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MENSAGEM DA DIRETORIA

No exercício de 2015, a Diretoria Executiva da FACEPI juntamente com a
Patrocinadora, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, colaboradores e consultores vêm
buscando com trabalho, transparência e ética melhorar a interação e satisfação dos participantes
ativos e assistidos.
Em meio a um cenário difícil para todas as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar, no ano de 2015, influenciado principalmente por grandes oscilações nas bolsas
de valores, registrando queda acumulada no exercício de 13,31% e inflação elevada de 10,67%.
A FACEPI – Fundação CEPISA de Seguridade Social, que administra dois planos de
benefícios patrocinados pela Eletrobrás Distribuição Piauí, um Plano BD, um Plano CV e o PGA
(Gestao Administrativa), conseguiu encerrar o exercício com uma rentabilidade positiva de 9,96%
no Plano BD, 10,47% no Plano CV e 13,37% no Plano PGA, ficou acima da média se comparada
as rentabilidades das entidades de previdência complementar, que foi de 5,22%, no referido ano
(Fonte: ttp://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado%20Estat%C3%ADstico_12_2015.pdf).
Esses resultados foram possíveis devido ao cumprimento da seleção de ativos,
alinhados com estratégias de longo prazo adotado pela Entidade com base no Estudo de ALM e
suas Políticas de Investimentos.
A FACEPI contava em 31/12/2015 em seu Plano BD com 615 participantes ativos, 605
aposentadorias programadas, 47 aposentadorias por invalidez, 260 pensionistas e 15 auxílios
funeral concedidos durante o ano, com valor total pago de R$ 18,00 milhões, no citado exercício.
O Plano CV em 31/12/2015 contava com 326 participantes ativos, 33 aposentadorias pelo
Benefício Proporcional Diferido, 03 pensionistas, 01 auxílio-funeral e 01 auxílio-doença, com valor
total pago de R$ 330,00 mil, com esses benefícios, cumprindo a FACEPI com seu objetivo, como
também com a política de recursos humanos da Patrocinadora.
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1. APRESENTAÇÃO
A Diretoria Executiva da FACEPI, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários,
apresenta o relatório anual relativos às suas atividades desenvolvidas durante o exercício de
2015, acompanhado do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações contábeis e
financeiras, da Política e Demonstrativo de Investimentos, bem como dos pareceres do Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal, Atuário e Auditores Independentes, atendendo a Resolução CGPC
13, de 07/10/2004, bem como a Instrução PREVIC nº 13, 12/11/2014.

2. ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS E ATUARIAIS

O responsável pela administração do Plano de Benefício Previdenciário nº 002 e do Plano
de Contribuição Variável, atendendo a Resolução CGPC Nº 18, de 28/03/2006, é o Diretor
Administrativo e de Benefícios, Amadeu da Silva Barros.



PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO / PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Nº002

No exercício de 2015 a FACEPI pagou benefícios mensais de suplementação de
aposentadoria a 637 participantes assistidos, num total anual de R$ 15.603 mil, 274 pensionistas
num total anual de R$ 2.443 mil, a 15 familiares um total anual de R$ 14 mil em auxílio funeral,
mostrando que vem cumprindo fielmente com os seus objetivos e com as obrigações assumidas
com os seus participantes.
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Em junho/2010, iniciou-se o recolhimento das primeiras contribuições ao Plano de
Contribuições Variável - PCV. Em 31 de dezembro de 2015, o referido plano contava com o
número de 03 pensionistas, 33 participantes em benefícios proporcional diferido, totalizando um
valor anual de 323 mil e 351 participantes ativos.

3. ASPECTOS ADMINSTRATIVOS

No ano de 2015 muito se realizou e todo o trabalho foi baseado na transparência da gestão
e eficiência na aplicação dos recursos, sempre com o objetivo de garantir o pagamento dos
benefícios previdenciários dos quais os participantes, aposentados e beneficiários, têm direito.

 O Estatuto da FACEPI não sofreu alteração durante o ano de 2015 e encontra-se
devidamente aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC pela Portaria nº 1005, de 15 de outubro de 2002.
 Os Regulamentos dos Planos de Benefícios nas modalidades de Benefícios Definido - PBD e
de Contribuição Variável – PCV não sofreram alterações, sendo aprovados pela PREVIC
através do Ofício nº 3815/SPC/DETEC/CGAT de 07/11/2008 e do Ofício 3.727 / SPC/
DETEC/CGAF de 30/11/2009, respectivamente.
 Foi elaborado o Programa de Treinamento para o ano, contendo em sua programação
cursos, seminários e congressos para empregados, diretores e conselheiros visando atender
a Legislação CGPC 13/2004 em seu artigo 4º, como também para atender a Resolução CMN
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nº 3.792 de 24/09/2009 que exige a Certificação para os conselheiros, diretores e
profissionais de investimentos.
 Para realização da auditoria contábil anual contratou a Empresa PHF Auditores
Independentes S/S, credenciada na CVM para prestação de serviços de auditoria
independente a qual está incumbida, adicionalmente às atribuições que lhes são próprias, de
avaliar pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle, e enquadramento
utilizado na gestão dos seus recursos.
 A FACEPI renovou o contrato com a empresa Risk Office para os serviços de Consultoria
Financeira e Controle Interno, realizando Estudo de ALM estocástico (Asset Liability
Modelling), que utilizando premissas atuariais, de negócios, econômico e/ou financeiro possa
determinar uma alocação estratégica de retorno e risco adequado ao perfil desta entidade .
 Em 2015, a FACEPI manteve contrato com a Pagliarini & Morales – Advogados Associados
para prestação de serviços de assessoria e advocacia consultiva especializada em
previdência complementar. Sendo contratado também, conforme determinação do Conselho
Deliberativo, para proceder com a ação de Execução Judicial da Dívida da Patrocinadora,
tendo como objeto: 06 parcelas da confissão de dívida, no total de R$ 5.786.1280,48, e 06
parcelas da reserva a amortizar, no total de R$ 6.764.295,50, contratos estes firmados no
ano de 2000 por ocasião do Saldamento do Plano de Benefícios Definidos.
 A FACEPI contratou com a empresa GAMA – Consultores Associados Ltda para prestação
de serviços atuariais para seus planos previdenciários nas modalidades de Benefício
Definido e de Contribuição Variável.
 A gestão dos recursos foi feita por dois gestores (Asset BB DTVM do Banco do Brasil e a
Asset FAR do Banco Fator) a fim de atingir a meta atuarial de INPC + 5,5% a.a para o Plano
de Benefício Definido e o benchmark por segmento para o Plano de Contribuição Variável.

4. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E PATRIMONIAIS
O responsável pela gestão e acompanhamento dos recursos dos Planos de Benefícios
Previdenciário Nº 002 e de Contribuição Variável, conforme art. 7º do Anexo da Resolução 3.792,
é a Diretora Financeira da fundação, Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes. Para o ano de
2015 foi elaborada a política de investimentos (art.16 do Anexo da Resolução 3.792 CMN), e
renovando o contrato com o Banco Itaú, como pessoa jurídica credenciada na Comissão de
Valores Mobiliários para atuar como agente custodiante, responsável pelos fluxos de pagamentos
e recebimentos relativos às operações realizadas no âmbito de renda fixa e renda variável (art. 14
do Anexo da Res. 3.792).

5



PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO / PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Nº002

Os investimentos da FACEPI encontram-se devidamente enquadrados à Resolução CMN
3.792 de 24/09/2009, que estabeleceu limites com base nos requisitos de composição e de
diversificação das aplicações dos recursos das EFPC.
Os recursos do Plano de Benefício Definido estão alocados nos segmentos de renda fixa,
renda variável, estruturados, imóveis e empréstimos a participantes (Resolução 3.792, art. 17).

Renda Fixa/Variável/Estruturados

Dando continuidade à política moderada de aplicação de suas reservas técnicas definidas
em sua Política de Investimentos, a FACEPI encerrou 2015 com 86,92% dos recursos do plano
alocados em renda fixa, principalmente de aplicação em títulos da dívida do Governo Federal, tais
como: Notas do Tesouro Nacional - NTN, Letras Financeiras do Tesouro - LFT, Letras do Tesouro
Nacional -LTN e Notas do Banco Central; 4,22% em renda variável e 1,60% em investimentos
estruturados.
Imóveis
Ao final do período a FACEPI tinha 5,15% dos recursos do plano alocados no segmento de
imóveis, locados para terceiros e para a Patrocinadora – CEPISA.
Empréstimo a Participante
A carteira de empréstimos tem trazido retornos satisfatórios à Fundação e,
simultaneamente, proporcionado aos participantes agilidade e segurança ao crédito, com as
menores taxas de juros e melhores prazos do mercado, além dos mesmos estarem investindo em
seu próprio Plano de Benefícios, contribuindo, assim, para melhorar sua performance.
Ao final do exercício a FACEPI possuía 2,10% dos recursos alocados no segmento.
Operações com a Patrocinadora
A FACEPI mantém dois contratos
com a Patrocinadora: Contrato de
Confissão e Parcelamento de Dívida
(firmado em 19.09.1997) e Termo de
Compromisso, referente à cobertura do
saldo da Reserva a Amortizar do Plano
BD (firmado em 11.12.2000), cujos
montantes representavam, ao final do
exercício, R$ 38.283.316,84.
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A rentabilidade nominal liquida dos investimentos do plano (R$ 239.005.158,68) teve a
seguinte performance:

Espécie (Rentabilidade)
Meta Atuarial
Fundos de Investimentos
Imóveis
Empréstimos a Participantes
PLANO BD



%
17,40
9,05
4,18
23,40
9,95

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Os investimentos da FACEPI encontram-se devidamente enquadrados à Resolução CMN
3.792 de 24/09/2009, que estabeleceu limites com base nos requisitos de composição e de
diversificação das aplicações dos recursos das EFPC.
Os recursos do Plano de Contribuição Variável estão alocados nos segmentos de renda fixa,
renda variável, estruturados e empréstimos a participantes (Resolução 3.792, art. 17).

Renda Fixa/Variável/Estruturados
Dando continuidade à política moderada de aplicação de suas reservas técnicas definidas
em sua Política de Investimentos, a FACEPI encerrou 2015 com 81,24% dos recursos do plano
alocados em renda fixa, 11,09% em renda variável e 7,04% em investimentos estruturados.
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Empréstimo a Participante
A carteira de empréstimos tem trazido retornos satisfatórios à Fundação e,
simultaneamente, proporcionado aos participantes agilidade e segurança ao crédito, com as
menores taxas de juros e melhores prazos do mercado, além dos mesmos estarem investindo em
seu próprio Plano de Benefícios, contribuindo, assim, para melhorar sua performance.
Ao final do exercício a FACEPI possuía 0,63% dos recursos alocados no segmento.

A rentabilidade nominal liquida dos investimentos do plano
seguinte performance:
Espécie (Rentabilidade)
Fundos de Investimentos
Empréstimos a Participantes
PLANO CV

(R$30.322.116,69)

teve a

%
9,97
22,70
10,48
8

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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6 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
NOTA 01 - CARACTERÍSTICAS E FINALIDADES
A FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL - FACEPI, instituída e patrocinada pela
Companhia Energética do Piauí - CEPISA, é uma Entidade Fechada de Previdência
Complementar, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, autorizada a
funcionar através da Portaria nº 3.413, de 12 de fevereiro de 1985, do Ministério da Previdência e
Assistência Social - MPAS, e alterações aprovadas pela Portaria nº 678, de 10 de fevereiro de
2000 da Secretária de Previdência Complementar - SPC obedecendo às normas expedidas
através da Secretaria de Previdência Complementar e às resoluções especificas do Banco
Central do Brasil, estando disciplinado pelas leis complementares n° 108 e 109 de 2001.
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a Fundação tem as seguintes
finalidades principais, em termos de benefícios:
 Conceder e administrar os benefícios a que têm direito os participantes, assistidos e
beneficiários;
 Promover o bem-estar social de seus membros, especialmente no que concerne à previdência,
observadas as restrições da legislação aplicável.
De acordo com o artigo 14 do CTN (código tributário nacional), a entidade não distribui
qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda a título de lucro ou participação no resultado;
aplica no país a totalidade dos seus recursos e mantém a escrituração de suas receitas e
despesas em livros formais capazes de assegurar sua exatidão.
Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a Fundação tem como
principal finalidade, complementar parcial ou totalmente, os benefícios a que têm direito como
segurados do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – SINPAS, os servidores da
CEPISA, tais como:
Complementação de aposentadoria por invalidez;
Complementação de aposentadoria por tempo de serviço;
Complementação de aposentadoria por idade;
Complementação de aposentadoria especial e de ex-combatente;
Complementação de pensão;
Complementação de abono anual;
Complementação de auxílio-doença;
Complementação de auxílio-funeral.
Em 31 de dezembro de 2015, a FACEPI, para o seu Plano de Benefícios Definidos – BD,
conta com 615 participantes ativos (621 em 2014), 652 participantes assistidos (660 em 2014),
260 pensionistas (249 em 2014).
Para o Plano de Contribuição Variável – CV a FACEPI conta com 327 participantes ativos
(351 em 2014), 33 participantes assistidos (28 em 2014), e 3 pensionistas (3 em 2014). Esse
plano iniciou em junho de 2010 e ainda não se encontra totalmente implantado segundo critério
definido pelo artigo 17 da Resolução MPS/CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009.
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A emenda constitucional n° 20, de 15/12/1998, determinou a obrigatoriedade de ajustes nos
planos das entidades fechadas de previdência privadas patrocinadas por entidades públicas,
inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista, mediante a eliminação de seus
déficits e a implantação da paridade contributiva entre participante e patrocinadora.
Objetivando o enquadramento da FACEPI aos ditames dessa emenda e com fundamento
em estudos atuariais, foi realizado o fechamento e o saldamento do Plano de Beneficio Definido
então vigente, contemplando os seguintes:







Saldamento do plano de beneficio definido a partir de 30/11/2000, com o consequente
fechamento a novas adesões;
Assunção, pela CEPISA, da responsabilidade pela cobertura da diferença entre o total do
passivo atuarial (reservas matemáticas de benefícios concedidos e a conceder) e o valor
do ativo líquido da FACEPI, mediante a assinatura de termo de compromisso datado de
11/12/2000, conforme aprovação do DEST Oficio n° 282 e 283 de 30/11/2000;
Amortização do montante apurado da reserva matemática avaliada atuarialmente em
31/12/2000, no valor de R$ 20.075 mil, em 240 parcelas mensais e sucessivas, a partir de
janeiro de 2001, montante este a ser reavaliado também atuarialmente ao final de cada
ano, conforme aprovação do DEST Oficio n° 282 e 283 de 30/11/2000;
Elaboração e implantação de um novo plano previdenciário, com características de
Contribuição Definida modificada para Contribuição Variável atendendo a resolução CGPC
n° 16 de 22/11/2005, garantindo opção em caráter individual, de migração do participante
do plano saldado para esse novo plano;

De acordo com o Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial do plano de
benefícios da FACEPI, datado de 31/07/2000, até a efetiva implantação do plano previdenciário
de Contribuição Definida modificada para Contribuição Variável atendendo a resolução CGPC n°
16 de 22/11/2005, levando em consideração o saldamento do plano vigente, as despesas
administrativas da FACEPI, serão cobertas por uma sobrecarga nas contribuições suplementares
da patrocinadora, destinadas a amortizar o saldo da Reserva a Amortizar decorrente do
saldamento do plano, nas bases avaliadas. Manutenção dos direitos adquiridos pelos
participantes ativos e assistidos até a data do saldamento;

NOTA 02 – CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
I – Dos Participantes

Considerando o saldamento do Plano de Benefícios Definidos da FACEPI a Patrocinadora
deverá aportar as contribuições referentes ao déficit e as contribuições referentes às despesas
administrativas. As contribuições normais e de risco recebidas do Plano de Contribuição Variável
dos participantes em 2015 foram de R$ 2.648 mil (R$ 2.443 mil em 2014).
II – Da Patrocinadora
Com o saldamento do Plano de Benefícios Definidos, foi calculado o valor da Reserva a
Amortizar (Contribuições Especiais Vigentes), conforme Demonstrativo dos Resultados da
Avaliação Atuarial - DRAA e Parecer Atuarial emitido em 07 de dezembro de 2000, por JESSÉ
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MONTELLO - SERVIÇOS TÉCNICOS EM ATUÁRIA E ECONOMIA LTDA, sendo este valor
posteriormente registrado em Contrato, conforme Termo de Compromisso firmado em 11 de
dezembro de 2000, entre a FACEPI e a patrocinadora, COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ –
CEPISA.
O valor do saldamento do plano que a CEPISA comprometeu-se em pagar para a FACEPI
representa, em 31/12/2015, o montante de R$ 122.290 mil (R$ 76.595 mil em 2014).
O valor repassado a título de “Contribuição Mensal Especial sobre Reserva a Amortizar
(Contribuição Suplementar)” no exercício de 2015 representou R$ 5.115 mil (R$ 9.928 em 2014)
e o valor repassado a título de “Prestações da Dívida” foi de R$ 4.711 mil (R$ 11.120 mil em
2014).
As contribuições normais e de risco recebidas do Plano de Contribuição Variável da
patrocinadora em 2015 foram de R$ 2.445 mil (R$ 2.434 mil em 2014).
III – Rendimentos Financeiros
O Plano de Benefícios Definidos no exercício de 2015 obteve resultado positivo das suas
aplicações financeiras, investimentos imobiliários e operações com participantes no total de R$
22.884 mil (Variação Positiva R$ 25.453 mil – Variação Negativa R$ 2.569 mil e em 2014 teve
resultado positivo de R$ 18.838 mil).
O valor recebido da Patrocinadora no exercício no total de R$ 9.826 mil (R$ 21.048 mil em
2014), recursos esses, insuficientes para a cobertura dos benefícios de renda continuada e dos
benefícios de pagamento único, que no exercício de 2015 foi de R$ 18.060 mil (R$ 16.765 mil em
2014).
O Plano de Contribuição Variável no exercício de 2015 obteve resultado positivo das suas
aplicações financeiras e operações com participantes no total de R$ 2.558 mil (Variação Positiva
R$ 3.339 mil – Variação Negativa R$ 781 mil e em 2014 teve resultado positivo de R$ 1.876 mil).
NOTA 03 – APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA CONTÁBIL
Em consonância à Planificação Contábil Padrão, conforme Resolução MPAS/CNPC nº 8, de
31.10.2011 e alterações posteriores, consoante as normas e procedimentos contábeis aplicáveis
às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
A estrutura contábil está segregada em três Atividades (Gestão Previdencial, Gestão
Administrativa e Fluxo de Investimentos) e cada Atividade deve ser segregada por Plano de
Benefícios, formando um conjunto de informações que caracterizam os processos destinados à
realização das funções das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, quais
sejam:
3.1 Gestão Previdencial
É o ambiente contábil que mantém os registros dos fatos econômico-financeiros diretamente
relacionados a contribuições e benefícios previdenciários.
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3.2 Gestão Administrativa
É o ambiente contábil que mantém o registro dos fatos econômico-financeiros diretamente
relacionados a receitas e despesas administrativas, bem como o ativo permanente, necessários à
execução dos planos de benefícios administrados pela FACEPI.
A contabilização dos eventos administrativos é efetuada em ambiente contábil próprio,
denominado Plano de Gestão Administrativa – PGA, cujo patrimônio que compõe o Fundo
Administrativo está segregado por plano de benefícios, ou seja, o PGA é executado de forma
consolidada e também, de forma segregada por plano de benefícios, dentro do seu próprio
ambiente contábil.
Ao final de cada mês, a entidade registra nas contas “Participação no Plano de Gestão
Administrativa”, no Ativo, e “Participação no Fundo Administrativo do PGA”, no Passivo, no
ambiente contábil de cada plano de benefícios previdenciários, a parcela equivalente à
participação dos planos de benefícios previdenciários no fundo administrativo registrado no PGA.
Com isso, todos os eventos administrativos estão registrados no Plano de Gestão Administrativa
– PGA, mas, a parte do Fundo Administrativo que cabe a cada plano de benefícios
previdenciários está contabilizada no ambiente previdencial de cada respectivo plano de
benefícios, em contas do Ativo e Passivo sem causar quaisquer efeitos no resultado da atividade
previdencial. Tendo em vista que, o Fundo Administrativo estará com o saldo registrado no PGA e
também em cada plano de benefícios previdenciais, de acordo as respectivas participações, para
elaboração de demonstrações contábeis consolidadas dos planos de benefícios, o efeito do
Fundo Administrativo nos mesmos é anulado, permanecendo apenas o saldo do Fundo
Administrativo no PGA.
3.3 Fluxo de Investimentos
Grupo de contas contábeis destinado ao gerenciamento das aplicações de recursos
oriundos da Gestão Previdencial e da Gestão Administrativa. A contabilização dos eventos
relacionados aos investimentos financeiros é efetuada em contas específicas dentro de cada
ambiente contábil, ou seja, recursos previdenciais na Gestão Previdencial e recursos
administrativos na Gestão Administrativa.

NOTA 04 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão apresentadas em consonância com a Planificação
Contábil Padrão, conforme Resolução MPAS/CNPC N° 08 de 31 de outubro de 2011 e alterações
posteriores, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a NBCT 11 (item 4 do Ofício
Circular 18 DECON/SPC de 04/12/2003) consoante às normas e procedimentos contábeis
aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
Em 24 de setembro de 2009, através da Resolução CMN 3.792 foram alteradas e
consolidadas as normas e diretrizes pertinentes à aplicação dos recursos dos Planos de
Benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
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a) Regime de Competência
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência, significando que
na determinação do resultado serão computadas as receitas, as adições e as variações positivas
auferidas no mês, independentemente de sua efetiva realização, bem como as despesas, as
deduções e as variações negativas, pagas ou incorridas no mês correspondente.
As receitas de dividendos decorrentes de investimentos em ações estão escrituradas pelo
regime de caixa.
Os encargos referentes à depreciação e amortizações são apurados em registros auxiliares
de acordo com a legislação em vigor.
b) Gestão de Investimentos
As aplicações de recursos dos Planos de Benefícios administrados pela FACEPI estão
classificadas por modalidade, conforme segue:
b.1) Renda Fixa e Renda Variável
Compostos por investimentos em Fundos Exclusivos (Fundos de Investimentos e Cotas FIC) estão registrados ao custo, acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço.
b.2) Investimentos Imobiliários
São registrados ao custo de aquisição ou construção, precificados por reavaliação efetuada
por empresas ou profissional especializado contratado, conforme determina a legislação vigente e
acrescido de correção monetária pela variação da UFIR até 31 de dezembro de 1995, de acordo
Ofício Circular n. 07/SPC/GAB, de 08 de julho de 1996. A depreciação é calculada pelo método
linear, em função do cálculo da vida útil da maioria dos imóveis, conforme detalhado na Nota
Explicativa nº 8.
b.3) Operações com Participantes
Os empréstimos concedidos aos participantes nos termos das normas estatutárias e
regulamentares são registrados pelo valor principal acrescidos da atualização monetária, de
acordo com índices pactuados no contrato, e deduzidos das amortizações mensais.
c) Operações Contratadas com a Patrocinadora
Encontra-se registrado nesta conta, o valor pactuado entre a FACEPI e COMPANHIA
ENERGÉTICA DO PIAUÍ – CEPISA, conforme Nota Explicativa 05.

d) Ativo Permanente
Está registrado pelo custo corrigido monetariamente até 31.12.1995, de acordo com ofício
circular nº. 07/SPC/GAB de 08/07/1996. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas
20

descritas na Nota Explicativa 07 conforme portaria SPC nº. 168 de 30.01.1996, e reconhecidas
em despesa do Programa Administrativo.
e) Patrimônio Social
O controle e avaliação do passivo atuarial são de responsabilidade da GAMA
CONSULTORES ASSOCIADOS, contratado pela FACEPI para a avaliação do seu plano de
benefício a partir do exercício de 2015.
f) Fundos
São constituídos/revertidos mensalmente, pela apropriação dos saldos dos respectivos
programas, representados principalmente pela receita resultante dos investimentos.
g) Rateio das Despesas Administrativas
O rateio das despesas administrativas é alocado na Gestão Administrativa que é dividido em
duas áreas:




Administração Previdencial – São alocados 50% das Despesas Gerais e Serviços de
Terceiros, com exceção de despesas com atuário e auditoria de benefícios, que são
alocados em 100%. As despesas de pessoal e encargos do setor de benefícios, assim
como as quotas de depreciação do ativo permanente, são alocadas em 100%.
Administração de Investimentos – São alocados 50% das Despesas Gerais e Serviços de
terceiros, com exceção de despesas de consultoria financeira, auditoria contábil e taxa de
administração dos investimentos, que são alocadas em 100%. As despesas de pessoal e
encargos dos setores de tesouraria são alocadas em 100%.

As despesas administrativas específicas de cada plano de benefícios serão custeadas
integralmente pelo respectivo plano, não cabendo rateio entre os demais planos.
As despesas administrativas comuns serão custeadas pelos Planos de Benefícios na
proporção estabelecida por critério de rateio, de acordo com a seguinte metodologia:



As despesas administrativas previdenciais serão custeadas pelos Planos de Benefícios
administrados pela FACEPI, na proporção do número de participantes de cada um dentro
da totalidade administrada pela Entidade;
As despesas administrativas de investimentos serão custeadas pelos Planos de Benefícios
administrados pela Entidade, na proporção dos recursos garantidores de cada um no total
de recursos administrados pela FACEPI.

h) Ajustes e Eliminações
Houve ajustes e eliminações decorrentes do processo de consolidação das demonstrações
contábeis na conta de Participação no Fundo Administrativo referente ao Plano BD no valor de R$
10.012 mil e ao Plano CV no valor de R$ 2.089 mil; totalizando o valor de R$ 12.101 mil.
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i) Regime de Tributação
i.1) Imposto de Renda
Por meio da Lei n° 11.053 de 29 de dezembro de 2004, as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar ficaram dispensadas de retenção na fonte e o pagamento em
separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicos e fundos de planos de benefícios.
De acordo com Lei mencionada no parágrafo anterior, a tributação do Imposto de Renda passou a
incidir sobre os valores pagos aos participantes a título de benefícios ou resgates da reserva
acumulada, com alíquotas variáveis de acordo com a opção do regime de tributação (tabela
progressiva ou regressiva) escolhido pelo participante.
i.2) PIS e COFINS
Contribuições Sociais calculadas às alíquotas de 0,65% para o PIS e 4% para o COFINS,
sobre as receitas administrativas (receita bruta excluída, entre outros, dos rendimentos auferidos
nas aplicações financeiras destinadas a pagamentos de benefícios de aposentadoria, pensão,
pecúlio e de resgate, limitado aos rendimentos das aplicações proporcionados pelos ativos
garantidores das reservas técnicas e pela parcela das contribuições destinadas à constituição de
reservas técnicas).
NOTA 05 – ATIVO REALIZÁVEL – GESTÃO PREVIDENCIAL – ATIVOS E PASSIVOS

5.1 – Ativos
5.1.1 – Contribuições a Receber
Contribuições normais dos participantes ativos, cujos valores são descontados em folha de
pagamento e repassados pela patrocinadora.
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5.1.2 – Parcelamento Contratado com a Patrocinadora
Foi assinado Contrato de número 087/97 PCJ, de Confissão e Parcelamento de Dívida entre
a FACEPI e a sua Patrocinadora, COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA, em 19 de
setembro de 1997, com as seguintes características:
A amortização em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, com juros compostos de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) ao mês, com base na tabela Price, vencíveis no último dia útil de
cada mês, atualizado mensalmente pelo INPC do IBGE do mês anterior;
Saldo devedor sofrerá reajuste durante o período de carência, com início em 1o de julho de
1997 e término em 30 de junho de 2002, pelo INPC-IBGE, aplicado com 01 (um) mês de
defasagem, acrescido de juros reais de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês;
Parcela em atrasos incidirá multa moratória de 1/30%(um trinta avos por cento) por dia de
atraso.
A CEPISA já amortizou, até 31/12/2015, R$ 36.599 mil referente a 152 parcelas da dívida
(Até 31/12/2014, R$ 34.902 mil referente a 147 parcelas). O saldo desta dívida em 31 de
dezembro de 2015 representa o montante a vencer de R$ 16.604 mil (R$ 26.446 mil em
31.12.2014) e 10 parcelas em aberto que totaliza R$ 9.357 mil.
No decorrer do exercício de 2015 a entidade deu início a processo judicial para execução da
referida dívida e comunicou formalmente à Secretaria de Previdência Complementar – PREVIC
em setembro/2015, conforme informa o artigo nº 62 do Decreto nº 4942/2003, onde trata das
responsabilidades pela falta de aporte das contribuições pelo patrocinador.
A petição inicial para execução da dívida da patrocinadora, datada de 26/08/2015, tem como
objeto: 06 parcelas da confissão de dívida, no total de R$ 5.786.1280,48, e 06 parcelas da
reserva a amortizar, no total de R$ 6.764.295,50 (parcelas com vencimento de fevereiro a
julho/2015), sendo o processo judicial totalizado em R$ 12.550.575,98, com penhora desse valor
no dia 11/12/2015.
5.2 – Passivos

5.2.1 – Benefícios a Pagar
Trata-se do saldo de benefícios previdenciários a pagar aos assistidos no mês seguinte ao
da folha.
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5.2.2 – Retenções a Recolher
Trata-se do saldo a recolher correspondente à retenção de tributos efetuada sobre os
benefícios previdenciários.
5.2.3 – Outras exigibilidades
Registra os demais compromissos a pagar assumidos pelo plano, relativos à Gestão
Previdencial.
NOTA 06 – GESTÃO ADMINISTRATIVA (PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – PGA) –
ATIVOS E PASSIVOS

6.1 – Contas a Receber
Trata-se dos valores a receber referentes ao custeio administrativo a ser repassado pelos
planos de benefícios.
6.2 – Contas a Pagar
Trata-se dos valores a pagar a empregados, prestadores de serviços e das retenções de
tributos a recolher.
NOTA 07 – ATIVO PERMANENTE
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A FACEPI efetuou no mês de agosto de 2015, inventário físico dos seus bens móveis. O
controle patrimonial é efetuado através do sistema informatizado, e são conciliados com os
registros contábeis.
NOTA 08 – GESTÃO DE INVESTIMENTOS – ATIVOS E PASSIVOS
Em 31 de dezembro, os planos de benefícios previdenciários executados pela Facepi
possuíam os seguintes investimentos, em garantia do exigível atuarial, com base na Resolução
CMN nº 4.275/2013:

Total dos Recursos Garantidores = saldo da conta disponível + saldo da conta de
investimentos do ativo – saldo da conta de investimentos do passivo.
Os valores patrimoniais dos fundos no quadro abaixo podem apresentar diferença do saldo
contábil por conter os valores de contas a pagar/receber e o saldo em tesouraria do fundo.
Para ter acesso a mais informações (regulamento, composição, etc.) dos fundos listados
abaixo, acesse http://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/defaultCPublica.asp.
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8.1 – Fundos de Investimentos

Considerando as disposições da Resolução do CGPC n° 04/02, de 30 de janeiro de 2002,
os títulos e valores mobiliários são classificados em:
Títulos para negociação quando adquiridos com tal propósito, independentemente do prazo
a decorrer da data de aquisição;
Títulos mantidos até o vencimento quando a intenção da Administração, e considerando a
capacidade financeira da entidade, é manter os referidos títulos em carteira até o vencimento e
classificação de risco.
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8.2 – Investimentos Imobiliários
Os ativos imobiliários estão demonstrados pelo valor do terreno e da construção precificados
por reavaliações efetuadas; seis imóveis no exercício de 2014, suportadas por laudos técnicos
emitidos pelo Engenheiro Civil Raimundo Mozart Correia Filho, CREA RNP 110064587-0,
datados de 31 de março de 2014, e um imóvel (Edifício Morumbi Square) no exercício de 2013,
suportada por Laudo Técnico emitido pela Arquiteta Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira, CREA
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107.777 no dia 14 de maio de 2013, em cumprimento à Resolução CMN nº 3.792/09. Segue
respectivamente abaixo os imóveis, quais sejam:
 imóvel Av. João XXIII, 1810 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$
423.878,00 para R$ 510.000,00 e o da Construção de R$ 304.234,00 para R$ 870.000,00, essas
atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em
julho de 2014, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior;
 imóvel Av. João XXIII, 1820 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$
423.878,00 para R$ 510.000,00 e o da Construção de R$ 342.566,00 para R$ 970.000,00, essas
atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em
julho de 2014, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior;
 imóvel (Dirceu) Av. Jose F. de A. Neto, Q-05 C-01 situado em Teresina-PI o valor do terreno
passou de R$ 270.000,00 para R$ 495.000,00 e o da Construção de R$ 249.786,18 para R$
275.000,00, essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.02.01.001 e 1236.04.02.02.001
respectivamente em julho de 2014, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior;
 imóvel Av. São Sebastião, 1604 situado em Parnaíba-PI o valor do terreno passou de R$
1.170.000,00 para R$ 1.500.000,00 e o da Construção de R$ 856.697,37 para R$ 900.000,00,
essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.02.01.001 e 1236.04.02.02.001 respectivamente
em julho de 2014, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior;
 imóvel Rua Firmino Pires, 730 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$
117.354,00 para R$ 170.000,00 e o da Construção de R$ 294.810,00 para R$ 295.000,00, essas
atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em
julho de 2014, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior;
 imóvel Rua Santa Luzia, 910 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$
170.594,00 para R$ 230.000,00 e o da Construção de R$ 184.319,00 para R$ 335.000,00, essas
atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em
julho de 2014, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior.
 imóvel – 10º andar do Bloco “C” do Edifício Morumbi Square, situado à avenida Chucri Zaidan
nº 80, Bairro do Brooklin – São Paulo – SP. O valor do terreno passou de R$ 780.637,00 para R$
2.472.505,00 e o da Construção de R$ 1.879.103,00 para R$ 2.789.895,00, essas atualizações
lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em maio de 2013,
ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior, a rentabilidade dos imóveis neste período
passou de 0,80% em abril para 37,60% em maio de 2013. Tal imóvel não foi reavaliado em 2014.
8.3 – Operações com Participantes
Registra as operações de empréstimos a participantes e assistidos nos termos das normas
estatutárias e regulamentares. Essas operações são acrescidas de juros auferidos até a data do
balanço pelo regime de competência, conforme se segue:
Juros correspondentes ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da última
divulgação do IBGE, acrescidos de taxa, sendo que:
- Para os empréstimos de até 24 meses de prazo os juros serão de INPC + 0,75 ao mês;
- Para os empréstimos de 25 a 36 meses de prazo os juros serão de INPC + 0,80 ao mês;
- Para os empréstimos de 37 a 48 meses de prazo os juros serão de INPC + 0,90 ao mês;
- Para os empréstimos de 49 a 60 meses de prazo os juros serão de INPC + 1,0 ao mês;
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NOTA 9 – CONTINGÊNCIAS
A Fundação é parte envolvida em algumas ações judiciais de natureza cível, as que
apresentam prognóstico de perda no desfecho das questões como possível, estão apresentadas,
conforme detalhes abaixo:
1.

2.

Processo n. 417-61.2010.5.22;
1.1. Autor – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí –
SINTEPI
1.2. Ré – Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI e Companhia Energética
do Piauí – CEPISA, hoje, ELETROBRÁS.
1.3. Valor Estimado na Causa – Inestimável, a princípio: O autor postula o retorno da
paridade (patrocinador – participante) de contribuição, bem como a nulidade do
saldamento do plano de benefícios da FACEPI, condenando-se as rés no pagamento
retroativo das contribuições, inclusive nas quotas dos participantes, bem como no
pagamento todos os valores (contribuições da patrocinadora e dos participantes não
repassadas à FACEPI desde o saldamento do plano, devidamente atualizada.
1.4. Depósitos judiciais – Não há;
1.5. Data da interposição – 13.11.2001;
1.6. Objeto – Visa alcançar o retorno da paridade (patrocinador – participante) da
contribuição, bem como a nulidade do saldamento do plano de benefícios da FACEPI,
condenando-se as rés no pagamento retroativo das contribuições, inclusive nas quotas dos
participantes, bem como no pagamento todos os valores (contribuições da patrocinadora e
dos participantes não repassadas à FACEPI desde o saldamento do plano, devidamente
atualizada).
1.7. Andamento do Processo – Juízo de primeiro grau (3a Vara do Trabalho) entendeu
por suscitar conflito negativo de competência, determinando a remessa dos autos ao STJ
para resolver o citado conflito; processo, em grau de recurso, foi ao TRT/22, que modificou
o entendimento do juízo singular e apreciou o mérito da contenda, julgando improcedente a
ação; parte vencida interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi obstado por não
preencher os requisitos estipulados em lei; parte autora apresentou agravo de instrumento
contra o despacho que denegou seguimento a revista; agravo se encontra no TST,
concluso ao relator, Ministra Kátia Magalhães Arruda; em 16.10.2013 o TST negou
provimento ao agravo de instrumento, afirmando o seguinte: “Não se constata
violação dos arts. 1º da Constituição Federal e 468 da CLT, porque, conforme o TRT, a
decisão do saldamento foi tomada em conformidade com o § 6° do art. 202 da CF e art. 35
da LC 109/01, pelo conselho curador da FACEPI, órgão máximo da estrutura
organizacional da entidade com representação dos participantes eleitos de forma direta
entre seus pares, em número de seis, na forma do estatuto. Agravo de instrumento a que
se nega provimento.” O Sindicato, contudo, ajuizou recurso extraordinário.
1.8. Probabilidade de ganho – A possibilidade de a Fundação lograr definitiva vitória na
contenda é muito grande. Processo foi adequadamente apreciado pela Corte de origem, à
luz do Art.202, da CF, bem como da Lei Complementar 109/2001 e, ainda, com a prova
pericial produzida no processo; o recurso de revista interposto não preenche os requisitos
do Art.896, da CLT, motivos pelo qual a irresignação da SINTEPI, apresentado no AI não
tem razão de ser. A nosso juízo trata-se de recurso protelatório.
Processo n. 0000613-16.2000.8.18.0140
2.1. Autor – Amadeu da Silva Barros;
2.2. Ré - Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI e Companhia Energética
do Piauí – CEPISA, hoje, ELETROBRÁS;
2.3. Valor estimado da causa – R$ 60.000.000,00;
2.4. Depósito Judicial – não há;
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3.

4.

5.

2.5. Data da interposição – 27.06.2000;
2.6. Objeto – Ação Popular que tem por finalidade anular o contrato de parcelamento de
débito, no valor histórico de R$ 26.008.292,96, firmado entre a Fundação e a
Patrocinadora, decorrente de atraso no repasse das contribuições;
2.7. Andamento do Processo – Contestada a ação houve audiência de conciliação,
instrução e julgamento; processo permanece concluso para julgamento;
2.8. Probabilidade de ganho – Nos autos há parecer o atuário Jessé Montello, onde
demonstra que não houve lesividade aos interesses da Patrocinadora, dos Participantes e
nem da Fundação; demanda complexa cujo desenrolar é imprevisível, notadamente em
razão da instabilidade jurídica do julgador.
Processo n. 0005362-51.2015.8.18.0140
3.1. Autor – José Ângelo Paz Costa;
3.2. Ré - Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI;
2.3. Valor estimado da causa – R$ 2.261,10;
3.4. Depósito Judicial – não há;
3.5. Distribuição da Ação – 13.03.2015;
3.6. Objeto – Ação de Obrigação de Fazer Conta Corrente Antecipação de Tutela;
3.7. Andamento do Processo – Em 07/07/2015 proferido despacho intimando o autor a
manifestar-se acerca das arguidas na contestação. O processo encontra-se sem
movimento até o encerramento das demonstrações contábeis;
3.8. Probabilidade de perda – Possível.
Processo n. 00013382-65.2014.8.18.014
4.1. Autor – Francisco das Chagas Santos;
4.2. Ré - Fundação CEPISA de Seguridade Social – FACEPI;
4.3. Valor estimado da causa – R$ 10.000,00;
4.4. Depósito Judicial – não há;
4.5. Distribuição da ação – 16/06/2014;
4.6. Objeto – Ação revisional de benefício de previdência complementar cumulada com
cobrança e com danos morais de ação de obrigação de fazer conta corrente de
antecipação de tutela;
4.7. Andamento do Processo – Em 28/08/2015 foi recebida carta de intimação para
comparecimento em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/09/2015,
às 10:00 hrs, acompanhada do despacho interlocutório denegando a inclusão da
ELETROBRAS no polo passivo da ação. Protocolado Agravo de Instrumento em
08/09/2015, recorrendo do despacho acima. Negado provimento do A.I. Autos conclusos
para despacho;
4.8. Probabilidade de perda – Possível.
Processo n. 0014270-38.2013.4.01.4000
5.1. Autor – 5ª Vara Federal – Teresina – PI;
5.2. Ré – Instituto Nacional do Seguro Social e Fundação CEPISA de Seguridade Social
– FACEPI;
5.3. Valor estimado da causa – Não estimado;
5.4. Depósito Judicial – não há;
5.5. Distribuição da ação – 13/06/2013;
5.6. Objeto – Conversão em tempo comum em especial. Concessão de aposentadoria
especial com antecipação de tutela;
5.7. Andamento do Processo – Em 12/12/2013 publicada sentença extinguindo o
processo com resolução de mérito ante a decadência do direito do autor. Interposto
recurso de apelação. Autos conclusos ao Desembargador Carlos Augusto Pires Brandão
desde 12/05/2015;
5.8. Probabilidade de perda – Possível.
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Baseado na avaliação de seus consultores jurídicos as chances da Fundação lograr êxito
são grandes, desta forma a Administração, lastreada na avaliação de seus consultores jurídicos,
não constituiu provisão para eventuais perdas. Baseada nestas informações, a Fundação
considera sólido o embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para sua
defesa. A necessidade da constituição de provisão é analisada periodicamente.
NOTA 10 – PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
10.1 – Patrimônio Social
O Patrimônio Social é composto do total de recursos próprios que pertence aos planos de
benefícios que, em 31.12.2015, foi constituído de acordo com informações atuariais emitidas pela
GAMA Consultores Associados., atuário independente contratado pela FACEPI, bem como com
base na formação dos fundos patrimoniais da Gestão Administrativa e Fluxo de Investimentos.
10.2 – Patrimônio de Cobertura dos Planos
O Patrimônio de Cobertura do Plano é composto dos recursos próprios dos planos
destinados exclusivamente para cobertura dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos
respectivos planos de benefícios.
Em 31 de dezembro, o Patrimônio Social do conjunto de planos previdenciários estava assim
composto:
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As Reservas de Benefícios Concedidos referem-se à cobertura dos compromissos da
FACEPI com as complementações de benefícios previdenciais, já concedidas aos participantes
ou dependentes em gozo de tais benefícios.
As Reservas de Benefícios a Conceder, referem-se aos compromissos futuros da FACEPI
com os participantes ativos que ainda não adquiriram o direito à percepção de tais benefícios, e
com aqueles que já adquiriram esse direito, mas não o exerceram.
O Estatuto vigente da FACEPI foi alterado, sendo aprovadas as alterações, conforme
Portaria 1.005 de 15/10/2002 da Secretaria de Previdência Complementar.
Com o saldamento do Plano de Benefício Definido em 30.11.2000 é importante que a SPC
do MPAS, leve em consideração o exposto pelo atuário Jose Roberto Montello em seu e-mail ao
secretário José Roberto Savoia no dia 17/08/2001 onde ele elabora um dossiê, as alterações do
Regulamento para atender as resoluções CGPC 06 de 30/10/03 e resolução CGPC 08 de
19/02/2004 foram encaminhadas a SPC pelo ofício nº 0102/04 – PRÉ, de 21/04/2004. Essas
alterações foram aprovadas através do Ofício 4.086/SPC/DETEC/CGSAT de 26/10/07 e Portaria
1.794 de 10/2007, sendo que em 15/01/08 os atos de aprovação foram anulados através do oficio
nº 115/SPC/DETEC/CGAT.
Em 07/11/08 a Secretaria de Previdência Complementar aprovou novamente as alterações
do regulamento do Plano de Beneficio Definido através do ofício 3815/SPC/DETEC/CGAT, onde
cita textualmente que tal aprovação não alcança a data retroativa do saldamento em 30 de
novembro de 2000, ficando assim indefinido, de quem será a responsabilidade de cobertura dos
recursos para o período de 30 de novembro de 2000 até a presente data, caso haja demandas
nesse sentido.

10.3 – Equilíbrio Técnico
a) Déficit do Plano PBD
Em 31/12/2015, na data da Avaliação Atuarial, o Plano BD apresentaria em sua apuração
inicial Déficit Técnico Acumulado de R$ 71.097 mil. Conforme determina a Resolução MPS/
CNPC nº 16, de 19 de novembro de 2014, e observando os critérios previstos na Instrução
PREVIC nº 19, de 04 de fevereiro de 2015, o ajuste de precificação, apurado pela Entidade,
montava o valor de R$ 27.918, isso fez com que o Equilíbrio Técnico Ajustado do Plano fosse
deficitário em R$ 43.179.
Conforme determina o Parecer Jurídico intitulado NT FACEPI 03/2016, o Equilíbrio Técnico
Ajustado foi levado integralmente à Provisão Matemática a Constituir, unindo-se ao déficit já
equacionado, de responsabilidade exclusiva da Patrocinadora, conforme contrato de dívida
firmado entre as partes.
Após acréscimo da Provisão Matemática a Constituir foi apurado déficit final acumulado em
31.12.2015 no valor de R$ 27.918 mil, que teve como causas conjunturais estruturais oriundo,
sobretudo, da alteração da hipótese de taxa de juros, de 5,50% para 4,21%; do não cumprimento
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da meta atuarial do Plano; de oscilações estatísticas em torno das hipóteses atuariais definidas e
do recálculo dos Benefícios Saldados.
Tendo em vista que o Plano apresentou equilíbrio técnico ajustado nulo na Avaliação
Atuarial anual, considerando o ajuste de precificação e a reversão parcial do déficit do exercício
para as Provisões a Constituir, o déficit final do Plano PBD equivale a 7,67% das Provisões
Matemáticas, inferior ao limite máximo permitido pela Resolução CNPC nº 22/2015, não sendo
necessário, portanto, seu equacionamento ao longo do próximo ano.
b) Superávit do Plano PCV
O Plano PCV está em posição superavitária acumulada em 31.12.2015, no montante de R$
357 mil, equivalente a 1,36% das Provisões Matemáticas. Este superávit deveu-se, praticamente
a modificações na base de dados cadastrais bem como a alterações de metodologias atuariais
empregadas na Avaliação Atuarial de 31.12.2015.

NOTA 11 – PROVISÕES MATEMATICAS
Conforme formalizado através da Avaliação Atuarial, elaborado pelo atuário, foram utilizados
os critérios abaixo evidenciados para o exercício de 2015, sendo as seguintes informações
relevantes:
Hipóteses atuariais

12 – SITUAÇÂO TRIBUTÁRIA
12.1 – Imposto de Renda – IR
Em 29.12.2004 foi sancionada a Lei n° 11.053, que introduziu alterações no sistema de
tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário. Conforme previsto no artigo 5°
dessa Lei, a partir de 01.01.2005, ficam dispensados a retenção na fonte e o pagamento em
separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de
recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de
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previdência complementar. A partir de então, a tributação ocorre diretamente ao participante (na
fonte) quando do resgate de sua reserva de poupança ou quando o mesmo passa à condição de
assistido nos termos da legislação pertinente.
12.2 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para a
Seguridade Social - COFINS
De acordo com a Lei no 10.684/2003 , a FACEPI é obrigada ao pagamento mensal das
contribuições PIS (à alíquota de 0,65%) e COFINS (à alíquota de 4%) incidentes sobre as
receitas do Plano de Gestão Administrativa - PGA, inclusive rendimentos das aplicações com a
dedução do ganho oriundo de vendas de bens do Ativo Permanente. Durante o exercício de
2015, a despesa com PIS e COFINS correspondeu a um total de R$ 174 mil (2014: R$ 148 mil).
12.3 – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
De acordo com a Lei no 10.426/2002 as Entidades Fechadas de Previdência Complementar
são isentas da CSLL.
13 – ATIVO CONTINGENCIAL
No ano de 1986, por meio do Decreto-Lei nº 2.228, foi criado o Fundo Nacional de
Desenvolvimento – FND, cuja constituição contou com a participação obrigatória das entidades
fechadas de previdência complementar patrocinadas por empresas públicas, inclusive a Facepi
como entidade privada de previdência complementar fechada, onde tiveram que aplicar o
equivalente a 30% de suas reservas técnicas (atualmente denominadas de “Provisões
Matemáticas”). Tendo em vista, a publicação do Decreto-Lei nº 2.383/87 e emissão de Circular
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, alterando o indexador de atualização
monetária dos valores investidos, bem como as regras para utilizações dos valores aplicados,
acarretando desvantagens ao investimento realizado pelas entidades de previdência, a
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, desde
o ano de 1991, ingressou em nome de suas associadas com processo judicial contra o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES, quanto à observância dos expurgos
inflacionários incidentes sobre a remuneração do Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Em 29.11.2010 o processo transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça, tendo como
relator o Ministro Luiz Fux e atualmente encontra-se em fase de execução mediante o Recurso
Especial no 1.163.879/RJ.
Considerando que, o registro contábil da receita de investimentos, decorrente dessa decisão
judicial, depende ainda de confirmações futuras e ajuste nos valores estimados, bem como de
acordo com o Pronunciamento Técnico nº 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis – CPC, com a Resolução CMN nº 3.792/09 e com a Orientação CVM nº 15/87, a
Facepi não efetuou contabilização desse possível acréscimo aos investimentos, principalmente
com o objetivo de evitar quaisquer registros contábeis que possam gerar dúvidas a respeito da
posição financeira da entidade apresentada a cada exercício social.
Apresentamos a seguir os fatores que, pelo princípio da prudência e pela convenção do
conservadorismo, não é recomendável a contabilização de tal direito no ano de 2010: a) os
advogados, contratados pela ABRAPP, apresentam ressalva quanto à forma de cálculo e aos
próprios valores apurados para identificação do direito de cada entidade fechada de previdência
complementar envolvida nessa ação; b) há possibilidade de ação rescisória sobre a decisão
judicial, cujo prazo de decadência é de dois anos contados a partir de 29.11.2010; c) o fundo de
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investimentos destinado para pagamento dos recursos devidos às entidades não publicou ou
reconheceu a respectiva obrigação; d) o agente custodiante dos investimentos realizados por esta
Fundação não tem o registro e guarda do respectivo valor mobiliário, conforme determina o Artigo
14 da Resolução CMN nº 3.792/09; e) pelo fato de cada ativo de investimentos, em uma entidade
fechada de previdência complementar, tratar-se de Recurso Garantidor de Benefícios
Previdenciários, o respectivo registro contábil não deve ser alvo de dúvidas quanto ao valor de
direito, liquidez ou prazo de realização.
A FACEPI continua com o acompanhamento sobre os fatos posteriores à decisão judicial, no
sentido de verificar a confirmação dos fatores acima citados para avaliação sobre a possibilidade
de reconhecimento da respectiva receita.

14 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A FACEPI é parte envolvida em alguns processos onde figura como ré. Entretanto, exceto
pelos dois processos citados na Nota Explicativa nº 9, em 31 de dezembro de 2015, não existia
nenhuma outra ação, de valor relevante, lavrada contra esta Fundação, que seus assessores
jurídicos indiquem como de possível julgamento desfavorável por não haver decisão substantiva
sobre essas ações.

15 – PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
Foi contratada a empresa PROBUS SUPORTE EMPRESARIAL S/C para elaboração do
Plano de Contribuição Definida – CD, sendo concluído e apresentado no mês de setembro de
2003 à Patrocinadora COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ – CEPISA. Foi aprovado pela
Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Patrocinadora (CEPISA) conforme RES –
466/2003 e DEC – 016/2003.
Cumprindo o que determina a RES 16/2005 e IN 9/2006 passou a denominar-se Plano de
Contribuição Variável - PCV, que foi iniciado em junho de 2010.
O controle e avaliação do passivo atuarial são de responsabilidade da GAMA Consultores
Associados, contratado pela FACEPI para a avaliação do seu plano de benefício a partir do
exercício de 2015.

16 – GOVERNANÇA CORPORATIVA
Através da Resolução CGPC 13, de outubro de 2004, foram estabelecidos princípios, regras
e práticas de governança, gestão e controles internos a serem observados pelas Entidades
Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, a partir do exercício de 2005. A FACEPI vem
cumprindo os requisitos para atender a referida Resolução.
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Em complemento às Notas Explicativas do Exercício de 2015, estamos mencionando o
detalhamento dos Fundos, conforme estabelece a Instrução SPC nº 34 de 24 de setembro
de 2009, Anexo A, item 30, letra j
Administrativo
O Fundo Administrativo é constituído por sobras de custeio administrativo adicionado ao
rendimento auferido na carteira de investimentos, que objetiva cobrir as despesas administrativas
a serem realizadas pela FACEPI na administração dos planos de benefícios previdenciais, na
forma dos seus regulamentos. A utilização do fundo administrativo será individualizado por plano
de benefícios previdenciais administrados pela entidade. Desta forma, o fundo administrativo será
contabilizado e controlado separadamente, por plano de benefícios, demonstrando suas
variações e montantes individuais.
No Plano de Benefício Definido - PBD, o fundo administrativo totaliza na posição de 31 de
dezembro de 2015, R$ 10.012.447,46 (R$ 8.845.359,68 em 2014)
No Plano de Contribuição Variável - PCV, o fundo administrativo totaliza na posição de 31 de
dezembro de 2015, R$ 2.088.776,18 (R$ 1.598.154,13 em 2014)
Previdencial
O Fundo-de-Garantia-dos-Benefícios-de-Risco é a conta coletiva de Passivo do PCV da FACEPI
expressa em quotas, que reúne os montantes das contribuições-de-risco ganhas relativas aos
benefícios-de-risco, cujos recursos serão utilizados para custear: i) os seguros dos respectivos
benefícios de risco, ii) o pagamento dos pecúlios recusados no todo ou em parte pelo segurador,
e iii) outros eventos da espécie.
O Fundo-de-Garantia-dos-Benefícios-de-Risco do Plano CV totaliza R$ 3.848.244,75, na
posição de 31 de dezembro de 2015, (R$ 2.858.623,39 em 2014)
O Fundo-Patronal é uma conta coletiva de Passivo do PCV da FACEPI, expressa em quotas, que
reúne os valores daqueles saldos de contas-patronais efetivamente fundadas que foram retidas
pela FACEPI nas transações de concessão de resgate-de-contribuições, não podendo esses
recursos retornarem diretamente ao patrimônio do PATROCINADOR, mas devendo o saldo
acumulado ser utilizado na forma prevista no Regulamento do PCV.
Fundo-Patronal do Plano CV totaliza R$ 676.022,65, na posição de 31 de dezembro de 2015,
(R$ 590.061,44 em 2014)
Não consta na posição de 31 de dezembro de 2015, fundo de natureza previdencial no Plano BD.
Investimentos
O Fundo de Seguro de Empréstimo destina-se à quitação de Empréstimos Simples em caso de
morte do mutuário, e o Fundo de Inadimplência, de resíduos existentes após o prazo contratual, e
de risco de crédito da carteira de empréstimos, depois de esgotadas todas as medidas cabíveis
de recuperação. Suas constituições ocorrem a partir de taxas contratuais cobradas dos mutuários.
Na posição de 31 de dezembro de 2015, registram-se fundos de investimentos no Plano BD no
valor de R$ 3.340.524,24 (R $ 3.064.243,25 em 2014).
Na posição de 31 de dezembro de 2015, registram-se fundos de investimentos no Plano CV no
valor de R $ 4.750,83 (R $ 3.177,54 em 2014).
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7.

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação CEPISA de Seguridade Social –
FACEPI (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado e individual por plano
de benefícios em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações consolidadas da
mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, bem como as demonstrações
individuais por plano de benefícios do ativo líquido, da mutação do ativo líquido e das provisões
técnicas para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis a entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de
benefícios acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira consolidada da Fundação CEPISA de Seguridade Social –
FACEPI e individual por plano de benefícios em 31 de dezembro de 2015 e o desempenho
consolidado e por plano de benefícios de suas operações para o exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
Ênfase
a) Ações judiciais
Conforme comentado na nota explicativa nº 9 a FACEPI é parte envolvida em duas ações
judiciais de natureza cível e, baseado na opinião de seus consultores jurídicos, há incertezas
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relacionadas com o resultado dessas ações e entendem que não há necessidade de constituir
provisão para eventuais percas.
b) Precificação das Obrigações Atuariais e Equilíbrio Técnico
Ao final do exercício de 2014, importantes normativos foram publicadas com efeitos práticos a
partir da elaboração do balanço do exercício 2015, para as Entidades Fechadas de Previdência
Complementar – EFPC. Esses normativos estabeleceram novas condições e procedimentos
relacionados à solvência dos planos de benefícios, quais sejam:
1) a Resolução CNPC nº 15, de 19.11.2014, estabeleceu novas regras de precificação das
provisões matemáticas, quando a taxa de juros real anual da rentabilidade esperada dos
investimentos é utilizada também para atualização dos compromissos atuariais de cada Plano. A
citada Resolução também estabelece o conceito de "duração do passivo”, que deverá ser
observado para gerenciamento dos Planos em suas características e especificidades, e
corresponde à média ponderada dos prazos dos fluxos de pagamentos de benefícios, líquidos
das correspondentes contribuições;
2) a Resolução CNPC nº 16, de 19.11.2014, e posteriores instruções, estabeleceu novas
condições e procedimentos a serem observados a partir da apuração de superávit e déficit dos
planos previdenciais, que compõem o equilíbrio técnico contabilizados e evidenciados nos
balanços. As sobras ou insuficiências somente poderão ser destinados ou equacionados,
respectivamente, após a inserção dos valores oriundos do "Ajuste de Precificação" dos Títulos
Públicos Federais, positivo ou negativo. O valor do "Ajuste de Precificação" corresponde à
diferença entre o valor dos títulos públicos federais atrelados a índice de preços classificados na
categoria títulos mantidos até o vencimento, calculado considerando a taxa de juros real utilizada
na respectiva avaliação atuarial, e o valor contábil desses títulos. O montante correspondente ao
referido ajuste não é contabilizado, mas deve ser apresentado em demonstração contábil
complementar e as devidas descrições constam em nota explicativa podendo resultar em valores
positivo ou negativo, acrescendo ou deduzindo o resultado dos planos reportado no Balanço.
A situação de equilíbrio técnico do Plano de Benefício Definido – BD encontra-se deficitária em
função, principalmente, da alteração da hipótese de taxa de juros, de 5,50% para 4,21% e da
rentabilidade do Plano não ter alcançado a meta atuarial.
O déficit do Plano BD, equivalente a 7,67% das Provisões Matemáticas, encontra-se dentro do
limite da Resolução CGPC nº 22/2015, e com a inserção do Ajuste de Precificação reflete-se
equilíbrio técnico nulo ajustado não sendo necessário seu equacionamento ao longo do exercício
de 2016, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 10.3.
Teresina – PI, 14 de março 2016.
PHF AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC–PE – 000680/O-0– “S” – PI

Paulo de Tarso M. Malta Jr
Contador – CRC-PE – 0018346/O – “S” – PI
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8.

PARECER DO ATUÁRIO
PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIO Nº 002

Qualidade da base cadastral:
A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela Fundação encontra-se
posicionada em 31/10/2015, sendo que as informações financeiras foram devidamente
atualizadas para a Data da Avaliação, As bases de dados foram submetidas a testes de
consistência e, após ratificações/retificações da Fundação, em relação às possíveis
inconsistências verificadas, os dados foram considerados suficientes e exatos para fins da
Avaliação Atuarial, não sendo necessária a elaboração de hipóteses para suprir deficiências da
base de dados para fins da Avaliação Atuarial anual.
A análise efetuada pela GAMA na base cadastral utilizada para a avaliação atuarial objetiva,
única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais distorções na base de dados, não
se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das distorções foram detectadas e
sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a FACEPI a responsabilidade plena por
eventuais imprecisões existentes na base cadastral.
Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais:
Na Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2015, posicionada em 31/12/2015, o
Plano não possuía Fundos Previdenciais.
Variação do resultado:
Confrontando-se as obrigações do Passivo Atuarial, expressas pelo valor das Provisões
Matemáticas de R$301.745.251,76, posicionadas em 31/12/2015, em relação aos benefícios
concedidos e a conceder, e provisões a constituir com o valor do Patrimônio de Cobertura do
Plano, na mesma data, no montante de R$273.827.379,27, verifica-se que a situação econômicoatuarial do Plano PBD é deficitária em R$27.917.872,49 no encerramento do exercício.
O equilíbrio do Plano PBD apurado no exercício foi de R$27.917.872,49, e, após o ajuste de
precificação de R$27.917.872,49, em 31/12/2015, fora apresentado um equilíbrio técnico ajustado
no exercício nulo.
Natureza do resultado:
Na Avaliação Atuarial de 2015, observa-se que o Plano apresentou déficit técnico acumulado, o
qual foi resultante de causas conjunturais e estruturais, oriundo, sobretudo, da alteração da
hipótese de taxa de juros, de 5,50% para 4,21%; do não cumprimento da meta atuarial do Plano;
de oscilações estatísticas em torno das hipóteses atuariais definidas e do recálculo dos
Benefícios Saldados.
Soluções para equacionamento de déficit:
Tendo em vista que o Plano apresentou equilíbrio técnico ajustado nulo nesta Avaliação Atuarial
anual, considerando o ajuste de precificação e a reversão parcial do déficit do exercício para as
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Provisões a Constituir, amparado em Parecer Jurídico providenciado pela Entidade, este item não
é aplicável ao Plano PBD, não sendo necessária a adoção de qualquer solução de
equacionamento de déficit.
Adequação dos métodos de financiamento:
Observado que o Plano se encontra saldado e em extinção e, conforme verificado no estudo de
aderência de hipóteses, consolidado no Relatório GAMA 026 - RE 169/15, entendemos que os
métodos utilizados estão aderentes à legislação vigente, conforme item 5 do Anexo à Resolução
MPS/CGPC nº 18/2006 e suas alterações.
Outros fatos relevantes:
1) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2015, os valores utilizados de patrimônio,
ativos de investimentos, fundos de investimento e administrativo, e exigíveis do Plano, foram os
informados pela Fundação, através do Balancete Contábil do referido mês, sendo sua
precificação de inteira e exclusiva responsabilidade da Fundação, e considerados para fins da
avaliação que tais valores refletem a realidade dos fatos, bem como consideramos que as
Provisões Matemáticas ora avaliadas estão fixadas com base na taxa de juros de 4,21% a.a..
2) Dentre os ativos de investimentos, conforme informado pela Fundação, parcela destes
estavam contabilizados pela curva do papel e mantidos até o vencimento, sendo que, para tal, a
Fundação deverá atestar a possibilidade de sua manutenção com base em Fluxo Atuarial
específico, a ser apresentado no documento GAMA 026 - PA 111/16, conforme exigência da
Resolução MPAS/CGPC nº 04, de 30 de janeiro de 2002, e suas alterações posteriores.
3) Conforme observado no Balancete Contábil de 31/12/2015 verifica-se que o montante de R$
38.283.316,84 não se encontra integralizado no Plano, uma vez que existem recursos a receber,
e dentre os quais destacam-se as Contribuições Extraordinárias de Responsabilidade exclusiva
da Patrocinadora, referente ao Contrato de Dívida firmado entre as partes, cuja a parcela inicial
era R$83.648,41, tendo como prazo remanescente de pagamento em 60 meses, observada a
posição de 31/12/2015.
4) Os Fundos do Plano montavam a quantia de R$13.352.971,70, sendo o montante de
R$3.340.524,24 referente ao Fundo dos Investimentos e R$10.012.447,46 referente ao Fundo
Administrativo, tendo ambos a respectiva cobertura patrimonial, cuja determinação é de
responsabilidade da FACEPI. No exercício de 2015 o Plano PBD não registra Fundo Previdencial
em seu Balancete, posicionado em 31/12/2015.
5) As hipóteses atuariais utilizadas para fins da Avaliação Atuarial anual de 2015 do Plano PBD
foram aprovadas pela FACEPI, sendo que a Fundação estava subsidiada pelos testes de
aderência das hipóteses e premissas atuariais executados pela GAMA, cujos resultados lhe foram
formalizados por meio do Relatório GAMA 026 - RE 169/15, observando assim, os ditames da
Resolução MPS/CGPC nº 18/06 e suas alterações.
6) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial Anual de 2015,
comparativamente às adotadas para o exercício de 2014, destacam-se as alterações relativas à
hipótese de taxa de juros de 4,21% a.a. em substituição à 5,50% a.a., e da tábua de invalidez de
Álvaro Vindas em substituição à tabua Light Média.
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7) A rentabilidade Patrimonial do Plano PBD, auferida no período de janeiro a dezembro do
exercício de 2015, foi de 9,96%, como informado pela FACEPI, sendo que a meta atuarial,
referente ao mesmo período, ficou em 17,40% (INPC mais taxa de juros de 5,50% de janeiro a
dezembro de 2015), resultando em perda atuarial ao Plano de 6,34% no exercício.
8) Conforme informação da Fundação, de acordo com o Demonstrativo do Resultados da
Avaliação Atuarial do plano de benefícios da FACEPI, datado de 31/07/2000, até a efetiva
implantação do plano previdenciário de Contribuição Definida modificada para Contribuição
Variável atendendo a resolução CGPC n° 16 de 22/11/2005, levando em consideração o
saldamento do plano vigente, as despesas administrativas da FACEPI, serão cobertas por uma
sobrecarga nas contribuições suplementares da patrocinadora, destinadas a amortizar o saldo da
Reserva a Amortizar decorrente do saldamento do plano, nas bases avaliadas.
9) Quanto ao preenchimento da D.A., destacamos que:
a) A Tábua de Mortalidade Geral foi a AT-2000 suavizada em 10% segregada por sexo;
b) A Tábua de Mortalidade de Inválidos foi a MI-85 segregada por sexo;

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Qualidade da base cadastral:
A base cadastral de Participantes e Assistidos encaminhada pela Fundação encontra-se
posicionada em 31/10/2015, sendo que as informações financeiras foram devidamente
atualizadas para a Data da Avaliação. A base de dados foi submetida a testes de consistência e,
após ratificações/retificações da Fundação, em relação às possíveis inconsistências verificadas,
os dados foram considerados suficientes e exatos para fins da Avaliação Atuarial, não sendo
necessária a elaboração de hipóteses para suprir deficiências da base de dados para fins da
Avaliação Atuarial anual. A análise efetuada pela GAMA na base cadastral utilizada para a
avaliação atuarial objetiva, única e exclusivamente, a identificação e correção de eventuais
distorções na base de dados, não se inferindo dessa análise a garantia de que a totalidade das
distorções foram detectadas e sanadas, permanecendo, em qualquer hipótese, com a FACEPI a
responsabilidade plena por eventuais imprecisões existentes na base cadastral.
Regras de constituição e reversão dos fundos previdenciais:
Na Avaliação Atuarial de encerramento do exercício de 2015, o Plano PCV tem constituído os
fundos de Garantia dos Benefícios de Risco e de Reversão de Saldo por Exigência
Regulamentar.
O Fundo Garantia dos Benefícios de Risco é constituído por Contribuições Normais vertidas pelos
Participantes e pela Patrocinadora, com intuito de promover cobertura ao Pecúlio por Morte e
Invalidez que constituirão a reserva para o cálculo dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez
e Pensão por Morte dos Ativos. Em 31/12/2015, referido Fundo montava R$3.848.244,75.
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O Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar é constituído por valores de saldos
de contas patronais efetivamente fundadas que foram retidas pela FACEPI nas transações de
resgate de contribuições. Em 31/12/2015, referido Fundo montava R$676.022,65, conforme
balancete contábil disponibilizado pela entidade.
Variação do resultado:
Na confrontação do Passivo Atuarial, dado pelas Provisões Matemáticas, no montante total de
R$26.249.630,87, com o Patrimônio de Cobertura do Plano, em 31/12/2015, no montante de
R$26.606.176,06, verifica-se que o Plano PCV apresentou superávit técnico-atuarial, de
R$356.545,19.
O superávit do Plano passou de nulo, em 31/12/2014, para R$356.545,19, em 31/12/2015. Esta
variação deveu-se, primordialmente, a modificações na base de dados cadastrais bem como a
alterações de metodologias atuariais empregadas nesta Avaliação, comparativamente àquela
realizada por ocasião do encerramento do exercício de 2014.
No período compreendido entre janeiro/15 e dezembro/15, a meta atuarial do Plano foi de
17,40%, composta pelo INPC de 11,28% mais taxa de juros de 5,50%, enquanto que a
rentabilidade alcançada no mesmo período foi de 10,47%, conforme informação repassada pela
FACEPI, representando uma perda atuarial de 5,90%.
Natureza do resultado:
Na Avaliação Atuarial de 2015, observa-se que o Plano PCV apresentou superávit, o qual foi
resultante de causas conjunturais, sendo oriundo, sobretudo, de modificações na base de dados
cadastrais bem como de alterações de metodologias atuariais empregadas nesta Avaliação,
comparativamente àquela realizada por ocasião do encerramento do exercício de 2014. Tendo
em vista que não é possível assegurar que esse fato tem caráter perene, atribui-se natureza
conjuntural ao resultado.
A totalidade do superávit apurado em 31/12/2015, no montante de R$356.545,19, que
corresponde a 13,75% das Provisões Matemáticas estruturadas em Benefício Definido, foi
alocada em Reserva de Contingência, em conformidade com a Resolução MPS/CGPC nº 26, de
29/09/2008 e alterações posteriores, especialmente a Resolução MPS/CNPC nº 22, de
25/11/2015.
Soluções para equacionamento de déficit:
Tendo em vista que o Plano não apresentou insuficiência de cobertura na Avaliação Atuarial de
2015, este item não é aplicável ao presente Parecer.
Adequação dos métodos de financiamento:
Os métodos utilizados estão aderentes à legislação vigente, conforme item 5 do Anexo da
Resolução MPS/CGPC nº 18/2006 e alterações posteriores, bem como fundamentado no relatório
de Teste de Hipóteses GAMA 026 RE 169/15.
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Outros fatos relevantes:
1) Para fins da Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2015, os valores utilizados de patrimônio,
ativos de investimentos, fundos de investimento e administrativo, e exigíveis do Plano, foram os
informados pela Fundação, através do Balancete Contábil do referido mês, sendo sua
precificação de inteira e exclusiva responsabilidade da Fundação, e considerados para fins da
avaliação que tais valores refletem a realidade dos fatos, bem como consideramos que as
Provisões Matemáticas ora avaliadas estão fixadas com base na taxa de juros técnicos de
desconto financeiro de 4,44% a.a.;
2) Conforme observado no Balancete Contábil de 31/12/2015, verifica-se que o montante de
R$810.272,96 não se encontra integralizado no Plano, uma vez que está contabilizado como
recursos a receber;
3) Os Fundos do Plano montavam a quantia de R$6.617.794,41, sendo R$4.524.267,40 referente
a Fundos Previdenciais, R$2.088.776,18 referente ao Fundo Administrativo e R$4.750,83
referente ao Fundo dos Investimentos;
4) As hipóteses atuariais utilizadas para fins da Avaliação Atuarial anual de 2015 do Plano PCV
foram aprovadas pela FACEPI, sendo que a Fundação estava subsidiada pelos testes de
aderência das hipóteses e premissas atuariais executados pela GAMA, cujos resultados lhe foram
formalizados por meio do Relatório GAMA 026 – RE 169/15, observando assim, os ditames da
Resolução MPS/CGPC nº 18/06 e suas alterações;
5) Dentre as hipóteses atuariais adotadas na Avaliação Atuarial Anual de 2015,
comparativamente às adotadas para o exercício de 2014, destaca-se a alteração relativa à
hipótese de taxa de juros de 4,44% a.a. em substituição à 5,50% a.a.;
6) A rentabilidade Patrimonial do Plano PCV, auferida no período de janeiro a dezembro do
exercício de 2015, foi de 10,47%, como informado pela FACEPI, sendo que a exigibilidade
atuarial de rentabilidade do Patrimônio de Cobertura do Plano, referente ao mesmo período, ficou
em 17,40% (INPC mais taxa de juros de 5,50% de janeiro a dezembro de 2015), resultando em
perda atuarial ao Plano de 5,90% da rentabilidade patrimonial do exercício.
7) Quanto ao preenchimento da D.A., destacamos que:
a) A Tábua de Mortalidade Geral foi a AT-2000 suavizada em 10% segregada por sexo;
b) A Tábua de Mortalidade de Inválidos foi a MI-85 segregada por sexo;
c) A Tábua de Entrada em Invalidez foi a LIGHT MÉDIA;
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9.

PARECER DOS CONSELHOS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Os membros do Conselho Fiscal da
Fundação CEPISA de Seguridade Social –
FACEPI, abaixo assinados, usando das
atribuições que lhes confere o Estatuto da
Entidade e o artigo 19, da Resolução CGPC
13, de 01 de outubro de 2004, tendo procedido
ao exame do BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO
LÍQUIDO
(por
Plano
de
Benefício
Previdencial),
DEMONSTRAÇÃO
DA
MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Consolidado) DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO
LÍQUIDO
(por
Plano
de
Benefício
Previdencial), DEMONSTRAÇÃO DO PLANO
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (Consolidado
e por Plano de Benefício Previdencial),
DEMONSTRAÇÃO
DAS
PROVISÕES
TÉCNICAS
(por
Plano
de
Benefício
Previdencial), das NOTAS EXPLICATIVAS às
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, referentes
ao exercício social findado em 31/12/2015 e
respaldado
nos Pareceres
da
Gama
Consultores Associados emitido em 07 de
março de 2016 e Parecer da PHF Auditores
Independentes S/S datado de 14 de março de
2016, são de opinião que as referidas
demonstrações representam adequadamente
a posição patrimonial financeira da Fundação
CEPISA de Seguridade Social – FACEPI, em
31/12/2015, recomendando sua aprovação
pelo Conselho Deliberativo.

Os membros do Conselho Deliberativo da
Fundação CEPISA de Seguridade Social –
FACEPI, abaixo assinados, usando das
atribuições que lhes confere o Estatuto da
Entidade, tendo procedido ao exame dos
DEMONSTRATIVOS ATUARIAIS – DAs do
Plano de Benefícios Previdenciários n° 002 e
do Plano de Contribuição Variável, BALANÇO
PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO
DA
MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (por Plano de
Benefício Previdencial), DEMONSTRAÇÃO
DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Consolidado) DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO
LÍQUIDO
(por
Plano
de
Benefício
Previdencial), DEMONSTRAÇÃO DO PLANO
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (Consolidado
e por Plano de Benefício Previdencial),
DEMONSTRAÇÃO
DAS
PROVISÕES
TÉCNICAS
(por
Plano
de
Benefício
Previdencial), referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2015 e respaldados nas
Notas Explicativas, nas Demonstrações
Contábeis e no Parecer Atuarial da Gama
Consultores Associados emitido em 07 de
março de 2016 e Parecer da PHF Auditores
Independentes S/S datado de 14 de março de
2016, à unanimidade, declaram concordância
com os citados documentos, aprovando-os.

Teresina, 27 de abril de 2016.

CARLOS EDUARDO SOARES DE ALMEIDA
Presidente do Conselho

TEÔNIA ALMEIDA DO VALE COSTA
Presidente do Conselho
LUCYANA NAHMIAS FERREIRA
Conselheira
VALDEMAR DA SILVA TORRES
Conselheiro
ANTONIO CARLOS ALVES DOS REIS
Conselheiro

Teresina, 10 de maio de 2016.

PAULO ERNANY DE ASSUNÇÃO
ALVARENGA
Conselheiro
ERNANI REZENDE MONTEIRO DE
SANTANA
Conselheiro
VALDENRIQUE MENDES DA SILVA
Conselheiro Suplente no Exercício da
Titularidade
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11. INVESTIMENTOS
TOTAL DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO PLANO BD – ANO DE 2015 (CONFORME RESOLUÇÃO 3792)
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TOTAL DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO PLANO CV – ANO DE 2015 (CONFORME RESOLUÇÃO 3792)
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12. INFORMAÇÕES SOBRE A POLITICA DE INVESTIMENTOS
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Apreçamento de Ativos Financeiros (PBD, PCV, PGA)
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou
não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de acordo com os
critérios recomendados pela CVM e pela ANBIMA. Isso não exclui a possibilidade, porém, de o
plano contabilizar os títulos que pretende carregar até o vencimento pela taxa de compra do papel,
método chamado de marcação na curva.
A metodologia para apreçamento deve observar as possíveis classificações dos ativos adotados
pela EFPC (para negociação ou mantidos até o vencimento), observado adicionalmente o disposto
na Res. CGPC n º 04, de 30 de janeiro de 2002.
O método e as fontes de referência adotada para apreçamento dos ativos pela Entidade são os
mesmos estabelecidos por seu custodiante e estão disponíveis no Manual de apreçamento do
custodiante.
É recomendável que todas as negociações sejam realizadas através de plataformas eletrônicas ou
em bolsas de valores, mercadorias e futuros, visando maior transparência e maior proximidade do
valor real de mercado.
De acordo com o manual de boas práticas da Previc “A verificação do equilíbrio econômico e
financeiro dos planos de benefícios depende da precificação dos ativos, ou seja, é preciso que a
entidade busque, diretamente ou por meio de seus prestadores de serviços, modelos adequados de
apreçamento. A forma de avaliação deve seguir as melhores práticas do mercado financeiro na
busca do preço justo, considerando-se ainda a modalidade do plano de benefícios”.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por
consultores contratados.

Gestão de Risco (PBD, PCV, PGA)
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles Internos e de Avaliação de Risco”, da
Resolução CMN nº 3792/2009, reforçado pelo Guia de Melhores Práticas da PREVIC, a verificação
e controle dos riscos inerentes à gestão do plano de benefícios devem ser realizados de forma
proativa pela Entidade, estabelecendo os alicerces para a implementação do modelo de Supervisão
Baseada em Risco.
Esta Fundação CEPISA de Seguridade Social - FACEPI estabelece regras que permitem identificar,
avaliar, mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos do plano estão expostos,
entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, atuarial, operacional, legal, sistêmico e
terceirização.
A definição dos limites de riscos depende de alguns fatores, como: Definição das formas de medir e
comunicar sobre o volume de risco (VaR, B-VaR, duration, gap, etc.).
Como a estrutura de investimentos de um plano pode atribuir discricionariedade de parte da
administração dos recursos a terceiros contratados, o controle de alguns dos riscos identificados
será feito pelos próprios gestores externos, por meio de modelos que devem contemplar, no mínimo,
os itens e parâmetros estabelecidos na Política de Investimento.
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GESTÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA
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