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Lutar pelos direitos dos servidores
públicos do Estado de Goiás é o nosso
objetivo! Em 2020 firmamos o
compromisso de alcançar uma
comunicação mais assertiva para com
nossos representados. 

F A L A  D O  P R E S I D E N T E

O SINDIPÚBLICO
O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás
vem, há mais de trinta anos, representando os Servidores do Poder
Executivo Estadual de Goiás, preservando e reivindicando os direitos e
benefícios da categoria, além de trabalhar por melhorias na prestação do
serviço público em Goiás.
A entidade busca estabelecer novos valores diante da gestão, focando no
trabalho transparente perante seus filiados e acredita que, uma vez valorizados e
respeitados, os servidores podem colaborar com uma nova forma de servir, mais
ágil e eficaz, visando à satisfação do interesse público.

Presidente do Sindipúblico, Nylo Sérgio
Foto: Ana Luíza Carvalho / Sindipúblico
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Com isso, nosso intuito é que você fique cada vez mais próximo da entidade e
fique por dentro de todas as atividades. O nosso trabalho continua
diuturnamente para preservar os direitos de nossos representados e buscar por
todas as melhorias possíveis em situações que afetem a categoria de servidores e
serviços públicos em Goiás. Esperamos que essa iniciativa fortaleça ainda mais a
relação entre diretoria e sindicalizados.

Criamos este material informativo para
você filiado, em qualquer lugar do nosso
estado, ficar bem informado sobre as
reivindicações e ações do sindicato.
Essa é mais uma opção para que você
relembre as principais notícias e
acontecimentos do mês. Afinal, um dos
direitos básicos da vida é o de ter acesso à
informação.
 



CHEGA DE
COBRANÇAS

Sindipúblico é contra alíquota
de 14,25% sobre remuneração
de aposentados e pensionistas
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Uma das novas regras estipuladas
pela PEC da Previdência é a
contribuição de 14,25% sobre a
remuneração acima de um salário
mínimo de aposentados e
pensionistas do Estado. A emenda foi
publicada no Diário Oficial do Estado
no dia 30 de dezembro de 2019. O
sindicato irá aguardar a
regulamentação dessa nova regra de
cobrança e tomará todas as medidas
cabíveis contra essa posição do
governo. 

O JORNAL O POPULAR REPERCUTIU
O POSICIONAMENTO DO SINDIPÚBLICO. CONFIRA: 



O Sindipúblico ingressou com ação
coletiva para garantir a incorporação da
Gratificação pelo Desempenho em
Atividade do Vapt Vupt (GDVV) à
remuneração dos servidores
estatutários que recebem ou já
receberam a vantagem, além das
diferenças retroativas geradas.Um dos
argumentos utilizados na ação é a
redução remuneratória causada aos
filiados, seja em decorrência da
aposentadoria ou por serem desligados
do Programa Vapt Vupt, sem incorporar
a GDVV.
O advogado do sindicato, Thiago
Moraes, esclarece que a referida
redução constitui flagrante ofensa aos
princípios da segurança jurídica e da
irredutibilidade remuneratória, ambos
previstos na Constituição Federal.Outra
tese defendida na ação diz respeito a
alteração da nomenclatura da
gratificação. Inicialmente os servidores
recebiam a Gratificação de
Representação Especial (GRE) que foi
substituída pela GDVV.
Desde a instituição do Programa Vapt
Vupt (Decreto n. 5.177/2000) até o
advento da Lei  n° 17.086/2010, não
havia qualquer vedação sobre a
possibilidade de incorporação da
vantagem       à        remuneração       dos 

servidores. Apenas em 2010 a
legislação passou a prever que a GDVV
não se incorporaria ao vencimento do
servidor para qualquer efeito e que
seria excluída automaticamente no
caso de desligamento das Unidades do
Vapt Vupt. 
Thiago Moraes destaca que essa
situação ofende a segurança jurídica
(princípio da proteção à confiança),
pois, ao longo de 10 (dez) anos,
diversos servidores confiavam que a
gratificação seria incorporada.
Contudo, a impossibilidade de
incorporação passou a constar da
legislação apenas no ano de 2010.
O Sindipúblico pede o reconhecimento
da inconstitucionalidade dos incisos IV
e V, do artigo 22, da Lei 17.475/2011,
para possibilitar a incorporação da
GDVV à remuneração de seus filiados.
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SINDIPÚBLICO ENTRA NA JUSTIÇA PARA GARANTIR
INCORPORAÇÃO DA GDVV PARA FILIADOS DO VAPT VUPT

IMAGEM: ATENDIMENTO VAPT VUPT/INTERNET 



A licitação visa a contratação de serviços de apoio operacional à autogestão e
com disponibilização de softwares. Segundo o Instituto, o motivo da alteração
do sistema é corrigir fraudes, como, por exemplo, a solicitação médica emitida
e auditada pelo mesmo profissional. Anteriormente, o processo licitatório
estava previsto para o dia 11 de fevereiro. A licitação está atualmente suspensa,
conforme publicação no Diário Oficial do Estado no dia 07 de fevereiro.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) realizará
uma licitação para alterar o sistema de informática. Segundo o edital de
dezembro de 2019, a licitação, na modalidade concorrência, possui o preço
estimado de R$ 174,645 milhões. Nylo Sérgio, Presidente da entidade, criticou
essa decisão por causa do alto valor: “Isso corresponde a 10% da arrecadação
anual que é descontada dos segurados”.
 

SINDIPÚBLICO CRITICA VALOR DE LICITAÇÃO
SUSPENSA DO IPASGO
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IMAGEM: INSTITUTO IPASGO / INTERNET 



O Popular repercutiu
sobre a Previdência
Estadual, no dia 12 de
fevereiro. A matéria
destacou a derrubada
de liminares desde
quando a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC)    da   Reforma   da 

SINDIPÚBLICO RECORRE À DERRUBADA
DE LIMINAR NO STF
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O sindicato apresentou recurso no Supremo contestando a suspensão da
decisão de liminar, obtida no dia 02 de janeiro e suspensa pelo Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no dia 13 do mesmo mês. O recurso
visa a “garantia dos direitos de milhares de servidores que atendem a todos
os cidadãos goianos”, conforme disse, em nota, Nylo Sérgio. Veja abaixo: 

Previdência ainda tramitava na Assembleia Legislativa do Estado, em
dezembro de 2019.



O Sindipúblico criticou a demora nos processos de aposentadoria dos servidores
públicos do Estado, além de ressaltar que o problema “não é de hoje”. Há
processos que levam até seis meses para serem efetivados. Nylo Sérgio frisa que o
momento atual é de turbulência, visto que há novas regras da Previdência e os
servidores estão apreensivos. Desse modo, ele afirma que o ideal seria montar
uma força-tarefa, aumentando a quantidade de profissionais que atuam nesse
processo. “Precisamos que isso seja corrigido urgentemente”, declara.
 

SINDIPÚBLICO CRITICA PRAZOS PARA
PROCESSOS DE APOSENTADORIA 
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O advogado da entidade, Thiago Morais, explicou que a Lei 13.800/2001, que
regula o processo administrativo no âmbito da administração estadual, estabelece
o prazo de 30 dias para decisão, podendo ser prorrogado por igual período. Ele
argumenta que essa é uma lei geral, mas não há uma regulamentação específica
para os casos de aposentadoria. Assim, Thiago entende que ela deve prevalecer, o
que faz com o prazo para decisão seja de até 60 dias.

Imagem: reprodução/internet



CADÊ A
 IGUALDADE?

SINDIPÚBLICO COBRA ISONOMIA NA CONCESSÃO DE
LICENÇA-PRÊMIO

O Sindipúblico encara como um contrassenso a concessão de licença-prêmio para
juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), regulamentada
por decreto publicado em suplemento do Diário da Justiça, no dia 11 de fevereiro. A
matéria foi repercutida pelo O Popular em 14 de fevereiro.
 

A licença-prêmio prevê descanso
remunerado de três meses a cada cinco
anos de efetivo serviço. Com o novo
Estatuto do Servidor, publicado no Diário
Oficial do Estado em 29 de janeiro, os
servidores estaduais perderam esse direito.
A licença-prêmio foi substituída pela
licença para capacitação. 
"Nós vemos que os servidores do Executivo
perderam um direito que era a única forma
de aumento, o quinquênio, ainda perderam
licença-prêmio e nos deparamos com essa
notícia de alguns servidores usufruírem
desse direito (...) entendemos que teria que
ter isonomia de alguns benefícios nesse
caso (incluindo a licença)", explica Nylo
Sérgio.

"Isso é ruim para o Estado brasileiro como um todo, essa falta de
isonomia para os servidores"
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Nylo Sérgio, Presidente do SIndipúblico 



ACADEMIAS BELEZA E ESTÉTICA CLÍNICA E PET SHOP

EDUCAÇÃODROGARIADENTISTA LAZER

SEGUROS VEÍCULOS

LIVRARIA MEDICINA OFICINA ÓTICA

REFEIÇÃOPSICOLOGIA

CONTÁBIL 

CONHEÇA CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS COM VANTAGENS
EXCLUSIVAS PARA FILIADOS E SEUS DEPENDENTES

VESTUÁRIO E CALÇADOS

O Sindipúblico disponibiliza em seu site, na página "Convênios e
Benefícios", a relação atualizada de convênios e benefícios com

vantagens exclusivas para filiados e seus dependentes. 
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