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GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PORTARIA N.° 915/2018 

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, e, na forma 

determinada no Capítulo XIV, item 14, do Edital n° 003/2014, 

RESOLVE: 

ELIMINAR, do concurso público de provas e títulos para provimento do 

cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) deste Tribunal, o candidato SAVIO LUIZ 

PEREIRA NASCIMENTO, em razão de não poder ser investido no cargo, por não ter 

atendido o requisito da idade mínima de 35 (trinta e cinco) anos, constante do 

Capítulo III, item 1, a, do Edital n° 003/2014, bem como do artigo 84 c/c artigo 73 da 

Lei n° 15.958, de 18 de janeiro de 2007, — Lei Orgânica do TCMGO, na data 

autorizada judicialmente para a sua posse. 

O presente ato se embasa na liminar proferida no Processo Judicial n° 

5468846.07.2018.8.09.0051, do dd. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública Estadual 

da Comarca de Goiânia-GO, no Laudo Médico Admissional, da Gerência de Saúde e 

Prevenção, da Secretaria de Gestão e Planejamento, de 05 de novembro de 2018, 

que o considerou apto para desempenhar as atividades e funções do cargo para o 

qual fora aprovado, e no exame dos documentos pessoais apresentados na forma 

prevista no Capítulo IX, 1.1, do Edital n° 003/2014, que comprova a data de 

nascimento do candidato, no dia 12 de março de 1984, de modo que contava com 

apenas 34 (trinta e quatro) anos, no dia 07 de novembro de 2018, data em que já 

estava autorizada a sua posse, na forma estabelecida no Despacho n° 4.733/18, da 

Presidência do TCMGO, em respeito aos termo da decisão .udicial em referência. 
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DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 	dias do mês de novembro de 2018. 
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