
 
1

ATA N° 04/2017 DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 
SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 
NO DIA 13/03/2017. 

 
Aos treze dias do mês de março do ano dois mil e dezessete, às dezessete horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente 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, Amadeu da Silva 4 
Barros - Diretor de Gestão de Previdência Complementar e Lídia Francisca Falcão Carvalho 5 
Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira. ORDEM DO DIA: 1) 6 
ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Contratação de empresa para prestação de serviços 7 
jurídicos. CONSIDERANDO: a) que o assunto foi discutido e apreciado pelos Diretores, b) a 8 
Nota Técnica nº 01/2017- PRE, datada de 07/03/2017, c) o mapa comparativo de preços, d) que 9 
o escritório Pagliarini e Morales Advogados Associados apresentou a proposta mais vantajosa, 10 
e) o excelente trabalho realizado na Fundação, obtendo até o momento êxito em todas as causas 11 
sob seu patrocínio. DELIBERAR: por aprovar a contratação com o Escritório Pagliarini e 12 
Morales Advogados Associados para a prestação dos serviços de advocacia consultiva e 13 
contenciosa. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Contratação de  empresa para 14 
prestação de serviços de avaliação de imóveis de propriedade da FACEPI. Considerando: a) 15 
disponibilidade orçamentária para a referida contratação. b) que o assunto foi discutido e 16 
apreciado pelos Diretores. c) que a periodicidade das avaliações dos imóveis é de 03 anos, 17 
conforme Instrução MPS/SPC nº 34 de 24/09/2009.  d) que a última avaliação foi realizada em 18 
março de 2014 e) que dentre as propostas recebidas, a empresa Quantum Avaliações e Perícias 19 
apresentou o menor preço, f) que esta empresa realizou um bom trabalho na Fundação. 20 
DELIBERAR: por aprovar a contratação da empresa Quantum Avaliações e Perícias para a 21 
realização dos serviços de avaliações dos imóveis. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) 22 
Aprovação do Plano de Custeio de 2017. CONSIDERANDO: a) que houve, para o PLANO 23 
PBD, interrupção definitiva das contribuições normais o custeio normal dos participantes, 24 
patrocinadora e assistidos é nulo, b) que o custeio extraordinário - equacionamento do déficit, 25 
tendo em vista o saldamento do plano BD, é o valor contratado entre a FACEPI e a 26 
Patrocinadora, por meio do Termo de Compromisso de Reserva Amortizar  c) que para o 27 
PLANO PCV, o plano de custeio inicia-se em 1º de junho de 2017, d) que para o custeio 28 
normal do PCV, a contribuição dos participantes o máximo é de 6,3238% e a contribuição de 29 
risco é 0,6762%, sendo a contribuição da Patrocinadora paritária com a dos participantes. e) 30 
que após análise da Nota Técnica da Coordenação de Administração, Orçamento e 31 
Contabilidade nº 01/2017 foi definido para contribuição administrativa a alíquota de 0,50%. 32 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17:30hs (dezessete e 33 
trinta), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que 34 
após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para 35 
que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 13 de março de 2017.   36 
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Presidente  
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