
Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da ANMP, no exercício de suas atribuições
estatutárias, vem, com base no art. 19 e seguintes do Estatuto Social, con-
vocar todos os seus associados a participarem da Assembleia Geral
Extraordinária - AGE a ser realizada eletronicamente no dia 27 de março
de 2019, com primeira chamada prevista para 10h00 com o quórum de,
no mínimo, um quarto dos filiados com direito a voto que estejam em dia
com suas obrigações estatutárias e, em segunda e última chamada, às
10h15 com qualquer quórum, cujo acesso permanecerá disponível no sítio
eletrônico da Associação pelo período máximo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar da primeira chamada, com a seguinte pauta:
- Deliberação acerca da propositura de medida judicial cabível com o
objetivo de garantir o correto pagamento da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP) aos Peritos
Médicos Previdenciários e aos Supervisores Médico-Periciais inativos;
- Deliberação acerca da propositura de medida judicial cabível com o
objetivo de garantir a correta progressão/promoção funcional dos Peritos
Médicos Previdenciários e Supervisores Médico-Periciais ativos e inativos
à Classe Especial, ante a promulgação da Lei n. 13.457/2017; e
- Deliberação acerca da propositura de medida judicial cabível com o
objetivo de declarar a ilegalidade do regime coparticipativo de custeio do
auxílio pré-escolar e de condenar a Administração Pública à obrigação de
se abster da cobrança de quaisquer valores de custeio.

Diretoria da ANMP

SEMEX S.A DE C.V
CNPJ: 25.300.251/0001-12 NIRE: 5350000641-9

BALANÇO PATRIMONIAL
01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

ATIVO 2.519.995,33
Circulante 479.869,98
Caixa e Equivalente a Caixa 130.722,45
Contas a Receber e Outros Recebíveis 339.850,82
Despesas Antecipadas 9.296,71
Não Circulante 2.040.125,35
Realizável a Longo Prazo 2.013.288,94
Imobilizado 26.836,41

PASSIVO 2.519.995,33
Circulante 430.040,98
Fornecedores 347.104,14
Obrigações Sociais e Trabalhistas 36,85
Obrigações Tributárias 70.216,55
Outras Obrigações 12.683,44
Não Circulante 110.392,57
Empréstimos e Financiamentos 110.392,57
Patrimônio Líquido 1.979.561,78
Capital Social 2.500.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados (520.438,22)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2017

31/12/2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 482.242,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA (51.039,31)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 431.203,36
CUSTOS DAS VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS (564.561,08)
PREJUÍZO OPERACIONAL BRUTO (133.357,72)
DESPESAS OPERACIONAIS (348.316,01)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (481.673,73)
Receitas Financeiras 1.318,52
Despesas Financeiras (838,95)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL (481.194,16)
Provisão para CSLL e IRPJ (27.909,77)
PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES (509.103,93)
( = ) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO (509.103,93)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um prejuízo de R$
509.103,93 (quinhentos e nove mil, cento e três reais , noventa e três centavos), estando de acordo com
os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela
exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional
fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes
fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2017

Maxtunay Ferreira França Alexandre Caetano dos Reis
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Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$
2.519.995,33 (dois milhões, quinhentos e dezenove mil, novecentos e noventa e cinco reais , trinta e
três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empre-
sa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos.
Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez
que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE CARÁTER SOLENE

PROCESSO ELEITORAL DO CLUBE DOS BOMBEIROS
MILITARES DO DF PARA TRIÊNIO 2019/2022

O Presidente do Clube dos Bombeiros Militares do DF, no uso de
suas atribuições legais, conforme preceitua o Estatuto vigente,
convoca os associados em pleno gozo de seus direitos sociais,
que nesta data somam 2712 (dois mil setecentos e doze) associ-
ados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, de
caráter solene, especialmente convocada para eleições da
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal,
gestão 2019/2022, a serem realizadas nos dias 17 e 18 de maio
de 2019, das 09h às 17h, na sede social do clube, localizada no
SCES, Trecho 02, Conj. 68, Lts.2/29, Brasília-DF. O Estatuto e a
Norma Eleitoral estão disponíveis no site
www.clubedosbombeiros.com.br e na secretaria do clube.

Jair Dias Francisco – SubTen QBMG/01
Presidente do Clube dos Bombeiros
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