Fundação CEPISA de Seguridade Social
Mensagem da Diretoria
O ano de 2012 foi um ano de muitas mudanças na FACEPI, a Diretoria Executiva 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.
Consideramos como um ano positivo em termos de Governança, Questões Estrátegicas e, principalmente de resultado. Vêse o patrimônio passou de R$168.556.944,40 (Dezembro/2011) para R$210.287.790,72 (Dezembro/2012) . A rentabilidade
ultrapassou a do exercício anterior, atingiu 15,78 % , superou a meta atuarial (INPC + 5,5%), as novas adesões ao novo plano
da FACEPI (PCV) foram de 166 adesões, ultrapassando o exercício anterior. Redução da reserva a amortizar pelas contribuições
especiais vigentes em 12,32%, de R$ 65.507.000,00 em 2011 passou para R$ 57.438.000,00 em 2012. As nossas ações foram
focadas principalmente para a organização da Fundação: Com a revisão de todos os contratos que se encontram vigentes
e validados com gestores definidos para melhor acompanhamento, administração e controle dos mesmos, a avaliação dos
Administradores/ Gestores dos Recursos, que implicou na mudança da administração e segregação dos gestores, revisão na
política de operações com participantes, oferecendo melhores condições na operacionalização para a concessão de empréstimos, certificação de dois diretores pelo Instituto de Certificação dos profissionais de Seguridade Social (ICSS), com isso a
Fundação encontra-se regular com a Resolução CMN Nº 3.792 de 24/09/2009, que ao final de 2012, o percentual de 50% dos
participantes do processo decisório dos investimentos da entidade estejam certificados, ampliação do sistema de telefonia
com a substituição da central telefônica analógica por uma digital, objetivando proporcionar melhor qualidade nas ligações
telefônicas e maior controle com redução de custos, desenvolvemos uma programação de treinamento para seus colaboradores, diretores e conselheiros, reformulamos a página da FACEPI na internet com novo lay out e realização de grande evento na
área de Educação Previdenciária, com a presença do Diretor de Gestão e Assistentes da Patrocinadora, Técnico da Eletros que
proferiu palestra sobre “A Importância da Previdência Complementar”, Diretoria Executiva da FACEPI, SINTEPI, e a presença de
mais de cem empregados / participantes e Assistidos dos Planos de benefício da FACEPI.
Agradecemos a Deus e a todos que direta ou indiretamente contribuíram para o alcance desse resultado.

1.APRESENTAÇÃO
É com orgulho e satisfação que apresentamos o Relatório Anual das Atividades Desenvolvidas pela FACEPI do ano de 2012.
Nele você encontrará informações sobre as ações implementadas e os resultados alcançados no exercício, através das Demonstrações Contábeis dos Planos de Benefícios, da Política e Demonstrativo de Investimentos, os Pareceres dos Auditores
Independentes e do Atuário responsável pelos Planos, e dos Conselhos (Deliberativo e Fiscal).
Os participantes ativos e assistidos necessitam e devem estar bem informados, para que possam acompanhar e participar da
vida da Fundação.
Este relatório foi elaborado em atendimento a legislação vigente que rege as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, podendo ser acessado também no site da FACEPI: www.facepi.com.br

2. ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS E ATUARIAIS
Atendendo a Resolução CGPC 13, de 07/10/2004, a qual estabelece que as entidades fechadas de previdência complementar
devam ter regras claras de competência para seus órgãos estatutários, delegação objetiva de poderes, comunicação interna
adequada, prestação de informações aos participantes ativos e assistidos sobre os custos de gestão do plano de benefícios,
orçamento, adoção de mecanismos que evitem conflitos de interesses, sistema atualizado de cadastro. Determina ainda, que
o Conselho Fiscal emita relatório de controle interno, a cada 06 meses, com as conclusões dos exames realizados, inclusive, sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de benefícios às normas em vigor e a política de investimentos,
bem como a aderência às premissas e hipóteses atuariais e execução orçamentária.
Foi elaborada para o ano de 2012 a política de investimentos (arts. 16º do Anexo da Resolução 3.792 CMN) designando pela FACEPI, o administrador estatutário tecnicamente qualificado- AETQ, responsável pela gestão e acompanhamento dos recursos
dos Planos de Benefícios Previdenciário Nº 002 e de Contribuição Variável (art. 7 do Anexo da Resolução 3.792), recaindo em
seu Diretor Financeiro, Fabriciano Louchard da Cunha; em abril, com a posse do novo Diretor Presidente e Diretor Financeiro
da FACEPI, foi designado no dia 10 do mesmo mês a nova diretora financeira, Lídia Francisca Falcão Carvalho Airemoraes como
AETQ; mantivemos o contrato com o Banco Itaú, como pessoa jurídica credenciada na Comissão de Valores Mobiliários para
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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).
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, Benício Olímpio de Melo Neto.

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO / PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Nº2
A FACEPI encerrou o exercício de 2012 pagando benefícios mensais de suplementação de aposentadoria a 416 participantes
assistidos, num total anual de R$ 8.170 mil, 240 pensionistas num total anual de R$ 1.722 mil, a 16 familiares um total anual de
R$ 13 mil em auxílio funeral, mostrando que vem cumprindo fielmente com os seus objetivos e com as obrigações assumidas
com os seus participantes.

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 2012, tinha o número de 02 pensionistas, 465 participantes ativos e 06 participantes estão com situação paralisada.
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3.ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS E PATRIMONIAIS
PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO / PLANO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO Nº2
Os recursos garantidores de reservas técnicas 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 da aplicação de investimentos
dos recursos da FACEPI, alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável, estruturados, de imóveis e de empréstimos a
participantes (art. 4º da Resolução 3.792).
A rentabilidade nominal liquida dos recursos garantidores das reservas técnicas (R$ 194.658.247,94), para a carteira de Investimentos do Plano teve a seguinte performance:
Espécie (Rentabilidade)			
Meta Atuarial				
Fundos de Invetimentos			
Imóveis					
Empréstimos a Participantes		
PLANO BD				

%
12,02
16,37
1,58
19,54
15,78

Renda Fixa/Variável/Estruturado
Dando continuidade à política moderada de aplicação de suas reservas técnicas definidas em sua Política de Investimentos, a
FACEPI encerrou 2012 com 93,70% do seu patrimônio aplicado neste segmento, em investimentos compostos principalmente
de aplicação em títulos da dívida do Governo Federal, tais como: Notas do Tesouro Nacional, Letras Financeiras do Tesouro,
Letras do Tesouro Nacional e Notas do Banco Central. Considerando a redução das taxas de juros dos títulos públicos. A rentabilidade nominal líquida obtida no segmento foi de 16,37%, influenciado pelos aportes e resgates realizados pela FACEPI.

Imóveis
Ao final do período a FACEPI tinha 3,81% do seu patrimônio alocados no segmento, ou seja, imóveis locados para terceiros e
para a Patrocinadora – CEPISA. No exercício a rentabilidade acumulada no segmento foi de 1,58%.

Empréstimo a Participante
Ao final do exercício a FACEPI possuía 2,49% do patrimônio alocados no segmento, valor superior ao que havia no ano anterior.
Apesar de praticar taxas abaixo do mercado financeiro, os empréstimos aos participantes têm trazido retornos atrativos, registrando uma rentabilidade líquida de 19,54% no período.
A carteira de empréstimos além de agilidade e segurança no acesso à linha de crédito, o participante/assistido conta com as
menores taxas de juros e maiores prazos no mercado.
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Operações com a Patrocinadora
As operações passivas que a FACEPI mantém com a CEPISA, decorrentes dos contratos de Reserva a Amortizar e Parcelamento
de Dívidas contabilizados no Programa Previdencial na Rubrica Contribuições Contratados. Ao final do exercício esses contratos
representavam 16,06% do patrimônio da FACEPI.

Relatório sintético de análise de desempenho do período de 2001 a 2012 Plano BD.
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PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
A carteira de investimentos do Plano CV acumulou no ano de 2012 retorno de 8,98%. Sendo que 98,81% dos recursos foram
investidos em ativos de renda fixa e 1,19% em empréstimos a participantes. Neste mesmo período, a rentabilidade do CDI foi
de 8,4% no ano.
Espécie(Rentabilidade)		
Fundos de Invetimentos			
Empréstimos a Participantes
PLANO CV				

%
8,91
13,64
8,98

Renda Fixa
Dando continuidade à política moderada de aplicação definidas em sua Política de Investimentos, a FACEPI encerrou 2012 com
98,81% do seu patrimônio aplicado neste segmento. A rentabilidade nominal líquida obtida no segmento foi de 8,91%.

Empréstimo a Participante
Ao final do exercício a FACEPI possuía 1,19% do patrimônio alocados no segmento. Apesar de praticar taxas abaixo do mercado
financeiro, os empréstimos aos participantes têm trazido retornos atrativos, registrando uma rentabilidade líquida de 13,64%
no período.

Composição de Investimentos
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4. ASPECTOS ADMINSTRATIVOS
No ano de 2012 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 os benefícios previdenciários dos quais os participantes, assistidos e beneficiários,
têm direito.
>
O Estatuto e os Regulamentos dos Planos Previdenciários administrados pela FACEPI não sofreram alterações no ano
de 2012; encontram-se devidamente adequados às leis complementares 108 e 109, ambas de 29/05/2001 e aprovado pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC pela Portaria nº 1005, de 15 de outubro de 2002.
>
Em cumprimento à Resolução CMV nº 3.792/2009 foram certificados dois Diretores que tomaram posse no dia
02/04/2012, pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS).
>
Redução da reserva a amortizar pelas contribuições especiais vigentes em 12,32%, de R$ 65.507.000,00 em 2011
passou para R$ 57.438.000,00 em 2012.
>
Foi elaborado o Programa de Treinamento para o ano com programação de cursos para os empregados, diretores e
conselheiros a fim de atender a Legislação CGPC 13/2004 em seu artigo 4º, como também para atender a Resolução CMN nº
3.792 de 24/09/2009 que exige a Certificação para os profissionais de investimentos. A programação contempla a participação
em cursos, encontros de profissionais de investimentos e de benefícios dos fundos de pensão e Congressos dos participantes
dos fundos de pensão sendo realizada por entidades focadas em Educação Previdenciária e a carga horária dos cursos destas
entidades confere créditos para o Programa de Educação Continuada (PEC) - ICSS.
>
A Fundação realizou palestra na Patrocinadora levando informações sobre a importância Previdência Complementar,
bem como informações sobre os planos de benefícios administrados pela FACEPI.
>
O Diretor Administrativo e de Benefícios visitou as regionais da Patrocinadora divulgando o Plano de Contribuição
Variável e dando continuidade ao processo de adesões deste plano, percorrendo cidades do Sul e Norte do Estado, dentre elas
Floriano, São Raimundo Nonato, Picos, Oeiras, Valença, Campo Maior, Parnaíba, Luís Correia, Piripiri, tendo atingido o aumento
de aproximadamente 50% no número de participantes, totalizando 471 participantes no Plano de Contribuição Variável.
>
A FACEPI e o Sindicato dos Securitários do Piauí firmaram o 1º Acordo Coletivo de Trabalho regulamentando e garan-
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tindo aos seus empregados várias vantagens: reajuste salarial, vale alimentação; vale-transporte, o seguro de vida, o plano de
saúde; Dia do Securitário, redução na jornada de trabalho.
>
Para realização da auditoria contábil anual contratou a Empresa Ferreira & Associados 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 manteve o contrato com a Assimétrica - Consultoria Financeira e Previdenciária - para assessoria financeira
e manutenção no sistema de Risco da Fundação.
>
Em 2012, a FACEPI manteve contrato com a Pagliarini & Morales – Advogados Associados para prestação de serviços
de assessoria e advocacia consultiva especializada em previdência complementar, como também permaneceu com o contrato
com a empresa CONDE Consultoria Atuarial para prestação de serviços atuariais para seus planos previdenciários nas modalidades de Benefício Definido e de Contribuição Variável.
>
Contratou empresa Risk Office para elaborar 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 seu perfil.
>
Segregou a gestão dos seus recursos para dois gestores 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. O processo foi realizado com várias
administradoras de recursos de instituições financeiras e ao final selecionou a Asset BB DTVM do Banco do Brasil e a Asset FAR
do Banco Fator, instituições que ofereceram melhores estratégicas de gestão para a Entidade atingir as suas metas.

5. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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6. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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.
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 2012, a FACEPI, para o seu Plano de Benefícios Definidos – BD, conta com 886 participantes ativos (890
em 2011), 416 participantes assistidos (429 em 2011), 240 pensionistas (230 em 2011).
Para o Plano de Contribuição Variável – CV a FACEPI conta com 471 participantes ativos (323 em 2011) e 2 pensionistas(1 em
2011). 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 atuarias, 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 conseqüente 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 avaliada. Manutenção dos direitos adquiridos pelos
participantes ativos e assistidos até a data do saldamento;

Contribuições para o Custeio do Plano de Benefícios
I – Dos Participantes
Considerando o saldamento do Plano de Benefícios Definidos da FACEPI, de acordo com o Parecer Atuarial emitido por CONDE
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA em março de 2011, para o exercício findo em 31/12/2012, e neste ano de 2013 a Patrocinadora
deverá aportar as contribuições referentes ao déficit e as contribuições referentes as despesas administrativas. As contribuições normais e de risco recebidas do Plano de Contribuição Variável dos participantes em 2012 foram de R$ 2.256 mil (R$ 1851
mil em 2011).
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 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 31/12/2012, o montante de R$ 57.438 mil (R$ 65.507 mil em 2011).
O valor repassado a título de “Contribuição Mensal Especial sobre Reserva a Amortizar (Contribuição Suplementar)” no exercício de 2012 representou R$ 8.115 mil (R$ 5.260 em 2011) e o valor repassado a título de “Prestações da Dívida” foi de R$
10.354 mil (R$ 7.523 mil em 2011).
As contribuições normais e de risco recebidas do Plano de Contribuição Variável da patrocinadora em 2012 foram de R$ 2.253
mil (R$ 1.851 mil em 2011).
III – Rendimentos Financeiros
O Plano de Benefícios Definidos no exercício de 2012 obteve resultado líquido das suas aplicações financeiras, investimentos
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imobiliários e operações com participantes no total de R$ 25.438 mil (Receita R$ 30.890 mil – Despesas R$ 5.452 mil e em 2011
teve resultado líquido de R$ 17.618 mil).
O valor recebido da Patrocinadora no exercício no total de R$ 18.469 mil (R$ 12.783 mil em 2011), recursos esses, suficientes
para a cobertura dos benefícios de renda continuada e dos benefícios de pagamento único, que no exercício de 2012 foi de R$
9.905 mil (R$ 9.447 mil em 2011).
O Plano de Contribuição Variável no exercício de 2012 obteve resultado líquido das suas aplicações financeiras no total de R$
618 mil (em 2011 teve resultado líquido de R$ 377 mil).
O valor recebido da Patrocinadora no exercício no total de R$ 2.253 mil (R$ 1.851 mil em 2011), recursos esses, suficientes
para a cobertura dos benefícios de renda continuada e dos benefícios de pagamento único, que no exercício de 2012 foi de R$
18 mil (R$ 10 mil em 2011).

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão apresentadas em consonância com a Planificação Contábil Padrão, conforme Resolução
MPS/CNPC N° 08 de 31 de outubro de 2011, 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.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais diretrizes contábeis adotadas são aquelas determinadas pela Resolução MPS/CNPC N° 08 de 31 de
outubro de 2011, conforme mencionado na nota explicativa nº 02 e podem ser resumidas como segue:

Receitas e Despesas
As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas pelo regime de competência.

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.

Investimentos Imobiliários
São registrados ao custo, ajustados 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.
A última reavaliação dos imóveis situados no estado do Piauí ocorreu em 2011 estando previsto uma nova reavaliação para o
exercício de 2014.
Seis imóveis foram reavaliados em 30 de março de 2011, em cumprimento à Resolução 3.792/09, pelo engenheiro civil Raimundo Mozart Correio Filho, CREA 110064587-0, imóvel Av. João XXIII, 1810 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou
de R$ 118.300,00 para R$ 423.878,00 e o da Construção de R$ 131.700,00 para R$ 304.234,00, essas atualizações lançadas
nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em agosto de 2011, ocorrendo a devida exclusão da
depreciação anterior, imóvel Av. João XXIII, 1820 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$ 118.300,00 para R$
423.878,00 e o da Construção de R$ 151.700,00 para R$ 342.566,00, essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001
e 1236.04.03.02.001 respectivamente em agosto de 2011, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior; imóvel (Dir-
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ceu) Av. Jose F. de A. Neto, Q-05 C-01 situado em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$ 44.000,00 para R$ 270.000,00
e o da Construção de R$ 198.700,00 para R$ 249.786,18, essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.02.01.001 e
1236.04.02.02.001 respectivamente em agosto de 2011, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior, imóvel Av. São
Sebastião, 1604 situado em Parnaíba-PI o valor do terreno passou de R$ 209.250,00 para R$ 1.170.000,00 e o da Construção
de R$ 220.750,00 para R$ 856.697,37, essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.02.01.001 e 1236.04.02.02.001 respectivamente em agosto de 2011, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior, imóvel Rua Firmino Pires, 730 situado
em Teresina-PI o valor do terreno passou de R$ 52.260,00 para R$ 117.354,00 e o da Construção de R$ 107.740,00 para R$
294.810,00, essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em agosto de
2011, ocorrendo a devida exclusão da depreciação anterior, imóvel Rua Santa Luzia, 910 situado em Teresina-PI o valor do
terreno passou de R$ 62.160,00 para R$ 170.594,00 e o da Construção de R$ 121.840,00 para R$ 184.319,00, essas atualizações lançadas nas contas 1236.04.03.01.001 e 1236.04.03.02.001 respectivamente em agosto de 2011, ocorrendo a devida
exclusão da depreciação anterior, a rentabilidade dos imóveis neste período passou de 0,14% em julho para 78,55% em agosto.

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.
Operações Contratadas com a Patrocinadora
Encontra-se registrado nesta conta, o valor pactuado entre a FACEPI e CEPISA, conforme Nota Explicativa 5.

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 descritas na Nota Explicativa 07 conforme portaria SPC nº.
168 de 30.01.1996, e reconhecidas em despesa do Programa Administrativo.

Reservas Técnicas
O controle e avaliação do passivo atuarial são de responsabilidade de CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA., contratado pela
FACEPI para a avaliação do seu plano de benefício a partir de julho de 2010.

Fundos
São constituídos/revertidos mensalmente, pela apropriação dos saldos dos respectivos programas, representados principalmente pela receita resultante dos investimentos.

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.
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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.

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$ 6.980.934,15 e ao Plano CV no valor de R$ 766.266,11; totalizando o valor de R$ 7.747.200,26.

NOTA 04 – COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DAS CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS

NOTA 05 – 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 31/12/2012, R$ 27.922 mil referente a 125 parcelas da dívida (Até 31/12/2011, R$ 24.143,00 mil
referente a 112 parcelas). O saldo desta dívida em 31 de dezembro de 2012 representa o montante de R$ 37.238 mil (R$ 42.135
mil em 31.12.2011).

NOTA 06 – COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

18

Renda Fixa e Renda Variável
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.
Diante do exposto acima informamos que os títulos e valores mobiliários que esta entidade possui é classificada como Títulos
para negociação.

Operações com Participantes
Registra as operações de empréstimos a participantes e assistidos. 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 72 meses de prazo os juros serão de INPC + 1,0 ao mês;

NOTA 07 – ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO

A FACEPI efetuou no mês de agosto de 2012, inventário físico dos seus bens móveis. O controle patrimonial é efetuado através
do sistema informatizado, e são conciliados com os registros contábeis.

NOTA 08 – COMPOSIÇÃO CONSOLIDADA DO EXIGÍVEL ATUARIAL
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As Reservas Matemáticas foram determinadas por atuário CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA., conforme seu parecer e
representam os compromissos no encerramento do período relacionados aos Benefícios Concedidos e a Conceder.
As Reservas de Benefícios Concedidos referem-se à cobertura dos compromissos da FACEPI com as complementações de benefícios previdênciais, 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.

NOTA 09 – PROVISÕES MATEMATICAS
Conforme formalizado através do DA – Demonstrativo Atuarial, elaborado por atuário, foram utilizados os critérios abaixo
evidenciados para o exercício de 2012, sendo as seguintes informações relevantes:

Hipóteses atuariais

*1: Indexador Econômico: INPC do IBGE.

Características do plano
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10 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A FACEPI é contribuinte do PIS e da COFINS. No exercício de 2012 o montante recolhido foi de R$ 76 mil (em 2011 foi de R$ 69
mil).

11 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A FACEPI entende que nos processos atualmente existentes onde figura como ré não constituiu nenhuma provisão para contingências em função de não haver decisão substantiva sobre essas ações, complexas e de resultado e desfecho incertos (Relatório FACEPI do Dr. Antomar Gonçalves Filho OAB/PI-1696 – advogado das causas).

12- 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 contando atualmente com 323 participantes.
O controle e avaliação do passivo atuarial são de responsabilidade de CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA., contratado pela
FACEPI para a avaliação do seu plano de benefício a partir de julho de 2010.

13 – 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.

14 – INFORMACÕES ADICIONAIS
Em dezembro de 2006, a FACEPI alterou a Tábua de Mortalidade Geral de CSO-58 para AT 83, que contrariava as determinações das resoluções CGPC 11 de 21/08/2002 e CGPC 18 de 28/03/2006. Visando atender estas resoluções foram solicitados
estudos ao atuário do plano, que identificou como tabua aderente à massa de participantes (963 ativos, 127 não participantes,
403 aposentados e 176 pensionistas) da FACEPI,a tabua biométrica AT-83. Atendendo à lei e um menor impacto econômicofinanceiro, ficou estabelecida entre a FACEPI e CEPISA a implantação desta tabua progressivamente, sendo 1/3 em 2006; 1/3
em 2007 e o restante em 2008. Essa mudança produziu reflexos nos cálculos das reservas atuariais.
Em dezembro de 2009, a FACEPI para atender sugestão do atuário na JM-2013/2008, após algumas análises e estudos levando
em consideração a taxa selic, que serve de índice de referencia para as operações financeiras, resolveu prudentemente reduzir
sua taxa atuarial de (INPC+6%a.a) para (INPC +5,75%a.a).
Visando atender as resoluções CGPC 18 de 28/03/2006 e CGPC 26 de 29/09/2008, o atual atuário CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA., identificou como tábua aderente à massa de participantes (1083 ativos, 372 não participantes, 416 aposentados
e 242 pensionistas) da FACEPI a tábua biométrica AT-2000 M/F suavizado em 10%.
No final do exercício de 2011 houve uma pequena diferença na quantidade de cota do Plano CV entre a contabilidade e o setor
de benefícios, devido as entradas e saídas na contabilidade estar sendo registrado pelo valor de cota do mês atual e o setor
de benefícios registrando pelo valor de cota do mês anterior, essa pequena diferença foi diluída durante todo o ano de 2012
sanando assim essa diferença.
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7. PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE
Aos
Administradores e Conselheiros da
FACEPI - FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL TERESINA - PI
Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas da FACEPI - FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL (“Entidade“)
que compreendem o balanço patrimonial consolidado de 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do ativo líquido e do Plano de Gestão Administrativa para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor 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 das
divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 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 financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para 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 financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Base para opinião com ressalva
1. Com o saldamento do Plano de Benefício Definido, conforme Parecer Atuarial emitido em 07 de dezembro de 2000,
tanto a patrocinadora como os participantes ativos e assistidos não realizaram novas contribuições para a FACEPI até exercício
financeiro de 2009, e continuarão sem contribuir, enquanto não for implantado o novo plano. O Regulamento 002 do Plano
de Beneficio Definido foi aprovado através do Oficio 3815/SPC/DETEC/CGTA da Secretária de Previdência Complementar em
07 de novembro de 2008, porém sem efeito retroativo à data de fechamento do Plano 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.
2. A FACEPI é ré em duas ações, sendo a primeira uma Ação Popular impetrada para anulação do Contrato de Parcelamento de Débito firmado com a Patrocinadora Companhia Energética do Piauí – CEPISA, e a segunda sobre o saldamento do
plano. Os efeitos que poderão advir de tais processos não foram mensurados nas Demonstrações Contábeis em função de não
haver decisão substantiva sobre essas ações.

Opinião
Em nossa opinião exceto pelos possíveis efeitos mencionados no primeiro e segundo parágrafos de base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
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patrimonial e financeira do FACEPI - FUNDAÇÃO CEPISA DE SEGURIDADE SOCIAL, em 31 de dezembro de 2012, o desempenho
consolidado de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis as entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
Outros Assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentado para fins de comparação foram por
nós auditados sobre as quais emitimos parecer com ressalvas datado de 28 de fevereiro de 2012 pelos fatos descritos nos parágrafos 1 e 2 da “Base para Opinião com Ressalva”
Recife (PE), 25 de janeiro de 2013.
FERREIRA & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES SS
CRC PE 365
Rosivam Pereira Diniz
Contadora - CRC-PE 014.050/O-4

8. PARECER DO ATUÁRIO
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL
Qualidade da base cadastral:
O cadastro utilizado nesta Avaliação corresponde ao mês de dezembro/ 2012, contempla todos os Participantes do Plano, tendo sido previamente submetido a processo de consistência, o qual foi considerado válido para os cálculos atuariais.
Vale salientar que além dos 465 participantes ativos, existem 76 participantes em benefício proporcional diferido - BPD.
Variação do resultado:
Não houve variação do resultado, por ser um plano de Contribuição variável.
Natureza do resultado:
Plano de Contribuição Variável. O resultado equilibrado continua de um ano para o outro.
Soluções para equacionamento de déficit:
Não há déficit.
Adequação dos métodos de financiamento:
Não há adequações a serem consideradas.
Outros fatos relevantes:
Conclui-se que o custeio do Plano de Benefícios, calculado pela CONDE CONSULTORIA, resultou em um total de 20,89% dos
Salários de Participação.
O Patrimônio Líquido do Plano de Benefícios PCV em 31/12/2012 foi de R$9.874.416,37, para fazer frente às Reservas Matemáticas que totalizaram R$9.874.416,37, concluímos que o plano está equilibrado.
O Fundo Previdencial está constituído no valor de R$ 1.167.863,83, conforme informação da FACEPI, e foi formado pelas sobras
de contribuições das Patrocinadoras, não resgatadas pelo Participante quando do cancelamento da inscrição.
Conforme estudo de aderência de hipóteses biométricas elaborado pela Conde Consultoria Atuarial, as tábuas adotadas na
última Avaliação Atuarial para o Plano de Benefícios estão satisfatórias com a realidade da massa de Participantes e Assistidos
e as Bases Técnicas utilizadas para avaliar o Plano de Benefícios também estão aderentes e adequadas.
Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano de Benefícios PCV da Fundação Cepisa de Seguridade Social FACEPI
encontra-se em situação financeiro-atuarial equilibrada.
Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um Plano de Benefícios utiliza-se dos cálculos de probabilidades combinado com
a matemática financeira, e tendo em vista que estimamos despesas com os encargos de aposentadorias, dentro de períodos
futuros é comum trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais, para as rendas vitalícias.
Assim, os resultados da Avaliação Atuarial são extremamente sensíveis às variações dessas hipóteses e premissas utilizadas nos
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cálculos e modificações futuras nas experiências observadas como: crescimento salarial, capacidade de benefícios e salarial,
mortalidade poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais.

PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIO Nº 002
Qualidade da base cadastral:
Os dados cadastrais fornecidos pela FACEPI, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês de dezembro/2012. As informações enviadas pela FACEPI foram submetidas a um processo de verificação de inconsistências: Verificação
de inconsistências pelo isolamento da informação (as informações referentes a um determinado participante do cadastro são
analisadas isoladamente); e validação por meio de processo comparativo entre informações totalizáveis e resultados referentes às bases de informações de meses anteriores.
Caso tenham sido identificadas inconsistências pelo programa de testes, os dados foram ajustados e validados para o cálculo
atuarial.
Variação do resultado:
Nada a comentar.
Natureza do resultado:
O Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios 002 em 31/12/2012 foi de R$230.255.895,52 para fazer frente às Reservas
Matemáticas que totalizaram R$230.255.895,52, demonstrando equilíbrio no Plano.
Soluções para equacionamento de déficit:
Conforme Aditivo de Nº 01 ao termo de compromisso firmado em 11/12/2000, há o reconhecimento da dívida que será
paga em 240 parcelas, sendo que, restam 96 parcelas no valor de R$598.311,29 referente à amortização do déficit, que em
31/12/2012 foi calculado em R$57.437.883,68.
Adequação dos métodos de financiamento:
O método de financiamento é adequado à natureza do plano e atende ao limite mínimo estabelecido na legislação vigente.
Outros fatos relevantes:
O Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios 002 em 31/12/2012 foi de R$230.255.895,52 para fazer frente às Reservas
Matemáticas que totalizaram R$230.255.895,52.
Os resultados apresentados nesta avaliação expressam um custo anual de R$8.660.453,26.
Conforme estudo de aderência de hipóteses biométricas elaborado pela Conde Consultoria Atuarial, as tábuas adotadas na
última Avaliação Atuarial para o Plano de Benefícios estão satisfatórias com a realidade da massa de Participantes e Assistidos
e as Bases Técnicas utilizadas para avaliar o Plano de Benefícios também estão aderentes e adequadas.
Com base em tais fatos, podemos concluir que o Plano de Benefícios Previdenciário Nº 002 da FACEPI Fundação CEPISA de
Seguridade Social encontra-se em situação financeiro-atuarial equilibrada, uma vez que por força de contrato mantido com a
FACEPI, a Patrocinadora automaticamente absorveu o déficit apurado no exercício de 2012.
Vale salientar que na Avaliação Atuarial de um Plano de Benefícios utiliza-se dos cálculos de probabilidades combinado com a
matemática financeira, e tendo em vista que estimamos despesas com os encargos de aposentadorias e pensões, dentro de
períodos futuros é comum trabalharmos com hipóteses e premissas atuariais.
Assim, os resultados da Avaliação Atuarial são extremamente sensíveis às variações dessas hipóteses e premissas utilizadas nos
cálculos e modificações futuras nas experiências observadas como: crescimento salarial, rotatividade, capacidade de benefícios e salarial, mortalidade e invalidez poderão implicar em variações substanciais nos resultados atuariais.

9. PARECERES DOS CONSELHOS
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10. INVESTIMENTOS
TOTAL DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO PLANO BD – ANO DE 2012 (CONFORME RESOLUÇÃO 3792)
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TOTAL DE INVESTIMENTOS DA FUNDAÇÃO PLANO CV – ANO DE 2012 (CONFORME RESOLUÇÃO 3792)
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11. DESPESAS DE 2012
PLANO BD

PLANO CV
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12.INFORMAÇÕES SOBRE A POLITICA DE INVESTIMENTOS
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