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COMUNICADO 

AS ENTIDADES QUE ABAIXO SUBSCREVEM INFORMAM AOS SEUS FILIADOS QUE ENCAMINHARAM AO Sr. 
GOVERNADOR, POR INTERMÉDIO DA DEPUTADA ADRIANA ACCORSI, OFÍCIO COM PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES DAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL, COM AS SEGUINTES PAUTAS E RESPECTIVAS 
RESPOSTAS: 

1. Pedido)  Que Autorize para apreciação e aprovação do processo 201800007032493 que visa 

reestruturar as carreiras da Polícia Civil (cópia em anexo); RESPOSTA DO 

GOVERNADOR: Que já autorizou a análise do pedido. 

 

Entendemos que neste caso devemos pedir agilidade ao DELEGADO GERAL E 

SUCESSIVAMENTE AOS DEMAIS ÓRGÃOS no encaminhamento da matéria, tendo em vista o 

prazo eleitoral.  

 

2. Pedido) Sobre Processo 201600007003649, que trata do reconhecimento da aposentadoria 

especial das policiais mulheres do quadro de servidores da PC-GO. Matéria já analisada e decidida 

pelo governador, quando Secretário de Segurança Pública, mas que recentemente, em razão da nova 

competência para os atos de aposentação a PGE tem orientado a GOIASPREV a não cumprir ou 

cumprir de forma diversa daquela instituída no Processo 201500007006904, Despacho 0957/16 

lavra Dr. José Eliton, que reconheceu o direito; RESPOSTA DO GOVERNADOR: Que não há 

qualquer impedimento em analisar. Submeterá a matéria a estudo.  

 

Informamos no ofício que esta matéria já foi demasiadamente discutida. Estamos fazendo gestão 

ainda com outros atores do governo para resolver esta demanda o mais rápido possível; 

 

3. Pedido) Que autorize a SEGPLAN a apresentar estudo e proposta de pagamento das 

licenças prêmio e abono de permanência, processos sobrestados por força de Decreto 

Governamental; RESPOSTA DO GOVERNADOR Neste ponto respondeu não ser possível a 

apreciação neste momento, por se tratar de um direito que alcança todos os servidores  públicos do 

estado. Não há previsão de caixa para os pagamentos.  

 

Orientamos que se o direito esta consumado, podemos buscar a via judicial. Entidades a disposição 

dos policiais, para pleitear via ações individuais.  

 

4. Pedido) Que autorize a SEGPLAN  a proceder o pagamento dos seguintes processos:  

a) 2017.0000.700-4589 - Pagamento do retroativo da  Promoção de Julho/17 ,  

b)  Determinar as progressões  de maio de 2017,  Julho/17, -2981  

c) Pagamento das Diferenças das Progressões de Janeiro/17 e Marco/17 - 2017.0000.500-3634. 

RESPOSTA: Que esta pauta também já foi autorizada pelo governador a SEGPLAN 

 

Todavia, verificamos junto a   PCGO até  o momento o que foi autorizado e já está no RH é apenas 

o item  “b” acima dos tópicos acima, quanto a  autorizar as progressões que deveriam ter ocorrido 

em maio e julho do ano passado, não temos informação de que tenha sido autorizadas .  Estamos 

cobrando a efetivação dos pagamentos faltantes o mais rápido possível.  

 

5. Pedido) Que autorize novo encaminhamento de projeto de reaproveitamento dos policiais 

aposentados da Polícia Civil, visto que o próprio Dr. José Eliton havia autorizado ano passado, 

quando governador interino, a matéria foi aprovada pelo Poder Legislativo, todavia vetada pelo 

Governador Marconi,  apenas sob o argumento de vício jurídico; o que enseja nova apreciação no 

Legislativo goiano. RESPOSTA: Em razão do veto precisa ser avaliado novamente.  

Por fim, informamos a toda categoria que as entidades vêm cobrando celeridade nos pontos em que 

o Governo já manifestou favorável e levando sugestões nas situações controversas. Sabemos que 
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ano eleitoral é ano que normalmente o servidor recupera alguns direitos e até mesmo se obtém 

avanços em outras demandas, no nosso caso, como temos tentado com a reestruturação das carreiras 

(que resolve a questão salarial dos agentes e escrivães substitutos). Continuamos na luta, 

demonstrando e cobrando do governo os direitos que devem ser concedidos à categoria ainda esse 

ano, visando, sobretudo, alcançar os objetivos comuns que interessam a todas as carreiras da Polícia 

Civil. 

 

    Goiânia, 23 de maio de 2018. 

 


