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ATA Nº 01/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 

REALIZADA NO DIA 28/01/2016. 

 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezesseis, 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: O Sr. Robert Soares Martins 3 

Cavalcante – Presidente, o Sr. Amadeu da Silva Barros - Diretor Administrativo e de Benefícios e 4 

a Sra. Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora Financeira. Após os cumprimentos 5 

iniciais, o Sr. Presidente abordou o primeiro item da pauta: “1 – Plano de Ação 2015 ”. Os 6 

Diretores fizeram a apreciação do referido Plano fazendo o fechamento das ações já 7 

implementadas e destacaram algumas das ações que serão propostas em 2016. Na oportunidade 8 

foram discutidas questões como o recadastramento dos participantes e sobre o assunto, a Sra. 9 

Diretora Financeira lembrou que é necessário um levantamento dos participantes que ainda não 10 

passaram pelo recadastramento a fim de que seja definida uma estratégia de continuidade do 11 

trabalho. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que até o final de fevereiro do corrente ano, 12 

buscará o levantamento e apresentará proposta para nova definição de estratégia. “2 – 13 

Apreciação das atas, ordinária n° 12/2015 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 12/2015 14 

do Conselho Fiscal”. Após a apreciação das atas citadas os diretores discutiram quanto a posição 15 

do Conselho Fiscal sobre o imóvel da FACEPI situado na cidade de São Paulo. O Sr. Presidente 16 

lembrou que o referido Conselho questionou quanto as informações sobre a reforma no prédio e 17 

que também havia sugerido uma visita técnica no referido imóvel. O Sr. Presidente disse que todo 18 

o processo que deu origem à reforma está na Fundação e à disposição dos Conselheiros, além do 19 

mais disse que como a FACEPI dispõe de todo o processo, não vê necessidade de visita técnica 20 

por parte do Conselho Fiscal. Os presentes concordaram com a posição do Sr. Presidente. “3 – 21 

Análise de horas extraordinárias cobradas pela consultoria GAMA.”. O Sr. Presidente 22 

informou que recebeu da consultoria atuarial um extrato de horas adicionais com cobranças de 23 

trabalhos, consultas e um call, realizado entre a Fundação e a GAMA consultores. Disse que, ao 24 

analisar o referido extrato, a FACEPI fez alguns questionamentos à referida consultoria sobre os 25 

serviços cobrados e que em resposta, a GAMA solicitou a compreensão da Fundação tendo em 26 

vista que os serviços prestados não faziam parte do contrato de prestação de serviços. Prosseguiu 27 

informando que, de fato, os serviços foram prestados, mas que não havia sido atentado para as 28 

cobranças extraordinárias. Disse que para as próximas consultas e solicitação de serviços deverão 29 

ser observadas se há previsão contratual e que caso contrário, seja indagado o valor a ser cobrado. 30 

Dessa forma, o Sr. Presidente disse que, apesar de não está previsto no orçamento, propõe o 31 

pagamento da cobrança. O Sr. Diretor Adm. e de Benefícios disse que os serviços foram 32 

prestados de acordo com a necessidade da Fundação, e como o mesmo foi considerado 33 

extracontratual, concorda com o devido pagamento. A Sra. Diretora Financeira deixou claro que 34 

o serviço prestado não possui previsão orçamentária, e que o valor a ser pago terá que ser 35 

remanejado de outra rubrica. Na oportunidade, solicitou muito controle com os gastos. Ainda 36 

sobre o assunto, a Sra Diretora Financeira disse que o processo deve ser montado explicando 37 

todos os serviços e com a comprovação da execução dos mesmos. Os presentes concordaram 38 

com a colocação apresentada. “04 – Fechamento do 2° Ciclo de Autoavaliação de Risco”. O 39 

Sr. Presidente informou que o assunto veio à pauta apenas para registrar a conclusão do Relatório 40 

do 2° Ciclo de Autoavalição de Riscos e Controles Internos da FACEPI. Disse que a Diretoria 41 

Executiva já apresentou manifestação circunstanciada sobre as recomendações feitas no referido 42 

relatório. Ainda sobre o assunto, a Sra. Diretora Financeira solicitou que as ações recomendadas 43 

sejam acrescidas no Plano de Ação 2016 da Fundação, para fins de melhor acompanhamento. “5 44 
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– Data de início do Plano de Custeio dos Planos.” O Sr. Presidente disse que a informação foi 45 

solicitada pela GAMA Consultores para fins de cumprimento da Legislação. Prosseguiu dizendo 46 

que deverá ser indicado o mês de início do Plano de custeio de cada Plano a ser definido por meio 47 

das Avaliações Atuariais de encerramento do exercício de 2015. Disse ainda que, de acordo com 48 

a previsão legal, a data máxima de início deverá ser até junho/2016, dessa forma, sugeriu que a 49 

Fundação adote o mês limite, tendo em vista ainda não está em posse das Avaliações Atuariais de 50 

2015. Os demais Diretores concordaram com a sugestão do Sr. Presidente, ficando decidido pela 51 

Diretoria Executiva que o início do Plano de Custeio deverá ser até junho/2016. “06 – Imóvel da 52 

FACEPI – Firmino Pires”. Indagada pelo Sr. Presidente a Sra. Diretora Financeira, em 53 

atendimento à solicitação feita na ata n° 08/2015 da DEX, apresentou a reavaliação do imóvel da 54 

Firmino Pires, no valor de R$ 420 mil. Na oportunidade, o Sr. Presidente lembrou que já havia 55 

recebido uma proposta de compra, porém, na época o valor ofertado estava abaixo da avaliação 56 

ocorrida em março de 2014. Disse que a proposta foi reiterada e ao que consta, está dentro da 57 

nova avaliação de mercado ali apresentada. Dessa forma, propôs a aprovação da venda tendo em 58 

vista que o valor da proposta recebida, está coerente  com o valor de  avaliação do imóvel. Após a 59 

concordância dos demais Diretores, o Sr. Presidente disse que o assunto deverá ser encaminhado 60 

ao Conselho Deliberativo para decisão final e que apenas após a decisão do referido conselho 61 

será dado conhecimento do resultado ao autor da proposta.  “07 – Dívida da Patrocinadora”. O 62 

Sr. Presidente lembrou que ainda está no aguardo da decisão quanto as parcelas que foram 63 

executadas judicialmente. E, na oportunidade, lembrou que quanto as demais parcelas em atraso, 64 

a DEX permanece com as cobranças constantes. “08– Conclusão do Orçamento de 2015”. 65 

Indagada pelo Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira informou que, devido ao corte sofrido, o 66 

custeio do Plano BD ultrapassou o valor de R$ 118.671,12 (cento e dezoito mil, seiscentos e 67 

setenta e um reais e doze centavos), equivalente a 6,86% do valor orçado. Prosseguiu explicando 68 

que o fato ocorreu devido ao orçamento de 2015 ter sido aprovado apenas em setembro do 69 

mesmo ano, informou que a FACEPI trabalhou até aquela data com o valor inicialmente orçado, 70 

fato que corroborou para o déficit e consequentemente desenquadramento de indicadores. Na 71 

oportunidade informou que a Patrocinadora tem conhecimento do ocorrido e que a DEX está 72 

fazendo gestão, no sentido de que a mesma possa cobrir o valor que ultrapassou.  “09– 73 

Acompanhamento dos rendimentos e indicadores de gestão de 2015”. Ainda indagada pelo 74 

Sr. Presidente, a Sra. Diretora Financeira apresentou a planilha de acompanhamento do 75 

fechamento dos rendimentos da Fundação referente a 2015 informando que a meta atuarial foi de 76 

17,38%, sendo que o BD acumulou a rentabilidade de 9,96%, o CV 10,47% e o PGA 13,38%. 77 

Apresentou os Indicadores do Plano de Gestão Administrativa de 2015, com base na dotação 78 

orçamentária primeira e com base na dotação orçamentária segunda, (docs anexados). Falou que 79 

o Patrimônio consolidado da FACEPI fechará em aproximadamente R$ 321 milhões, 80 

representando crescimento de aproximadamente 11%, em relação a 2014. Disse ainda que as 81 

demonstrações contábeis ainda não tinham sido concluídas, assim como, os relatórios da 82 

consultoria financeira, para a consolidação do fechamento do exercício de 2015. “10– 83 

Aprovação do Programa de Treinamentos para 2016”. O Sr. Presidente disse que no referido 84 

programa foi dado prioridade às certificações e recertificações, observando o orçamento do 85 

presente exercício. Dessa forma, propôs a aprovação por parte dos demais diretores. Após análise 86 

da planilha com a programação de cursos e treinamento para 2016 dos Diretores, Conselheiros e 87 

empregados, a DEX aprovou o Programa de Treinamentos para 2016. “11– Proposta de 88 

honorários para acompanhamento de processo” O Sr. Presidente informou que as propostas 89 

apresentadas fazem referência ao acompanhamento de um processo impetrado em face da 90 

Fundação sobre o risco iminente. Disse que dentre as propostas recebidas, o Escritório Siqueira e 91 

Castro apresentou a de menor valor e com melhores condições, dessa forma, propôs à aprovação 92 

dos demais. Os presentes concordaram com a posição do Sr. Presidente, ficando decidido pela 93 

DEX, a contratação do Escritório Siqueira e Castro. “12– Proposta para cálculo de reserva 94 

matemática individualizada de 02 (dois) participantes do BD”.  O Sr. Presidente disse que a 95 
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matéria faz referência a dois participantes que não tiveram calculadas suas reservas matemáticas 96 

à época do saldamento e que para solução do problema foram solicitadas propostas para a 97 

execução dos referidos cálculos. Prosseguiu informando que dentre as propostas recebidas a 98 

empresa ATEST apresentou o menor preço e as melhores condições, e propôs a aprovação da 99 

mesma por parte dos demais diretores. Após discussão sobre o assunto, a DEX aprovou a 100 

contratação da empresa ATEST, para a execução dos cálculos de reserva matemática de dois 101 

participantes do BD. Na oportunidade, a Sra. Diretora Financeira alertou que a presente 102 

contratação também não possui previsão orçamentária, e que a diretoria precisa estar ciente de 103 

que o compromisso só deve ser assumido mediante previsão orçamentária para tal finalidade. 104 

Disse ainda que o valor do serviço precisa ser remanejado de outro já orçado. Extrapauta, o Sr. 105 

Presidente lembrou que no mês de fevereiro tem o feriado de carnaval e quarta-feira de cinzas, 106 

dessa forma, propôs facultar o segundo expediente da quarta-feira, devendo o mesmo ser objeto 107 

de compensação nos dias seguintes ao feriado. Os presentes concordaram com a sugestão do 108 

Presidente. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 109 

autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e julgada conforme, vai assinada por 110 

mim, Secretária e pelos Diretores, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos. 111 

Teresina, 28 de janeiro de 2015.  112 

ROBERT SOARES MARTINS CAVALCANTE 

Presidente  

AMADEU DA SILVA BARROS 

Diretor Administrativo e de Benefícios 
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Diretora Financeira 
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