
  

 
 
ATA Nº 01/2018 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO 
CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI 
REALIZADA NO DIA 22/01/2018. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da 1 
FACEPI, situada à Rua Santa Luzia 910, reuniram-se ordinariamente os membros da Diretoria 2 
Executiva da Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI. QUORUM: legal, 3 
representado pelo Sr. Robert Soares Martins Cavalcante - Diretor Presidente (DPR), Sra. Lídia 4 
Francisca Falcão Carvalho Airemoraes - Diretora de Gestão Administrativa e Financeira (DAF) 5 
e Sr. Benício Olímpio de Melo Neto - Diretor de Gestão de Previdência Complementar (DGB). 6 
ORDEM DO DIA: 1) Assuntos para registro: I) Acompanhamento do Plano de Ação 7 
2017/2018. II) Apreciação das Atas ordinárias nºs 10, 11 e 12/2017 do Conselho Deliberativo 8 
e Ata ordinária nº 12/2017 do Conselho Fiscal.  III) Carta da Patrocinadora  DG nº 002/2018 - 9 
novo plano PCV-Flex; IV) Carta da Locatária Múltipla; V) Informações do Período sem plano; 10 
VI) Atualização do Manual de Governança Corporativa e Manualização dos Processos da 11 
FACEPI; VII) Dívida da Patrocinadora; VIII) Acompanhamento do Orçamento e Indicadores 12 
de Gestão; IX) Acompanhamento dos Rendimentos da FACEPI; X) Manifestação da Diretoria 13 
sobre o Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal do 1º semestre de 2017; XI) 14 
Manifestação da Diretoria sobre o relatório de Gestão de Risco e Controle Interno do exercício 15 
de 2017; 2) Assuntos para deliberação:  I) Programa de Treinamento para 2018; II) Propostas 16 
para aquisição de Relógio de Ponto Digital. III) Aprovação do Índice de Reajuste dos 17 
Benefícios do Plano de Benefício Definido para 2018; IV) Expediente Carnaval/2018. 18 
REGISTROS: I) O DPR informou que a DEX fez as atualizações necessárias na posição 19 
dezembro de 2017 e registrou o fim do acompanhamento do Plano de Ação de 2017, disse que 20 
muitas ações são de acompanhamento contínuo e realizadas anualmente pela Diretoria, 21 
permanecendo no Plano de ação de 2018. Sobre o recadastramento o DGB informou que foi 22 
concluído em dezembro de 2017 e do total de 629 participantes aposentados faltaram somente 23 
02 e do total de 269 pensionistas faltaram 06. Informou ainda que estes 08 benefícios estão 24 
suspensos. A DAF falou que considera  necessária a elaboração do relatório de fechamento do 25 
recadastramento anual, constando a metodologia utilizada, histórico, conclusão etc., falou da 26 
necessidade de registro dos casos em que o participante faleceu e o pagamento do benefício 27 
continuou sendo efetuado, disse que para esses casos não basta suspender o pagamento do 28 
benefício, porque a matéria requer mais detalhes e acompanhamento, como por exemplo: 29 
demonstrativo analítico para cada caso, valor total depositado indevidamente, cobrança dos 30 
valores recebidos indevidamente, assim como, outras providências que cada caso vai exigir, 31 
disse ainda, que valia a pena lembrar que esses valores foram e são provenientes dos recursos 32 
dos respectivos planos de benefícios. O DPR e o DGB concordaram com a posição da diretora 33 
que continuou a sua manifestação, dizendo que o cadastro precisa estar sempre atualizado e que 34 
considera o recadastramento uma atividade contínua na fundação, sugeriu que a campanha de 35 
recadastramento seja iniciada anualmente no mês de julho para que o processo seja iniciado e 36 
concluído com sucesso, e no prazo, assim como no final de cada exercício. Sobre o seguro dos 37 
imóveis, a DAF disse que trata de recomendação da auditoria externa, informou que foram 38 
solicitadas as propostas e que o processo completo será apresentado na próxima reunião da 39 
DEX. O DPR prosseguiu apresentando a proposta do Plano de Ação de 2018 para deliberação 40 
do Conselho Deliberativo. II) Sobre as atas do Conselho Deliberativo, após apreciação o DPR 41 
informou que a DEX acata as decisões do referido conselho procedendo com a: a) unificação 42 
dos indicadores e atualização do regulamento do PGA; b) alteração da política de contratação 43 



  

e gestão dos contratos conforme deliberado; c) aplicação das progressões e promoções do Plano 44 
de Cargos, Carreira e Salários, a partir de janeiro/2018, conforme determinação registrada na 45 
ata ordinária nº 12/2017, a DAF disse que no planejamento orçamentário essa ação estava 46 
prevista para maio de 2018. Sobre o superávit proveniente da ausência do diretor de Gestão de 47 
Previdência Complementar a DAF mostrou no acompanhamento do orçamento apresentado 48 
mensalmente na reunião DEX, (Acompanhamento Realizado - despesas de custeio 49 
administrativo 2017), consta na rubrica dirigentes - Gestão Previdencial, os valores a menor 50 
nos meses de junho, julho e agosto, assim como, no saldo disponível R$39.909,39 o valor 51 
orçado para pagar o diretor de Gestão de Previdência Complementar, não utilizado em 2017. 52 
Com relação a ata nº 12/2017 do Conselho Fiscal, o DPR informou que não há a necessidade 53 
de provisionamento uma vez que o pagamento dos honorários de dirigentes refere-se aos 54 
serviços prestados no exercício do mandato. Quanto aos treinamentos de 2017 a DAF informou 55 
que o valor orçado foi totalmente realizado e ultrapassou 0,61% ; III) No que se refere a Carta 56 
da Patrocinadora DG nº 002/2018, na qual questiona sobre as alterações do PCV- Flex, bem 57 
como sobre os dependentes dos participantes do plano, o DPR informou que o ofício foi 58 
respondido, baseado no parecer 01/2018 FACEPI da consultoria jurídica desta fundação, 59 
informando ainda que as alterações foram feitas para tornar o plano mais atrativo para os 60 
empregados da Patrocinadora.  IV) Carta da Locatária Múltipla, a DAF fez um breve relato 61 
sobre a locação do imóvel situado na Av. João XXIII, informou que por todo o ano de 2017 62 
negociou com a locatária Múltipla (documentos anexados) no sentido de que ela cumpra o 63 
contrato, seu débito soma na data de 22/01/2018 o valor de R$ 269.962,67 (duzentos e sessenta 64 
e nove mil, novecentos sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Disse que embora a 65 
Múltipla reconheça o débito, questões alheias têm impedido que a mesma regularize a sua 66 
situação com a FACEPI. Disse ainda que no dia 12 de janeiro último, a Múltipla apresentou 67 
documento propondo o pagamento de 36% do débito existente até o dia 25 de janeiro próximo 68 
e que a regularização (quitação do débito existente) seria até fevereiro de 2018. A DAF mantém 69 
sua posição em aguardar até fevereiro de 2018, mas que as providências necessárias para a 70 
cobrança judicial, caso o pagamento proposto não seja efetivado em 25de janeiro, já estão sendo 71 
iniciadas. O DPR e o DGB concordaram com o posicionamento da diretora em aguardar até o 72 
dia 25/01. O DGB sugeriu que a entidade avaliasse o custo-benefício em terceirizar a carteira 73 
de imóveis, pois entende ser um risco para a fundação a administração própria. Prosseguiu 74 
dizendo que após o dia 25/01/2018 a entidade entre com a medida judicial cabível para a 75 
cobrança, sugerindo ainda que fosse agendada reunião com a locatária para o dia 26/01/2018. 76 
Sobre a administração dos imóveis, a DAF informou que a FACEPI está fazendo a gestão dos 77 
imóveis em carteira própria desde 2013, e que o acompanhamento na sua maneira de ver, vem 78 
sendo feito a tempo, a contento, com melhor custo benefício, ressaltou que em 2012 quando 79 
começou sua gestão na FACEPI enfrentou muitos problemas no segmento de imóveis em razão 80 
da gestão ser terceirizada, basta verificar nos históricos dos anos de 2012 e 2013, disse ainda 81 
que o segmento de imóveis no Plano de Benefício Definido - PBD teve em 2017 uma 82 
rentabilidade de 11,%, e em se tratando de ganho e perda teve um ganho de 3% no segmento, 83 
o DPR ratificou a posição da diretora, pois presenciou toda essa problemática. V) Com relação 84 
ao Período sem plano, o DPR informou que em 12/12/2017 foi realizada reunião na PREVIC, 85 
onde estiveram presentes representantes da Eletrobrás Distribuição Piauí, da FACEPI e da 86 
PREVIC, (anexado registro da reunião), buscando uma maneira de solucionar o período em que 87 
os empregados da CEPISA ficaram sem opção de aderir ao plano previdenciário. Informou que 88 
na ocasião a PREVIC manifestou interesse no caso, vê dificuldades do repasse no plano BD 89 
por ser um plano saldado e fechado, e no Plano CV por não existir na época. O DPR disse que 90 
da reunião resultaram os entendimentos de que a Patrocinadora: a) Reconheça o passivo no 91 
valor atual previsto de R$ 218.000.000,00 (duzentos e dezoito milhões de reais) (participante e 92 
Patrocinadora), b) Provisione o valor que lhe é devido no seu balanço patrimonial do exercício 93 



  

findo em 31.12.2017, c) Insira a matéria no edital de privatização da Eletrobrás Distribuição 94 
Piauí, caso venha ocorrer, e que, d) A ação ajuizada pelo SINTEPI (Proc. Nº 37357-95 
09.2015.4.01.3400) seja retirada. O DGB falou que nestas reuniões o SINTEPI deveria estar 96 
presente, o DPR disse que se tratou de reunião agendada pela FACEPI. A DAF entende que os 97 
acontecimentos relatados pelo DPR deveriam ser formalizados ao Presidente da Patrocinadora 98 
e ao Conselho Deliberativo, e se já foram, precisa ser reiterado. VI) O DPR informou da 99 
necessidade de atualização do Manual de Governança Corporativa e Manualização dos 100 
processos da FACEPI, adequando-os aos normativos internos e à nova estrutura da entidade, 101 
devendo ser validado pelos diretores das respectivas áreas, para aprovação da DEX. VII) No 102 
tocante a Dívida da Patrocinadora a DAF informou que até o presente momento encontra-se 103 
adimplente com relação ao contrato e despesas administrativas. VIII) Sobre o 104 
acompanhamento do Orçamento e Indicadores do PGA, a DAF apresentou planilha com os 105 
indicadores na posição mensal e acumulada até dezembro de 2017, disse que o custeio foi 106 
92,18% do orçado e representou 0,56% dos recursos garantidores, que todos os indicadores de 107 
custeio ficaram enquadrados às suas metas, acrescentou que a rubrica pessoal ultrapassou a 108 
meta em 4,67%, e a rubrica treinamento em 0,61%. Acrescentou que o resultado do custeio da 109 
FACEPI, em conjunto com os demais resultados também ali apresentados, comprovam uma 110 
gestão que trabalhou aplicando a regra “fazer mais, gastando menos”.  IX) No que se refere 111 
aos rendimentos da FACEPI, a DAF apresentou demonstrativo analítico na posição mensal e 112 
acumulada até dezembro de 2017, disse que a FACEPI encerrou o exercício com uma 113 
rentabilidade positiva de 11,17% no Plano de Benefício Definido - PBD, conseguiu 73,45% de 114 
crescimento acima da meta atuarial que foi de 6,44%, o Plano de Contribuição Variável - PCV  115 
teve uma rentabilidade de 12,41%, com 89,47% acima da meta atuarial que foi de 6,55%, e no 116 
Plano de Gestão Administrativa - PGA a rentabilidade foi de  10,21%, superior em 2,85% à 117 
meta - CDI que foi de 9,92%. Acrescentou que esses resultados só foram possíveis devido a 118 
uma gestão determinada, e o cumprimento de estratégias da seleção de ativos, alinhado com as 119 
estratégias de longo prazo adotadas pela FACEPI, com base no Estudo de ALM e suas Políticas 120 
de Investimentos.  Ressaltou a evolução de crescimento dos Recursos Garantidores dos Planos 121 
de Benefícios da FACEPI nessa gestão 2012 a 2017, o crescimento do Consolidado foi de 122 
147,67%, o Plano de Benefício Definido - PBD cresceu 126,04% e o Plano de Contribuição 123 
Variável - PCV cresceu 778,40%, onde o período foi marcado por cenário conturbado de ordem 124 
política, econômica e financeira, onde a economia brasileira  teve início da retomada a partir 125 
do 1º semestre de 2017; X) Sobre o  Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal referente ao 126 
1º semestre de 2017 a DEX apresentou a sua Manifestação à respeito e encaminha aos demais 127 
órgãos estatutários da FACEPI (CD e CF).  XI) Com relação ao Relatório de Gestão de Risco 128 
e Controle Interno de 2017 a DEX apresentou a sua Manifestação à respeito e encaminha aos 129 
demais órgãos estatutários da FACEPI (CD e CF). DELIBERAÇÃO: I) Programa de 130 
Treinamento para 2018. A DAF apresentou o Programa de Treinamento para 2018, no valor 131 
de R$ 67.347,00 (sessenta e sete mil, trezentos quarenta e sete reais), informou que foi utilizada 132 
a mesma metodologia dos anos anteriores. Após explanação e considerando: a) a necessidade 133 
de certificar e/ou recertificar empregados, conselheiros e diretores; b) que o programa de 134 
treinamento apresentado está contemplado no orçamento de 2018; DELIBERAR: a) Por 135 
aprovar o Programa de Treinamento para 2018, no valor de R$ 67.347,00 (sessenta e sete mil, 136 
trezentos quarenta e sete reais).  DECISÃO: Aprovado por unanimidade. II) Proposta para 137 
aquisição de Relógio de Ponto Digital. A DAF informou da necessidade de substituição do 138 
relógio de registro de ponto dos empregados da FACEPI do modelo mecânico para um digital, 139 
considerando que os consertos realizados durante o ano de 2017 representou 50% do valor de 140 
um novo. Prosseguiu apresentando as propostas recebidas e que considera a proposta da 141 
empresa Teresina Eletrônicos, conforme Nota Técnica nº 01/2018 DAF - DA a que melhor 142 
atende às necessidades da entidade. Após análise das propostas todos os diretores concordaram 143 



  

com a aquisição; DELIBERAR: Pela aquisição do relógio digital de ponto da proposta 144 
apresentada pela Teresina Eletrônicos. DECISÃO: Aprovado por unanimidade.  III) 145 
Aprovação do índice de reajuste dos benefícios do Plano BD. O DGB apresentou planilha 146 
de reajuste de 2,07% dos benefícios do plano BD que serão concedidos pela FACEPI, a partir 147 
de janeiro de 2018, informou ainda que foi o mesmo índice aplicado para os segurados do INSS. 148 
DELIBERAR: Por aprovar o índice de reajuste dos benefícios do Plano BD concedidos pela 149 
FACEPI, de 2,07%, a partir de janeiro de 2017. DECISÃO: Aprovado por unanimidade. IV) 150 
Expediente Carnaval/2018. Considerando o feriado nacional de carnaval foi sugerido pelo 151 
DPR facultar os expedientes dos dia12/02 e 14/02, sendo que o 2º expediente do dia 14/02/2018 152 
será compensado posteriormente. DELIBERAR:  Por facultar os expedientes da FACEPI dos 153 
dias 12 e 14/02 e compensação do 2º expediente do dia 14/02/2018. DECISÃO: Aprovada por 154 
unanimidade. A DEX Resolve: Que a Secretária de Governança tome as providências, assim 155 
como faça os encaminhamentos necessários dos assuntos aqui deliberados. E nada mais 156 
havendo a tratar, às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), o Sr. Presidente deu por encerrada 157 
a reunião, autorizando a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada 158 
pelos Diretores e por mim, Secretária deste evento, para que possa produzir seus efeitos legais 159 
e jurídicos. Teresina, 22 de janeiro de 2018. 160 
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