
ATA Nº 03/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI 
REALIZADA NO DIA 27/03/2017. 

 
 
 
 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, às quinze 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), Lídia 4 
Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 5 
(DAF) e Amadeu da Silva Barros – Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Plano de Ação 2017; II) Atas, ordinária n° 7 
02/2017 e extraordinárias n° 02/2017 e nº 03/2017 do Conselho Deliberativo e ordinária n° 8 
02/2017 do Conselho Fiscal; III) Carta da Patrocinadora CTA DG – 010/2017, de 9 
16/03/2017. IV) Lotação dos empregados da FACEPI; V) Parecer Atuarial dos Planos BD e 10 
CV; VI) Nota Técnica nº02/2017 da DAF/Contabilidade VII) Expediente da Semana Santa; 11 
VIII) Estrutura dos investimentos/2017 IX) Dívida da Patrocinadora; X) Acompanhamento 12 
do Orçamento e Indicadores de Gestão; XI) Acompanhamento dos Rendimentos da FACEPI. 13 
2) Assuntos para deliberação: I) Solicitação do participante José Luiz Terror; II) 14 
Atualização da Resolução de  Empréstimos. III) Atualização da Norma de Frequência. IV) 15 
Atualização da Norma de Diárias. V) Contratação de prestadores de serviços - plano de saúde. 16 
VI) Siglas da nomenclatura dos cargos da nova estrutura organizacional da FACEPI. 17 
REGISTROS: I) DPR registrou o acompanhamento do Plano de Ação da FACEPI 2017, 18 
fazendo as atualizações necessárias das ações continuadas do exercício anterior e aguardará 19 
aprovação do Conselho Deliberativo quanto às recomendações apontadas no Relatório do 20 
Conselho Fiscal referente ao 1º semestre de 2016, para inclusão de novas ações. Com relação 21 
à certificação dos membros estatutários, e em atendimento ao §2º do Art. 4º da Instrução 22 
PREVIC nº 28, de 12/05/2016, alterada pela Instrução PREVIC nº30, de 22/06/2016 que 23 
determina o prazo de um ano, a contar da posse, disse da necessidade de indicação e 24 
realização de eleição, respectivamente para os conselheiros indicados pela Patrocinadora e 25 
eleitos que não se enquadraram na legislação vigente. Quanto ao processo do período sem 26 
plano, informa que se encontra com o Diretor de Gestão da Patrocinadora para apresentação 27 
junto ao Conselho de Administração da Eletrobras Piauí, prevista para entrar em pauta na 28 
próxima reunião. Sobre o PCV-FLEX, o DPR registrou que a matéria permanece com a 29 
Diretoria de Gestão da Patrocinadora.  II) Quanto as atas, a DEX apreciou os assuntos de 30 
maior relevância. Sobre as atas do Conselho Deliberativo, DPR informou o envio de ofício à 31 
PREVIC comunicando a prorrogação dos mandatos do diretor e dos conselheiros. Que a DEX 32 
providenciará as informações solicitadas pelo Conselho Deliberativo referente ao PCCS da 33 
FACEPI e apresentará na próxima reunião, quanto aos demais assuntos estão esclarecidos na 34 
ata DEX 02/2017. Quanto às solicitações do Conselho Fiscal, referente ao fechamento do 35 
orçamento de 2016 e sobre a conta nº 1211020102000, a DAF reiterou manifestações 36 
apresentadas nas reuniões ordinárias nº01/2017 e nº 02/2017, acrescentou que o orçamento é 37 



específico para cada ano/exercício. Com relação à carteira de imóveis, registrou que apresenta 38 
mensalmente na reunião da DEX, o resultado dos investimentos da FACEPI por plano e 39 
segmento, portanto, na planilha de rentabilidade tem a informação, mas que está à disposição 40 
para quaisquer esclarecimento julgado necessário. III) O DPR registrou o recebimento da 41 
CTA - DG -010/2017 em que a Patrocinadora aprova o plano de custeio e taxa administrativa 42 
do Plano CV, para o período de competência a iniciar-se em 01/06/2017. IV) Sobre a lotação 43 
dos empregados, a DEX informa que no corrente mês foi realizado o remanejamento dos 44 
empregados para adequar às necessidades da nova estrutura organizacional da FACEPI. V) 45 
Sobre o Parecer Atuarial dos planos BD e CV, o DPR registrou que estão devidamente 46 
assinados e já foram encaminhados à PHF Auditores Independentes para conclusão dos 47 
trabalhos da auditoria externa. Prosseguiu informando que os planos da FACEPI encontram-48 
se equilibrados, que para o PBD o resultado alcançado no equacionamento do déficit, passou 49 
de R$122.289.990,24 em dezembro de 2015 para R$113.195.965,91 em dezembro de 2016, 50 
devido principalmente a esses dois fatores que é, a alteração da taxa de juros, de 4,21%a.a 51 
para 4,35%a.a, bem como, a superação da meta atuarial, e  no caso do PCV o superávit de 52 
R$356.545,19 em dezembro de 2015 para R$407.883,40 em dezembro de 2016, deveu-se a 53 
superação da meta atuarial.VI) Com relação ao atraso do envio do balancete de janeiro de 54 
2017, a DAF apresentou Nota Técnica Nº 002/2017 do Contador, informando que o referido 55 
atraso ocorreu pelo não recebimento das informações atuariais, em tempo hábil para 56 
verificação e fechamento do balancete. VII) O DPR registrou ainda que, o expediente do dia 57 
13 de abril de 2017, (quinta-feira santa), será facultado para posterior compensação, pré 58 
estabelecida em Ato. VIII) Sobre a  estrutura dos investimentos em 2017  a DAF informou 59 
que está tomando as providências de registros e operacionalização. IX) Sobre à Dívida da 60 
Patrocinadora, a DAF registrou que até o presente momento a Patrocinadora encontra-se 61 
adimplente com relação aos contratos e despesas administrativas. X) A DAF apresentou a 62 
planilha de acompanhamento do PGA, e orçamento da FACEPI, na posição de 63 
fevereiro/2017, informou que o realizado foi 15% abaixo do orçado. Prosseguiu apresentando 64 
também planilha de acompanhamento dos indicadores solicitados pelo Conselho Deliberativo. 65 
XI) Sobre os rendimentos, a DAF apresentou o acompanhamento na posição fevereiro/2017, 66 
informou que a meta atuarial do Plano BD foi de 1,37%  chegando a acumular a rentabilidade 67 
em 2,42%, a meta atuarial do Plano CV foi de 1,39% acumulando uma rentabilidade de 68 
3,08% e o PGA acumulou 2,03%. DELIBERAÇÃO: I) Solicitação do participante José 69 
Luiz Terror. Considerando: a) o pedido de reconsideração do participante, referente a 70 
correção do benefício dos participantes considerado em risco iminente, b) a decisão do 71 
Conselho Deliberativo, em 30 de janeiro de 2017, pela correção dos benefícios e não 72 
devolução dos valores recebidos pelos participantes. DELIBERAR: Responder ao pleito do 73 
participante ratificando decisão do Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por 74 
unanimidade. II) Atualização Resolução Empréstimo. Considerando: a) revisão do 75 
regulamento de operações com participantes realizada pela consultoria jurídica, fazendo 76 
adequação necessária no texto, b) que não houve alteração de taxas e valores. DELIBERAR: 77 
Por aprovar o Regulamento de Operações com Participantes na modalidade Empréstimos. 78 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) Atualização Norma de Frequência. 79 
Considerando: a) Norma já existente, b) não houve alteração na Norma, c) adequação à nova 80 
estrutura organizacional d) novos formulários para acompanhamento e controles estabelecidos 81 
na  Norma de Frequência dos Empregados. DELIBERAR: Por aprovar a atualização da 82 
Norma de Frequência dos Empregados. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IV) 83 



Atualização Norma de Diárias. Considerando: a) que os valores das diárias são os mesmos 84 
aplicados desde 2015, b) questões de ordem econômicas da FACEPI. DELIBERAR: Por 85 
aprovar o não reajuste dos valores das diárias aplicadas pela Fundação. DECISÃO: Aprovado 86 
por unanimidade. V) Contratação de prestadores de serviços - plano de saúde. 87 
Considerando: a) Nota Técnica Nº 011 /2017, b) análise das propostas recebidas e mapa 88 
comparativo de preços. DELIBERAR: Por aprovar a renovação do contrato com o MedPlan. 89 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. VI) Siglas da nomenclatura dos cargos da nova 90 
estrutura organizacional da FACEPI. Considerando: a) Nova estrutura organizacional 91 
aprovada pelo Conselho Deliberativo. b) As siglas para Presidência passará de “PRE” para 92 
“DPR”, para a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira será “DAF” e para a Diretoria 93 
de Gestão de Previdência Complementar será “DGB”. c) Para a Coordenação de 94 
Administração, Orçamento e Contabilidade será “CAOC”, para a Coordenação de Finanças e 95 
Investimentos será “CFIN”, para a Coordenação de Comunicação com participantes será 96 
“CCOM”, para Coordenação de Concessão e Controle de Benefícios será “CCCB” e para 97 
Secretaria de Governança será “SGOV” DELIBERAR: Por aprovar as novas siglas da 98 
estrutura organizacional da FACEPI . DECISÃO: Aprovado por unanimidade. A DEX 99 
Resolve: Que a secretária de Governança tome as providências, assim como faça os 100 
encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais havendo a tratar, às 101 
17hs (dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura 102 
da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, 103 
Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 27 de 104 
março de 2017. 105 
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