
  

 
 
ATA Nº 06/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 10/12/2019. 
 
 
 
 
 

Aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às quinze 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 (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 Adm. e Financeira (DAF) da FACEPI. 6 
ORDEM DO DIA: I) Divergência de informações junto à Receita Federal. O DPR 7 
registrou, que no mês de novembro recebeu correspondência da Receita Federal, informando 8 
da divergência no IRRF/2016, ou seja, os valores informados nas Declarações de Imposto de 9 
Renda na Fonte, eram diferentes dos efetivamente confessados, pagos e compensados. O 10 
contador Bruno informou que a divergência refere-se aos códigos 0588 (rendimentos do 11 
trabalho sem vínculo assalariado - diretores) e 0561 (remunerações do trabalho assalariado - 12 
empregados), apresentando justificativa conforme documento anexo, informou ainda que foi 13 
ratificado através do REDARF e solucionado a divergência. II) Estudo técnico de Aderência 14 
e da adequação da taxa real de juros a ser utilizada na avaliação atuarial de 31/12/2019. 15 
O DPR apresentou os estudos citados, referente aos planos PBD e PCV, cujo objetivo é 16 
comprovar a adequação e aderência da taxa real de juros às características de massa de 17 
participante, ao regulamento dos planos e a carteira de investimentos. Informou, conforme 18 
estudos, que a atual taxa está de acordo com a Resolução CNPC nº 30, datada de 10/11/2018, e 19 
que as carteiras dos planos apresentaram um fluxo de caixa suficiente para cumprir todas as 20 
obrigações do plano durante o período projetado pelo atuário. III) Estudo de Aderência das 21 
hipóteses atuariais – 2019. O DPR informou que recebeu a minuta do teste de aderência das 22 
hipóteses atuariais - Relatório 073/2019, que após análise a diretoria aprovou o estudo, acatando 23 
as recomendações feitas pela consultoria atuarial, sem nenhuma consideração a fazer. Com 24 
relação a taxa de juros, aprovaram a permanência da taxa de 4,38% a.a. para o PBD e de 4,44% 25 
a.a. para o PCV. DELIBERAR: Por aprovar a minuta do Relatório 073/2019 e permanência da 26 
taxa de juros de 4,38% a.a. para o PBD e de 4,44% a.a. para o PCV, remetendo ao Conselho 27 
Deliberativo, para deliberação. DECISÃO: Aprovada por unanimidade. IV) Proposta 28 
orçamentária – exercício 2020.  A DAF apresentou a proposta do orçamento para o exercício 29 
de 2020, disse que o custeio para o PBD  é o valor de R$ 2.400.077,43 (dois milhões, 30 
quatrocentos mil, setenta e sete reais e quarenta e três centavos) e para o custeio do PCV o valor 31 
é de R$ 391.235,57 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 32 
sete centavos. Conclui dizendo que o valor total do custeio da FACEPI para o exercício de 33 
2020, é de R$ 2.791.313,00 (dois milhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e treze 34 
reais). DELIBERAR: Pela aprovação do orçamento para 2020, no valor de R$ 2.791.313,00 35 
(dois milhões, setecentos e noventa e um mil, trezentos e treze reais), remetendo ao Conselho 36 
Deliberativo para deliberação. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. V) Políticas de 37 
Investimentos (PBD, PCV e PGA) 2020 a 2024. A DAF apresentou o trabalho da Política de 38 
Investimentos para 2020, executado com apoio da empresa Aditus Consultoria Financeira Ltda, 39 



  

cuja finalidade é maximizar a possibilidade de atingimento dos objetivos de investimentos, com 40 
implementação da alocação dos ativos de maneira conduzida dentro de um processo. Informou 41 
que o trabalho foi validado e aprovado pela DEX, encaminhando para o Conselho Deliberativo 42 
para deliberação. DELIBERAR: Por aprovar a Política de Investimentos para 2020, remetendo 43 
ao Conselho Deliberativo. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a 44 
tratar, às 16:00h (dezesseis horas), o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, autorizando a 45 
lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores e por 46 
mim, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 10 de dezembro de 2019. 47 
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