
  

 
 
ATA Nº 01/2019 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 19/03/2019. 
 
 
 
 
 
 

Aos dezenove dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às dezesseis 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 da FACEPI. 6 
ASSUNTOS: I) Parecer Atuarial – exercício/2018. O DPR registrou o recebimento dos 7 
pareceres dos Planos BD e CV referentes ao exercício de 2018, emitidos pela MERCER. Disse 8 
que a DEX, embasados nos estudos realizados de teste de aderência e plano de contas, já 9 
aprovados por esta diretoria e pelo conselho deliberativo, ratificou os pareceres atuariais 10 
apresentados. Destacou que nas conclusões dos referidos pareceres, consta superávit ao final 11 
do exercício de 2018, sendo  que no Plano PBD o excesso do Patrimônio do Plano sobre o valor 12 
das Provisões Matemáticas é em R$24.784.105,86 e para o PCV, a situação econômico-atuarial 13 
do Plano PCV, é superavitária em R$439.892,40. Na oportunidade, encaminharam aos 14 
Conselhos Fiscal e Deliberativo, para aprovação, para que a Fundação possa efetuar a 15 
transmissão para a PREVIC dentro do prazo, legalmente, permitido. DELIBERAR: Por 16 
aprovar os Pareceres Atuariais dos Planos BD e CV referentes ao exercício de 2018. 17 
DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  II) Aprovação dos Planos de Custeio do Plano de 18 
Benefício Definido - PBD e do Plano de Contribuição Variável - PCV. 1) Considerando que 19 
o Plano de Benefício Definido - PBD, é um plano saldado, ocorrendo definitivamente a 20 
interrupção da contribuição normal, considerando o Termo de Compromisso firmado entre a 21 
FACEPI e a Patrocinadora, conforme clausula 2º e seus parágrafos, cujo custeio é realizado 22 
através de contribuição extraordinária para o equacionamento do déficit. E considerando, o 23 
Custeio Administrativo do PBD, também, por força do saldamento é o repasse unilateral pela 24 
Patrocinadora já aprovado no orçamento de 2019, no valor de R$ 2.244.248,23 (dois milhões, 25 
duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos) e que 26 
o mesmo tem vigência a partir de janeiro/2019. 2) Considerando a necessidade da definição do 27 
Plano de Custeio do Plano de Contribuição Variável - PCV  para o exercício de 2019, e que o 28 
período de competência do Plano de Custeio se iniciará a partir de 01/04/2019,  considerando 29 
os cálculos atuariais apresentados para a aplicação das taxas de contribuição normal dos 30 
participantes de no máximo 6,1176% e a contribuição de risco de 0,8824%,  considerando ainda 31 
a Nota Técnica CAOC n.°001/2019, que trata da elaboração do cálculo de alíquota para a 32 
contribuição administrativa  do PCV, e que a Diretoria Executiva considera a alíquota de 0,91% 33 
a adequada para a contribuição administrativa deste plano, visando manter o rateio do seu 34 
custeio, ora praticado. O DPR informou que, o aumento na alíquota decorreu principalmente 35 
pela quantidade significativa de concessão de aposentadoria programada como também do 36 
resgaste de participantes que se desligaram da Patrocinadora, mesmo tendo ocorrido uma 37 
redução de 8,19% das despesas orçadas para o exercício/2019 em relação ao exercício/2018. 38 



  

DELIBERAR: 1) Por aprovar o Plano de Custeio do Plano de Benefício Definido - PBD. 2) 39 
Por aprovar o Plano de Custeio do Plano de Contribuição Variável – PCV de acordo com as 40 
considerações apresentadas, bem como, a taxa de contribuição administrativa de 0,91%. 3) Por 41 
encaminhar a decisão da Diretoria Executiva para deliberação do Conselho Deliberativo e para 42 
aprovação formal da Patrocinadora. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. E nada mais 43 
havendo a tratar, às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada 44 
a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 45 
pelos Diretores, para que possa produzir seus efeitos legais e jurídicos. Teresina, 19 de março 46 
de 2019. 47 
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Diretor Presidente 

BENÍCIO OLÍMPIO DE MELO NETO 
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Diretora de Gestão Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
 
 

MAURA PIMENTEL C. CRONEMBERGER 
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