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ATA Nº 05/2016 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA 

EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO CEPISA DE 

SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI REALIZADA 

NO DIA 13/06/2016. 

 

 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sede da FACEPI, 1 

situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se extraordinariamente os membros da Diretoria 2 

Executiva da Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado 3 

pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (PRE), Amadeu da Silva Barros 4 

- Diretor Administrativo e de Benefícios (DAB) e Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes 5 

- Diretora Financeira (DF). ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: a) Of. n° 6 

055/2016/ERPE/PREVIC; b) Acordo Coletivo de Trabalho dos empregados da FACEPI. 2) 7 

Assuntos para deliberação: a) Cartas – Risco Iminente e Tábua de Aderência. REGISTROS: 8 

1) PRE registrou que recebeu no dia 08 de junho de 2016 o ofício n° 055/2016/ERPE/PREVIC,  9 

cujo assunto faz referência à denúncia feita pela ANAPAR, especificamente sobre o problema 10 

do período sem Plano. Registrou ainda que no referido ofício, o Escritório Regional concluiu 11 

pelo encerramento e arquivamento da referida denúncia, sem análise de mérito, uma vez que a 12 

questão encontra-se sub judice. b)  2) Sobre a apreciação das atas, especificamente na ata n° 13 

04/2016 do Conselho Deliberativo, PRE registrou que o informativo aos participantes, será 14 

encaminhado após o envio do Relatório Anual de 2015. PRE registrou ainda que, quanto a 15 

alteração no organograma da Fundação, proposta pelo Conselho Deliberativo, a DEX entende 16 

que a proposta é oportuna, porém, necessita de tempo considerável para melhor análise e 17 

aprofundamento da matéria. Ainda sobre a referida ata, DF registrou quanto as informações 18 

solicitadas pelo Conselho referente aos Indicadores de Gestão. Disse que mensalmente 19 

apresenta o acompanhamento dos Indicadores que fazem parte do Plano de Gestão 20 

Administrativa - PGA, além dos Indicadores Complementares. Prosseguiu informando que a 21 

DEX recomenda ao Conselho Deliberativo a aprovação dos Indicadores Complementares, 22 

fazendo a adequação, bem como a inclusão dos referidos indicadores no Plano de Gestão 23 

Administrativa da FACEPI - PGA, a fim de melhor acompanhamento da gestão, 24 

consequentemente nas tomadas de decisão. Quanto aos assuntos discutidos na ata n° 04/2016 25 

do Conselho Fiscal, DF registrou que quanto a informação sobre a conta n° 1211020102000 26 

(provisão para credito de liquidação duvidosa) o contador Bruno está verificando os registros 27 

na contabilidade e está no aguardo das informações para o fechamento. Na oportunidade disse 28 

que a referida conta é desde 1999 e registra o não repasse pela Patrocinadora de despesas 29 

administrativas de um período. Ainda sobre a referida ata, DF registrou que a reforma do 30 

imóvel da FACEPI situado na cidade de São Paulo, faz parte de um processo que envolve todos 31 

os 11 andares do prédio, e a FACEPI é proprietária apenas de um, o processo foi homologado 32 

pelos condôminos em assembléia, o objetivo da obra foi por questão de segurança, para evitar 33 

danos maiores, que todas as informações necessárias já foram repassadas e estão à disposição 34 

dos Conselheiros. Disse ainda que o deslocamento apenas geraria custos para a Fundação. 3) 35 

Sobre a elaboração dos Testes de Aderência para 2016, PRE registrou que recebeu da 36 

consultoria atuarial o cronograma de envio de dados através do documento GAMA 026- CT 37 

173/16, que deverá ser cumprido pela Fundação. 4) Sobre as cartas referente ao Risco Iminente 38 

e Tábua de Aderência, PRE registrou que devido aos procedimentos adotados, bem como por 39 

questões operacionais, não foi possível envio das referidas cartas em maio/2016, conforme 40 

determinação do Conselho, porém, serão encaminhadas em junho/2016. DF registrou que o 41 

envio das correspondências deve ser priorizado, já que a demora compromete a gestão da 42 

Fundação. 5) Sobre a dívida da Patrocinadora, DF registrou que as parcelas vem sendo 43 
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cumpridas em conformidade com o Termo de Acordo que foi firmado. 6) Sobre a reavaliação 44 

do imóvel de São Paulo, a DF registrou que o referido imóvel passou por nova avaliação e a 45 

valorização que consta, foi em decorrência da melhoria que está sendo realizada. Na 46 

oportunidade, apresentou o trabalho concluído. 7) DF registrou que na posição abril/2016 a meta 47 

atuarial do Plano BD foi de 5,0% chegando a acumular a rentabilidade em 5,58%, a meta atuarial 48 

do Plano CV foi de 4,42% acumulando uma rentabilidade de 4,55% e o PGA acumulou 4,16%. 49 

Registrou ainda que os resultados obtidos deve-se à melhoria de performance com a renda 50 

variável, devido ao trabalho que vem sendo realizado desde o ano passado. 8) DF registrou a 51 

apresentação da Planilha de acompanhamento do orçamento de 2016, analisando o comparativo 52 

do valor realizado e orçado, na posição abril de 2016, chama a atenção dos diretores para o 53 

custeio que registra déficit, embora até aquela data não ter ocorrido o fechamento do balancete. 54 

9) DF registrou a apresentação da Planilha de acompanhamento dos indicadores de gestão do 55 

PGA e indicadores complementares na posição abril/2016, mostrando os resultados. 56 

ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Renovação de contrato com a empresa GAMA 57 

Consultores. Considerando: 1) a necessidade de contratação dos serviços de atuária; 2) que a 58 

referida empresa já vem prestando serviços à Fundação e demonstrando qualidade; 3) as 59 

propostas apresentadas de acordo com a Nota Técnica n° 004/2016 - BE/DAB. DELIBERAR: 60 

por aprovar a renovação de contrato com a empresa GAMA CONSULTORES, para a prestação 61 

dos serviços de consultoria atuarial. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Renovação 62 

de contrato com a empresa ERIVAN DE SÁ BEZERRA - ME. Considerando: 1) a 63 

necessidade de contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 64 

equipamentos de informática da Fundação; 2) que a referida empresa já vem prestando serviços 65 

à Fundação e demonstrando qualidade; 3) as propostas apresentadas de acordo com a Nota 66 

Técnica n° 005/2016 - BE/DAB. DELIBERAR: por aprovar a renovação de contrato com a 67 

empresa ERIVAN DE SÁ BEZERRA - ME. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. III) 68 

Feriado de Corpus Christi. Considerando: 1) o feriado nacional de Corpus Christi será dia 69 

26/05. DELIBERAR: por facultar os expedientes do dia 27/05, sendo os mesmos objetos de 70 

compensação. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, às 17hs 71 

(dezessete horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente 72 

ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por mim, Secretária deste 73 

evento, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 24 de maio de 2016.   74 
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