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 ATA Nº 03/2016 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO 

CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL – FACEPI, 

REALIZADA NO DIA 15/03/2016. 

 

 

 

Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, às 09:00 horas, na sede da FACEPI, 1 

situada à Rua Santa Luzia, 910/S, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Fiscal da 2 

Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI. QUORUM: legal, representado pelos 3 

Conselheiros Titulares: Teônia Almeida do Vale Costa, Antônio Carlos Alves dos Reis e 4 

Valdemar da Silva Torres. REGISTROU: a) a ausência da Conselheira Lucyana Nahmias 5 

Ferreira que foi justificada devido a compromissos inadiáveis na Patrocinadora; b) a presença do 6 

presença do Conselheiro Suplente Helder Vieira de Araújo Ribeiro que estava no exercício da 7 

titularidade; c) o recebimento do Ofício Circular nº 007/2016-PRE, de 11/03/2016; d) o atraso no 8 

envio dos balancetes; d) conhecimento de uma possível negociação da dívida da Patrocinadora. 9 

APRECIOU: a) Balancete Analítico do Plano BD (Benefício Definido) de dezembro/2015 e 10 

janeiro/2016, Balancete Analítico do Plano CV (Contribuição Variável) de dezembro/2015 e 11 

janeiro/2016, Balancete Analítico do PGA (Plano de Gestão Administrativa) de dezembro/2015 e 12 

janeiro/2016 e Consolidado Administrativo de dezembro/2015 e janeiro/2016; b) Despesas 13 

Administrativas de dezembro/2015 e janeiro/2016; c) Folha de Pagamento dos empregados da 14 

FACEPI de janeiro/2016; d) Relatório de Aplicações Geral referente a janeiro/2016 e Relatório de 15 

Resgates Geral de janeiro/2016; e) Ata da Reunião Ordinária N° 02/2016 do Conselho 16 

Deliberativo, Ata da Reunião Ordinária N° 02/2016 da Diretoria Executiva e Ata da Reunião 17 

Extraordinária n° 01/2016 da Diretoria Executiva; f) Planilha atualizada referente aos débitos da 18 

Patrocinadora. RECOMENDOU: a) que quando da necessidade de contratação de prestadores de 19 

serviços, seja ampliada a pesquisa de mercado afim de que não gere dúvidas quanto a lisura do 20 

contrato; DELIBEROU: a) a aprovação dos balancetes recebidos; b) que a Diretoria Executiva 21 

apresente formalmente esclarecimentos sobre a conta n° 1211020102000 (provisão para credito de 22 

liquidação duvidosa), apresentada no balancete da Fundação, informando a origem da mesma; c)  23 

que a DEX apresente em forma de Nota Técnica explicativa, de forma mais detalhada, sobre o 24 

atraso no envio dos balancetes à PREVIC apresentando a apuração de responsabilidade, se houve 25 

falha no controle interno e quais medidas preventivas foram adotadas para evitar o ocorrido; d) 26 

que a DEX apresente manifestação circunstanciada sobre as providências a serem adotadas no 27 

sentido de reduzir custos para que ao final do exercício não seja ultrapassado o valor orçado; e) 28 

que o Conselho Deliberativo se posicione quanto ao Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal 29 

referente ao 1° semestre/2015, principalmente no tocante às recomendações feitas à Diretoria 30 

Executiva.  E nada mais havendo a tratar, às 10hs (dez horas), a Sra. Presidente do Conselho deu por 31 

encerrada a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai 32 

assinada pelos Conselheiros e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos 33 

legais e jurídicos. Teresina, 15 de março de 2016.  34 


