
RELATÓRIO DE PRINCIPAIS DECISÕES DO CODIR E QUANTITATIVOS DE REUNIÕES
(ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS) NO ANO DE 2020

No período de janeiro a abril do ano de 2020, o Conselho Diretor (CODIR), do qual

são  membros  titulares  Daniela  Cristina  da  Eira  Benayon  (Diretora-Presidente),  Lyvia  Belém

Martins Guimarães (Diretora de Administração e Finanças) e Ana Sílvia dos Santos Domingues

(Diretora de Previdência), reuniu-se em  04 (quatro) reuniões ordinárias e  08 (oito) reuniões

extraordinárias, deliberando sobre os seguintes assuntos:  (*)

DATA DA REUNIÃO CLASSIFICAÇÃO RESUMO DE DECISÕES

14/01/2020 1ª Ordinária

- Atribui caráter normativo ao Parecer Jurídico n.º 002/2020 –
PROJUR/MANAUS PREVIDÊNCIA,  definindo  novo entendimento
sobre o adicional de “grande invalidez” (art. 28, § 9º, da Lei n.º
870/05), a saber:

(I)  superação  de  entendimento  (overruling)  do  Parecer  n.º
609/2017;
(II) no cálculo da grande invalidez aos que percebem elevação
do salário mínimo: o adicional  incidirá sobre os proventos,
excetuando-se a parcela de elevação, e o valor resultante só
será  acrescido  após  a  somatória  dos  proventos  com  a
elevação do salário-mínimo;
(III)  a  divergência  de  interpretação  não  será  aplicada  de
forma  retroativa  quanto  aos  efeitos  financeiros,  somente
parametrizando, a partir de 14 de janeiro de 2020, que todas
as  aposentadorias  (até  mesmo  as  anteriores  ao  opinativo)
serão calculadas da forma acima definida.

27/01/2020 1ª Extraordinária
- Aprova Indicadores de Desempenho dos meses de novembro e
dezembro de 2019.

03/02/2020 2ª Ordinária

- Aprova o Relatório de Governança Corporativa do ano de 2019;

- Aprova a Prestação de Contas Anual de 2019.

05/02/2020 2ª Extraordinária

-  Rejeita  proposta  de  acordo  e  determina  prosseguimento  de
cumprimento  de  sentença  que  determinou  ressarcimento  ao
erário.

17/02/2020 3ª Extraordinária - Aprova Indicadores de Desempenho do mês de janeiro de 2020.

21/02/2020 4ª Extraordinária
-  Autoriza  PROJUR  a  não  recorrer  de  decisão  colegiada  que
condenou a Autarquia em honorários de sucumbência.



10/03/2020 3ª Ordinária

-  Autoriza  a  PROJUR  a  não  recorrer  de  ação  que  garantiu  a
aposentado  o  recebimento  retroativo  de  adicional  de  grande
invalidez, por força de perícia judicial;

- Deixa de acolher proposta de acordo e determina providências
para notificação de segurada.

25/03/2020 5ª Extraordinária
- Autoriza a PROJUR a não recorrer de cumprimento de sentença
com base nos cálculos apresentados pela exequente. 

02/04/2020 4ª Ordinária

-  Solicita  a  elaboração  de Instrução  de Trabalho  em razão  do
Decreto n.º 4.789, de 24 de março de 2020, o que estabeleceu o
regime de teletrabalho –  Home office,  de forma excepcional e
temporária, ao serviço público municipal.

13/04/2020 6ª Extraordinária

-  Aprova  minuta  de  revisão  do  Código  de  Ética  da  Manaus
Previdência;

- Aprova minuta de Regimento Interno da Comissão de Ética da
Manaus Previdência. 

29/04/2020 7ª Extraordinária - Aprova Indicadores de Desempenho do 1º Trimestre de 2020. 

30/04/2020 8ª Extraordinária

- Acolhe proposta de acordo para ressarcimento administrativo,
por  meio  de  desconto  em  folha  de  pagamento  de  valor  de
benefício previdenciário pago a maior.

(*) O inteiro teor das Atas, por tratarem de assuntos de cunho sigilosos e estratégicos da Instituição, encontram-se
disponíveis para consulta mediante requerimento administrativo.


