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Decreto nº 022/2022 – GBP/PMMB 

 

DISPÕE SOBRE O RECEBIMENTO DOS EXAMES 

MÉDICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE NOMEAÇÃO E 

CONVOCAÇÃO Nº 004/2022 PARA PROVIMENTO DE 

CARGOS DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Prefeita Municipal de Magalhães Barata, Estado do Pará, no uso das suas 

atribuições legais conferidas por meio da Lei Orgânica deste município; 

CONSIDERANDO que no dia 15 de Março de 2022 foi publicado o Decreto nº 

019/2022 GBP-PMMB o qual versou sobre a suspensão do prazo para apresentação 

dos documentos exigidos no Edital de Nomeação e Convocação nº 004/2022, que 

seria entre os dias 16 à 31 de Março de 2022;  

CONSIDERANDO que no dia 14 de Março de 2022 por volta das 20:00hs o 

Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0800109-98.2021.8.14.0221 

interposto pela Prefeitura, após analisar as contrarrazões do representante do 

Ministério Público, deu provimento ao recurso “para, reformando os termos da 

decisão recorrida, revogar a tutela provisória concedida pelo juízo monocrático”; 

CONSIDERANDO que a data e horário em que foi divulgada a decisão acima 

mencionada ficou muito próxima do período de entrega dos documentos exigidos 

no edital e que muitos candidatos já realizaram seus exames médicos, tendo 

utilizado recurso financeiro na maioria dos casos; 

CONSIDERANDO que o Concurso Público proveniente do Edital 001/2019 

ainda se encontra plenamente válido, conforme termo de homologação e tendo 

em vista a reforma da decisão liminar pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará; 

DECRETA 

Art. 1º - Os candidatos que na data da publicação do Decreto nº 019/2022 

GBP-PMMB já tiverem realizado seus respectivos exames médicos exigidos conforme 

o Edital de Nomeação e Convocação nº 004/2022, poderão entregá-los na forma 

das disposições contidas no Item 1.1 do referido chamamento. 
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Parágrafo Único. Aos candidatos que não realizaram seus exames médicos 

até o momento da publicação deste Decreto será oportunizado posteriormente 

novo prazo para entrega dos mesmos. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.   

Magalhães Barata/PA, Gabinete da Prefeita, em 16 de Março de 2022.  

 

 

 

MARLENE DA SILVA BORGES 

PREFEITA MUNICIPAL 
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