
  

ATA Nº 11/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 26/11/2018. 
 
 
 
 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede 1 
da 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), Sr. Benício 4 
Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB) e a Sra. Joana 5 
Matilde Rocha Martins Franklin – Diretora de Gestão Administrativa e Financeira (DAF). 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 2018; 7 
II) Apreciação das Atas Ordinárias n.º 10/2018 do Conselho Fiscal; III) Apreciação da 8 
Ordinária n.º 10/2018 do Conselho Deliberativo; IV) Recadastramento/2018; V) Avaliação 9 
Atuarial/2018; VI) Ação de Execução/Locatária Múltipla; VII) – Inventário FACEPI-2018; 10 
VIII) Dívida da Patrocinadora; IX) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores de Gestão;  11 
X) Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI. 2- Assuntos para deliberação: I) Proposta 12 
de Orçamento/2019; II) Parecer - NT FACEPI 06/2018. REGISTROS: I) Acompanhamento 13 
do Plano de Ação 2018. Após apreciação, foram discutidos os assuntos de maior relevância e 14 
realizado as atualizações necessárias na posição novembro de 2018. II) Apreciação das Atas 15 
Ordinárias n.º 10/2018 do Conselho Fiscal (CF) – Após leitura, a DEX tomou ciência das 16 
solicitações e informou que serão providenciadas para próxima reunião. III) Ata ordinária n.º 17 
10/2018 do Conselho Deliberativo (CD) - Após apreciação, a DEX tomou ciência das 18 
orientações apresentadas pelo CD e disse que serão atendidas. IV) Recadastramento/2018 – 19 
O DGB apresentou planilha contendo o status do recadastramento, informou que foi realizado 20 
93,01% das pensionistas e 97,91% dos assistidos. Continuou informando que serão suspensos 21 
um total de 32 benefícios, sendo 19 pensões e 13 aposentadorias. Informou que, por estes 22 
benefícios apresentarem maior risco para a fundação foi dado prioridades a eles, e que na 23 
próxima reunião apresentará as estatísticas dos ativos. V) Avaliação Atuarial/2018 – O DPR 24 
informou que recebeu o cronograma das atividades que serão desenvolvidas para a elaboração 25 
da avaliação atuarial/2018, cuja data de início é 14/12/2018 e previsão para término 28/03/2019, 26 
apresentou para os demais diretores e solicitou a colaboração dos mesmos, para que a entidade 27 
cumpra os prazos acordados. VI) Ação de Execução/Locatária Múltipla – a DAF apresentou 28 
o trabalho de busca de bens realizado pelo escritório de advocacia Carvalho e Pinheiro, 29 
juntamente com as certidões. Após análise, os diretores decidiram por remeter ao patrono da 30 
ação para dar continuidade ao Processo nº 0809587-76.2018.8.18.0140. VII – Inventário 31 
FACEPI/2018 – a DAF apresentou relatório de inventário da entidade, disse que todos os bens 32 
estão devidamente identificados e constantes na relação de bens patrimoniais da FACEPI, 33 
informou ainda que existe 18 itens em desuso. VIII) - Dívida da Patrocinadora - a DAF 34 
registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se adimplente com relação ao 35 
contrato da reserva amortizar e despesas administrativas. IX) Acompanhamento do 36 
orçamento e indicadores de gestão - A DAF apresentou as planilhas de acompanhamento do 37 
orçamento e indicadores do PGA na posição outubro/2018. Informou que já foi realizado 71% 38 
do orçamento, e que de modo geral, os valores realizados, até o presente momento, estão abaixo 39 
do valor orçado. Sobre os Indicadores, disse que estão em conformidade com as metas 40 
estabelecidas no PGA. X) - Acompanhamento dos rendimentos da FACEPI - A DAF 41 
apresentou o relatório consolidado dos investimentos referente ao mês de setembro/2018. Para 42 



  

o PBD, a meta atuarial acumulada no ano até o citado mês foi de 6,48% e a rentabilidade, 43 
7,45%; para o PCV, 6,53% de meta atuarial e 3,77% de rentabilidade. O PGA obteve 44 
rentabilidade acumulado foi 5,06%, ficou acima do CDI (4,81%). DELIBERAÇÃO. I) 45 
Proposta de orçamento/2019 - A DAF apresentou a proposta do orçamento para o exercício 46 
de 2019, disse que o custeio para o PBD  é o valor de R$ 2.438.085,26 (dois milhões, 47 
quatrocentos e trinta e oito mil, oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos) e para o custeio do 48 
PCV o valor é de R$ 468.498,08 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e noventa e 49 
oito reais e oito centavos), continuou informando que o orçamento deste ano ficou menor em 50 
R$ 5.638,74 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) em relação 51 
ao ano anterior.  Conclui dizendo que o valor total do custeio da FACEPI para o exercício de 52 
2019, é de R$ 2.906.583,34 (dois milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e oitenta e três 53 
reais e trinta e quatro centavos). DELIBERAR: Pela aprovação do orçamento para 2019, no 54 
valor de R$ 2.906.583,34 (dois milhões, novecentos e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais 55 
e trinta e quatro centavos), remetendo ao Conselho Deliberativo para deliberação. DECISÃO: 56 
Aprovado por unanimidade. II) Parecer NT FACEPI 06/2018. O DPR informou que a referida 57 
nota técnica trata de parecer emitido pelo escritório Pagliarini Morales, sobre a concessão de 58 
benefícios de participante falecido em 05/09/2011, e que somente decorridos seis anos e nove 59 
meses os beneficiários/herdeiros compareceram na entidade. No parecer consta que 60 
ultrapassado o prazo do quinquênio legal para o requerimento de benefícios, restou configurada 61 
a prescrição, motivo pelo qual não há mais o que se falar em pagamento. Com relação ao saldo 62 
existente na conta do participante, o DPR continuou informando que em consulta ao atuário da 63 
fundação, foi apresentado como alternativa para o  PCV, que o saldo da conta-individual do 64 
participantes seja destinado ao Fundo Previdencial  - Outros – previstos em nota técnica atuarial 65 
– fundo de garantia dos benefícios de risco, uma vez que tem características mutualista e que o 66 
saldo da conta-de-patrocinador seja destinado ao Fundo Previdencial – reversão de saldo por 67 
exigência regulamentar – Fundo Patronal, uma vez que as contribuições vertidas para essa conta 68 
foram vertidas pelo Patrocinador. DELIBERAR: Por aprovar, que o saldo da conta-individual 69 
do participante seja destinado ao Fundo Previdencial e que o saldo da conta-de-patrocinador 70 
seja destinado ao Fundo Previdencial, remetendo ao Conselho Deliberativo para deliberação. 71 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX Resolve: Que a Secretária de Governança 72 
tome as providências, assim como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui 73 
deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos), o Sr. 74 
Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e 75 
achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que 76 
possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 26 de novembro de 2018. 77 
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