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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
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                                           Nº 01/2022 

                                          Brasília-DF, 18/02/2022    

                                                                                          

 

A presidente da Associação Nacional das Mulheres Policiais do Brasil, AMPOL, em 

pleno gozo de suas prerrogativas estatutárias, cumprindo as exigências estabelecidas no 

inciso I e Parágrafo Único do art. 14 do Estatuto da AMPOL, alicerçada na competência 

outorgada pelos referidos dispositivos,  resolve convocar, extraordinariamente, as filiadas 

da associação para a realização da Assembleia Geral para tratar da criação  das 

Representações Regionais da AMPOL, que ocorrerá no dia 23/02/2022  (quarta-feira), às 

17h00, em primeira chamada, e às 17h30 em segunda e última chamada, no Restaurante 

da DIREF (Associação dos Servidores da Polícia Federal no DF), situado no Setor Policial 

Sul – Área Especial – Conjunto 4 “Parte” – Brasília-DF. 

 

A ORDEM DO DIA será: 

I – Deliberar, em observância ao estatuído no art. 63 do Estatuto da AMPOL, sobre 

o mandato eletivo dos membros da Diretoria da Representação Regional nos Estados no 

ato de sua criação e o período de sua validade plena até o término do mandato vigente da 

Diretoria da AMPOL, podendo os  membros dessas diretorias regionais serem reeleitos 

para um novo mandato que coincidirá com o mesmo prazo de vigência estabelecido 

estatutariamente para os cargos eletivos da Diretoria da associação; 

II – Deliberar sobre a denominação das Representações Regionais da AMPOL nos 

Estados da Federação, que poderão ser consideradas e registradas para todos os efeitos 

legais, em cada Estado, sob a denominação de Diretoria Regional da Associação Nacional 

das Mulheres Policiais do Brasil (AMPOL);  

III– Deliberar sobre as siglas estaduais das representações regionais, denominadas 

de Diretorias Regionais, que poderão ser identificadas pela sigla DR/AMPOL/... (de acordo 

com a sigla de cada unidade federativa); 
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IV - Deliberar a autorização para que Associação Nacional das Mulheres Policiais do 

Brasil - AMPOL possa ajuizar as seguintes ações coletivas em nomes de seus associados, 

para:  

1. Pleitear a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da 

gratificação natalina e no terço de férias; 

2. Ingressar na condição de amicus curiae nas ADI’s, que tratam da Reforma 

Previdenciária, atualmente em trâmite no Supremo Tribunal Federal; 

3. Ingressar com Ação Judicial coletiva objetivando que a UNIÃO FEDERAL se 

abstenha de aplicar aos servidores públicos federais as regras de transição para as 

aposentadorias dispostas na EC nº 103/2019; 

4. Ingressar com Ação Judicial coletiva objetivando que a UNIÃO FEDERAL se 

abstenha de aplicar aos servidores públicos federais as regras da pensão por morte trazidas 

no art. 23 da EC nº 103/2019; 

5. Ingressar com Ação judicial coletiva objetivando: a) afastar a incidência e 

majoração progressiva da contribuição previdenciária (art. 149, §  1º da CRFB e art. 11 da 

EC n° 103/19) a ser aplicada em março de 2020, na forma de preservar a tributação nos 

termos do art. 4º da Lei 10.887/04; b) Afastar a incidência de contribuição previdenciária 

sobre os proventos de aposentados e pensionistas em valores superiores ao salário mínimo 

(art. 149, § 1º-A da CRFB); c) Afastar a imposição de contribuições extraordinárias (art. 149, 

§ 1º-B da CRFB); 

6. Ação Judicial coletiva objetivando afastar as mudanças no cálculo da 

aposentadoria por incapacidade promovidas pela EC 103/2019; 

7. Ação judicial coletiva objetivando afastar as novas regras de cálculo da 

aposentadoria das servidoras públicas trazidas com a EC 103/2019; 

8. Ação judicial coletiva no condão de obstar as alterações e inovações trazidas 

pela Emenda Constituição nº 103/2019, nos artigos. 149 § 1º-A e 149 § 1º-B. alíquotas 

progressivas; 

9. Ingressar com ação judicial coletiva solicitando a conversão de tempo especial 

em comum aos servidores estatutários cujo o trabalho seja realizado em condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pugnando ainda pelos 

consequentes reflexos legais; 

10. Ingressar com ação judicial coletiva pleiteando o afastamento da incidência 

de IRPF sobre o adicional de férias (terço de férias); 
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11. Ingressar com ação judicial coletiva pleiteando que seja assegurado o 

reajustamento dos benefícios previdenciários, em caráter permanente, mesmo para os 

servidores que aposentaram com direito à paridade remuneratória; 

12. Em atendimento a diversos pedidos das associadas, que integram os quadros 

da PCDF, a associação propõe a seguinte deliberação: 

Ingressar com ação judicial ou medida administrativa pleiteando o reajustamento dos 

vencimentos dos Policiais Civis do Distrito Federal, de modo a preservar a aplicação dos 

recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal e a consequente evolução dos valores 

repassados pela União, desde a criação do Fundo por meio da Lei 10.633, de 27 de 

dezembro de 2002. 

V - Assuntos de interesse geral. 

 

 

CREUSA CAMELIER 

      Presidente da AMPOL                                                                                                                   
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