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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.



Sindipúblico ajuizou, no dia 03 de junho,
ação coletiva para resguardar o direito
de seus filiados que até o dia anterior a
vigência do novo Estatuto do Servidor
(27/07/2020) não tenham completado 5
anos de efetivo exercício para obter a
gratificação adicional por tempo de
serviço (quinquênio).

novas alterações, sem assegurar a
possibilidade de implementação dos
requisitos exigidos no Estatuto revogado
(Lei n. 10.460/88). 

QUINQUÊNIO
Sindipúblico questionou na

justiça o pagamento do
quinquênio para os filiados 
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Os argumentos utilizados na ação foram
de que o novo Estatuto (Lei n.
20.756/2020) não trouxe regra
transitória para resguardar o direito dos
servidores que não completarem o
tempo necessário, além do insuficiente
prazo de 180 dias para a vigência das 

Foi solicitada a declaração de
inconstitucionalidade de alguns
dispositivos da Lei n. 20.756/2020,
possibilitando o reconhecimento do
direito dos filiados que iniciaram a
contagem do tempo de efetivo serviço
público em obter o quinquênio, mesmo
que os 5 anos sejam completados após a
vigência do novo Estatuto.
A ação foi distribuída ao Juíz da 5ª Vara da

Fazenda Pública Estadual de Goiânia

DATA BASE 2020
O sindicato ingressou com Mandado de
Injunção Coletivo, no dia 16 de junho,
junto ao Tribunal de Justiça para que o
Governador do Estado seja compelido a
apresentar Projeto de Lei com a
finalidade de conceder a data-base de
seus filiados referente ao ano de 2020,
no percentual de 4,48% (INPC/IBGE
acumulado no ano de 2019).

A recomposição deveria ter sido
implementada na folha de pagamento do
mês de maio, tendo como último prazo o
dia 10/06/2020. A não concessão da
data-base dos servidores é uma atitude
recorrente do governo estadual
(exercícios de 2007, 2008, 2009, 2010,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).



No dia 09 de junho o Sindipúblico
ingressou com Ação Civil Pública para
questionar a ilegalidade da
contratação de empresa para
prestação de serviços de apoio
administrativo pelo Instituto de
Assistência dos Servidores Públicos do
Estado de Goiás (IPASGO), por se
tratar das atividades finalísticas do
órgão, cujos cargos devem ser
preenchidos exclusivamente por
servidores concursados. 

Em data recente, uma das ações foi julgada procedente para reconhecer a nulidade
da homologação do resultado do Pregão Presencial n. 02/2017 e do contrato
firmado com a empresa vencedora da licitação. Além das ações judiciais, o
sindicato formulo representação junto ao Ministério Público do Estado de Goiás,
resultando na instauração de Inquérito Civil Público.

O sindicato pediu a suspensão liminar do Pregão Eletrônico n. 11/2020 para que o
IPASGO não realize qualquer outro procedimento que tenha como finalidade a
contratação de serviços de apoio administrativo para a execução das atividades
finalísticas, bem como a proibição de renovação dos contratos vigentes com essa
mesma finalidade.

SINDIPÚBLICO QUESTIONA NOVA CONTRATAÇÃO
DE TERCEIRIZADOS NO IPASGO
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No final do mês de maio, o IPASGO publicou aviso de licitação (Pregão Eletrônico
n. 11/2020) tendo por finalidade a contratação de empresa terceirizada para a
prestação de serviços de apoio por 12 meses, no valor estimado de quase 39
milhões.

Não é a primeira vez que o sindicato recorre a Justiça para coibir práticas dessa
natureza. O sindicato ajuizou duas ações anteriores para questionar a contratação
de mão de obra terceirizada pelo IPASGO.

Foto: Ipasgo/Reprodução 



Em virtude do Decreto n° 9.685, de 29.06.2020
as atividades presenciais o Sindipúblico foram
suspensas a partir do dia 30 de junho,
seguindo o isolamento intermitente (14×14).
Neste período os atendimentos do sindicato
será feito de modo Home Office, através do
telefone e/ou e-mail. Os nossos
colaboradores estarão empenhados em
atender todas as demandas de nossos filiados.

No dia 21 de junho celebra-se o Dia
Estadual de Combate e Prevenção ao
Assédio Moral e Sexual nas relações de
trabalho. A prática está se tornando
cada vez mais comum, mas não deveria
ser assim.

DIA ESTADUAL DE COMBATE E PREVENÇÃO
AO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL
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Muitas vezes as vítimas se calam diante das mais diversas formas de assédio
sofridas, por isso é importante a conscientização sobre as formas de prevenção e
combate dessas atitudes. 

O Sindipúblico repudia qualquer tipo de assédio e ressalta que as vítimas podem
buscar por ajuda e orientação no sindicato, para que medidas sejam tomadas
contra o assédio sofrido por elas. Não se cale, não se esconda, não se omita.
Denuncie o Assédio Moral e Sexual! 

ATENDIMENTOS HOME OFFICE

O momento que enfrentamos merece nosso cuidado e colaboração para barrar a
propagação da Covid-19. Algumas medidas difíceis continuam sendo tomadas,
porém, são necessárias para que possamos sair dessa situação com os menores
danos possíveis.

Acesse: sindipublico.org.br para ter acesso aos e-mails e telefones de contato. 



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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