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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2021 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

  
 

O Presidente do Sindicato dos 
Policiais Federais no Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições e 
considerando: 
 

 
1. A declaração de pandemia do COVID 19 (Coronavírus) emitida pela 

OMS e as providências que vêm sendo adotadas no Brasil e no mundo 
em relação à prevenção e cuidados com a população; 

 

2. A publicação da Instrução Normativa n° 161- DG/PF, com prorrogação 
pela 132/2020- MJ, que “Estabelece orientações quanto às medidas 
de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância Internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no 
âmbito da Polícia Federal”; 

 

3. A prudência e a sensatez que devem abarcar as ações de autoridade 
em épocas de ocorrências de caso fortuito ou, como no caso, de força 
maior, não abandonando o compromisso com a ética, a 
responsabilidade e a transparência dos seus atos. 

 

Convocar Assembleia Geral Ordinária para o dia 25 de maio de 2021, às 14:30h, 
em primeira convocação, e às 15:00h em segunda e última convocação, a realizar-
se de forma virtual, com a finalidade de informar sobre os seguintes assuntos: 

  
1. Apresentação do parecer do Conselho Fiscal  
2. Prestação de Contas 2019 e 2020 
3. Proposta Orçamentária 2021 
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Observações 
 

1. Os links para acesso à videoconferência (via sistema ZOOM) serão enviados em 
até 30 minutos antes do início da assembleia. Em caso de acesso pelo celular 
será necessário instalar o aplicativo ZOOM.  

 
2.  A assembleia será gravada e seus dados registrados em ATA, para validação 

posterior, conforme o padrão já consolidado pelo SINDIPOL/BA. 
 

3. Os relatórios contábeis 2019/2020 e orçamentos 2020/2021 estão disponíveis na 
área restrita do Sindicalizado no site do SINDIPOL/BA 
(https://www.sindipolbahia.org.br/).  

        
 

  
                                                 Salvador, 10 de maio de 2021. 
 
 
 

  
 

José Mario Lima 
            Presidente do SINDIPOL/BA 

 


