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Os associados e dependen-
tes poderão em breve desfrutar de 
momentos de lazer e interação no 
campo sintético, o qual está em 
fase de acabamento para receber a 
família Assego.

Nesta quinta-feira (02) a Assego recebeu a visita do lateral 
direto do Vila Nova, Maguinho. “É sempre um prazer receber 
grandes amigos, entre eles a estrela do nosso tigrão Maguinho, 
um grande atleta e apoiador de nossa Entidade”, comentou o pre-
sidente. Na ocasião, os diretores  Sgt Ivaldi e o subtenente Vaz 
também estiveram presentes.

Lateral direito do Vila Nova 
Futebol Clube visita Assego

Campo sintético da Assego:
OBRA ESTÁ 
EM FASE DE 
FINALIZAÇÃO

O presidente da Assego subtenente Cláudio este-
ve nesta quarta-feira (01) participando de uma reunião 
com o Subcomandante Geral da PMGO Cel Márcio 
juntamente ao Ten Cel Cleber diretor-presidente da 
Fundação Tiradentes, os quais recepcionaram a comi-
tiva de Coronéis da PM coirmã de Pernambucano.

Presidente da Assego participa de reunião
 no Comando Geral da PMGO



A Assego, através do seu presi-
dente subtenente Cláudio, esteve na 
tarde desta quinta-feira (02) presti-

Assego acompanha entrega de 
viaturas para os CEPMG’s

giando a entrega das novas viaturas 
aos CEPMG’s. “Parabéns Cel Ané-
sio pela maestria na condução des-

ta grande família que compõem os 
colégios militares de nosso Estado”, 
salientou o presidente.

Assego recebe visita da Comissão do EAS PMGO
A Comissão do EAS da PMGO, composta por 

Sargentos e grandes líderes da Corporação, esteve 
nesta quarta (01) em uma visita ao presidente da As-
sego subtenente Cláudio “é sempre um prazer receber 
nossos irmãos em nossa casa”, ressaltou.



Caros (as) associados (as),

A cerca da veracidade das 
informações que estão sendo 
propagadas nas redes sociais 
sobre uma possível ação que vise a 
COBRANÇA DAS DATAS-BASES 
DE 2010 A 2015, que supostamente 
não foram pagas pelo Estado de 
Goiás, é que passamos a esclarecer:

Aos servidores públicos, nos 
moldes delineados pela Constituição 
Federal e Estadual, é garantido o 
direito a revisão anual “data-base”, 
art. 37, inciso X e art. 92, inciso XI, 
respectivamente.

O que ocorreu?
a) Foi editada a Lei n° 

17.597 de 26 de abril de 2012, que 
concedeu a revisão geral anual 
da remuneração, referente aos 
exercícios de 2011, divididos em 
04 (quatro) parcelas  e referente ao 
exercício de 2012, inseridas em 1º 
de maio de 2012, portanto, não há 
o que se falar em cobrança, pois os 
valores foram PAGOS;

 b) Posteriormente, foi 
editada a Lei nº 18.172 de 25 de 
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TÍTULO: “POLICIAL MILITAR E CIVIL ESSA AÇÃO É DE SEU INTERESSE”

setembro de 2013, concedendo a 
revisão geral-anual da remuneração, 
divididos em 03 (três) parcelas, logo, 
os valores foram PAGOS.

Todavia, em virtude dos 
indevidos parcelamentos das datas-
bases referentes aos exercícios de 
2011 a 2013, o DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DA ASSEGO, ingressou 
com ação coletiva, através do processo 
nº 5242814.17.2016.8.09.0051, 
visando a cobrança das diferenças 
salariais geradas pelo parcelamento 
que fora efetivado sem a atualização 
monetária e encargos legais, onde 
obtivemos vitória em 1º e 2º grau.

Para o exercício de 2014, 
foi editada a Lei n° 18.474 de 19 
de maio de 2014 que concedeu a 
revisão geral anual da remuneração, 
assim a data base do ano de 2014 foi 
devidamente paga.

ATENÇÃO!
Com relação ao exercício de 

2015, sorrateiramente, o Estado 
de Goiás tentou apropriar-se 
ilicitamente, onde sancionou a Lei 
Estadual nº 19.122, alterando o 
inciso II, do art. 1º da Lei Estadual 

nº 18.474/14, adiando assim para 
dezembro de 2018. 

Diante disso, para coibir a 
ilegalidade, o DEPARTAMENTO 
JURÍDICO DA ASSEGO, protocolou 
ação de cobrança coletiva, = 
pleiteando o pagamento da database 
de 2015, através do  processo nº:  
5315557.54.2018.8.09.0051.

CONCLUSÃO 
Claro está, portanto, que a 

matéria que divulga uma possível 
ação de cobrança referente à data 
base de 2010 a 2015, são infundadas, 
e, mesmo se não fossem, já estariam 
prescritas em relação aos anos de 
2010, 2011, 2012 e 2013, tendo em 
vistas que as demandas em desfavor 
do Estado de Goiás prescrevem em 
05 (cinco) anos.

Portanto, caro (a) Associado 
(a), o DEPARTMANTO JURÍDICO 
DA ASEEGO, está sempre atuante 
em favor da defesa dos direitos 
e prerrogativas dos nossos 
Associados.

Paulo Sérgio de Souza - SGT PM
Diretor Jurídico
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