
1. Perícia Médica: 

a) A perícia médica deverá ser agen da pelo te ne (62) 3269-4202; 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIA N.° 859/2018 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III do artigo 70 

c/c o § 1° e 2° do art. 261 do Regimento Interno deste Tribunal em cumprimento  

voluntário da decisão liminar  proferida nos autos da ação anulatória de ato 

administrativo c/c obrigação de fazer e tutela de urgência movida contra o 

Governador do Estado de Goiás, em tramitação perante o dd. Juízo 6a  Vara da 

Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (Processo n° 

5468846.07.2018.8.09.0051), a despeito da ilegitimidade passiva da autoridade 

apontada como ré em ação ordinária que deveria ter sido movida contra o próprio 

Estado de Goiás, mas com o claro propósito de pacificar e não perpetuar o 

conflito presumido na sua causa de pedir, 

RESOLVE: 

Art. 1°. CONVOCAR o candidato SAVIO LUIZ PEREIRA 

NASCIMENTO, aprovado no concurso público de provas e títulos para provimento 

do cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) deste Tribunal do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), na forma dos itens 11, 11.1 e 11.2 do 

Capítulo XIV, do Edital n° 03/2014, para que se submeta à Junta Médica do Estado 

de Goiás, de segunda a sexta-feira, no horários compreendido entre as 7hs e 19hs, 

no prazo de até 15 (quinze) dias da ciência deste, consoante as seguintes 

instruções: 



i r  TRIB., AL 
Dos MUNICÍPIOS Do cmoo D£ GOIÁS 

DE CONTAS N TE DA PRESIDÊNCIA 

O candidato deverá comparecer na Gerência de Saúde e Prevenção - 

GESPRE, situada à Rua Dr. Olinto Manso Pereira, Setor Sul, Goiânia-

Go, no dia e horário agendados; 

O candidato deverá apresentar documento de identidade e cópia do 

Diário Oficial, comprovando a convocação; 

Como existem formulários a serem preenchidos e exames a serem 

averiguados antes da perícia médica, será necessário o 

comparecimento do candidato no dia e horário agendados com pelo 

menos 1/2 (meia) hora de antecedência; 

Exames a serem apresentados na Perícia Médica: 

Oftalmológico - Acuidade visual com e sem correção; 

Biomicroscopia; Fundoscopia; Tonometria de aplanação; 

Mobilidade extrínseca; Pesquisa de Daltonismo; 

RX de tórax - PA e perfil; 

ECG; 

Atestado médico de sanidade mental emitido por Médico 

Psiquiatra (original); 

Laboratoriais - Hemograma completo; Glicemia de jejum; Uréia; 

Creatinina; TGO / TGP; IFTa para Chagas; PSA(homens acima de 

40 anos). 

Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença — CID, bem corntrProvável 

causa da deficiência, conforme declarado no ato a inscrição, no 

caso de PNE. 
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DOS NIUNiCIPMS DO ESTADO DE GOIÁS 

IMPORTANTE: 

Outros exames laboratoriais com parecer especializado poderão ser 

solicitados pelo médico perito, na ocasião do exame clinico 

admissional; 

Candidatas gestantes não realizam exames radiológicos, caso o 

abdômen não esteja visível a ponto de comprovar a gravidez, será 

necessário exame comprovando gravidez; 

O RX deve ser apresentado junto com o laudo, devidamente assinado 

e carimbado pelo médico responsável pelo exame; 

Os exames podem ser feitos em qualquer clinica radiológica, 

laboratórios ou outros estabelecimentos capacitados para esses 

procedimentos; 

Os exames médicos solicitados para apresentação junto à GESPRE 

têm validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua 

emissão. 

2. Dúvidas e Esclarecimentos: 

A Equipe da Divisão de Recursos Humanos encontra-se à disposição 

para maiores esclarecimentos nos telefones: 62 3216-6273 ou 3216-

6272. 

Art. 2°. Realizada a inspeção médica, o resultado deverá ser entregue 

na Divisão de Recursos Humanos do TCMGO, a fim de que o seu resultado possa 

ser publicado e a posse do candidato possa levada a efeito, em seguida, desde que 

preenchido os demais requisitos constitucionais, legais e editalicios. 

Art. 3°. O Candidato fica ciente de que a decisão judicial em referência 

apenas suspendeu provisoriamente os efeitos da posse, sem preju 	a gidez e 

da integridade do decreto publicado no Diário Oficial n° 22.8 , p. 10, co a sua 

nomeação para o cargo de Auditor (Conselheiro Substituto, , do Ofício n° 1742/2018 
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e do Despacho n° 3.946/2018, que prorrogou o prazo da posse por mais 60 

(sessenta) dias, na forma legal, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo. 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 10 dias do mês de outubro de 2018. 

°(>t  
Cons. JOAQUI1VCALVES DE CASTRO NETO 

Presidente 
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