uma rentabilidade de 1,6634% e o 82 
PGA acumulou 2,4514%, ficando um pouco abaixo do CDI que foi de 2,6443%. O DPR 83 
informou ainda que o rendimento dos fundos do PCV não atingiu a meta em função da atual 84 
conjuntura econômica (interna e externa), da queda da bolsa de valores que afetou os 85 
mercados. Apresentou estudo realizado pela ADITUS em 110 fundos de pensão, informando 86 
que a média dos planos tiveram uma rentabilidade negativa, principalmente em renda 87 
variável. DELIBERAÇÃO: I) Normativo de empréstimos FACEPI. O DPR apresentou a 88 
proposta de alteração do normativo de empréstimo da FACEPI, disse que, diante da baixa 89 
inflação, vários participantes solicitaram a utilização do modelo anterior, ou seja, a tabela 90 



  

SAC+INPC. Solicitou a presença do Sr. Deoclécio, que apresentou uma análise comparativa 91 
das aplicações das tabelas PRICE e SAC+INPC, informando também que em termos de 92 
rentabilidade para a Fundação é praticamente o mesmo. O DGB questionou a possibilidade de 93 
renegociação/alteração de uma tabela para outra, sendo informado que dependerá de quitação 94 
do empréstimo anterior. O DPR sugeriu então que o normativo contemple as duas 95 
modalidades para escolha do participante. DELIBERAÇÃO: Por aprovar que a instrução 96 
normativa dos empréstimos da FACEPI contemple as duas modalidades de reajuste (PRICE e 97 
SAC+INPC), a vigorar a partir de julho/2018. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) 98 
Prestações de serviços – central telefônica. Considerando: a) Nota Técnica nº 021/2018 99 
DAF/DA e mapa comparativo de preço, b) que a menor proposta apresentada foi pela atual 100 
contratada e que os serviços prestados foram de excelente qualidade.  DELIBERAÇÃO: Por 101 
aprovar a renovação do contrato com a empresa FORTED. DECISÃO: Aprovado por 102 
unanimidade. III) Solicitação do participante Francisco das Chagas da Silva Neves. Com 103 
relação este item, o DGB informou que o participante solicitou o desligamento do Plano de 104 
Contribuição Variável-PCV em junho/2018, que possui um débito com empréstimos junto a 105 
entidade e que o mesmo solicitou a quitação do referido débito utilizando o saldo da sua conta 106 
individual do PCV.  O DGB continuou informando que com base nas NT FACEPI 08/2016 e 107 
10/2016, e objetivando não trazer prejuízos para entidade, entende que o débito poderá ser 108 
quitado e o saldo remanescente poderá ser resgatado somente após o desligamento na 109 
Patrocinadora.  DELIBERAÇÃO: Por aprovar a utilização de saldo da conta individual do 110 
participante para quitação do débito com empréstimos na Fundação. DECISÃO: Aprovado 111 
por unanimidade. IV) Expedientes da FACEPI durante a Copa do Mundo/2018. 112 
Considerando os jogos do Brasil na Copa do Mundo, o DPR sugeriu que fosse facultado o 2º 113 
expediente do dia 22/06 e compensado durante o mês corrente, e que no dia 27/06 o 114 
expediente será de 7:30 às 13:30h DECISÃO: Aprovada por unanimidade. A DEX Resolve: 115 
Que a Secretária de Governança tome as providências, assim como faça os encaminhamentos 116 
necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 12:00h (doze 117 
horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, 118 
que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 119 
evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 21 de junho de 2018. 120 
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Diretor Presidente 
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