
NOTA DE POSICIONAMENTO 

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás {lpasgo) vem sendo alvo 

de investigação de corrupção. A Polícia Civil revelou parte da operação, que apc.nta 

fraudes no sistema e esquema milionário no lpasgo, com uma empresa terceirizada. 

Segundo informações do Portal da Transparência do Governo de Goiás, entre os anos 

de 2011 e 2018 foram assinados 16 contratos dessa empresa com o instituto, além de 

vários aditivos. 

A suspeita é que a terceirizada tenha sido criada para alimentar o esquema de 

corrupção, através de seus prestadores de serviço, que não tinham seus nomes, nem 

IP's registrados, o que corrompia a segurança da informação e sistema, beneficiando 

empresas e médicos que recebiam por procedimentos não autorizados, mas que eram 

fraudados. Além disso, há, também, a suspeita de pacientes conveniados de forma 

irregular pelo lpasgo. 

Em março deste ano, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) acolheu denúncia 

apresentada pelo Sindipúblico sobre irregularidades na contratação de empresas 

especializadas na prestação de serviços em sua área fim e meio. 

Na decisão foi determinado que o Chefe do Executivo e o Presidente do instituto 

teriam um prazo para adotar as medidas necessárias para a redução dos contratos 

terceirizados e ainda apresentar um cronograma para a realização de concurso 

público. 

O sindicato possui ainda, outras duas ações na Justiça questionando a contração de 

empresas terceirizadas para prestar serviços relacionados à atividade fim no lpasgo, 

em detrimento da realização de concurso público. 

Em uma das ações foi concedida medida liminar com a fixação de multa diária de 5 mil 

reais para proibir a renovação de contrato com uma das empresas terceirizadas que 

atuam no Instituto. Entretanto, o lpasgo vem descumprindo essa determinação, 

gerando ainda mais prejuízos. 

O Sindipúblico repudia todo e qualquer ato de corrupção e defende o cumprimento 

das decisões judiciais. Solicitamos imediata realização de concurso público para as 

áreas meio e, solicitamos também, que o instituto seja gerido pelos servidores. 

62 3229-1664 1 sindipublico.org.br 
, Quadra A8, Lote 12, Jardim Goiás, Goiânia(GO) - CEP 74805-310 


