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Decreto nº 019/2022 – GBP/PMMB 

 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO 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 a Promotoria de Justiça de Magalhães Barata ingressou 

com Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, processo este tombado sob o nº 

0800109-98.2021.8.14.0221; 

CONSIDERANDO que o juiz de primeiro concedeu liminar para “determinar ao 

Município de Magalhães Barata que promova a nomeação dos concursados que 

cumprirem os requisitos da investidura para o qual prestaram concurso e foram 

devidamente aprovados e classificados, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, até 

análise ulterior de mérito”; 

CONSIDERANDO que após intimado da liminar acima mencionada o 

Município de Magalhães Barata ingressou com recurso de Agravo de Instrumento 

tombado sob o nº 0800109-98.2021.8.14.0221; 

CONSIDERANDO que o Município cumpriu a liminar do juízo de primeiro grau 

expedindo o Edital de Nomeação e Convocação nº 004/2022, estabelecendo o 

período de 16 à 31 de Março de 2022 para apresentação de documento para 

investidura no cargo; 

CONSIDERANDO que no dia 14 de Março de 2022 o Desembargador Relator 

do Agravo de Instrumento 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 no Edital de Convocação e Nomeação referido acima 

também foi chamado, dentre outros, o Sr. Joni José Ferreira Moreira, para cargo de 
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Procurador, tendo o mesmo uma liminar a seu favor em processo distinto daquele 

promovido pelo parquet; 

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 - Fica suspenso o prazo para apresentação de documentos constantes 

do Edital de Nomeação e Convocação nº 004/2022, até ulterior decisão do Poder 

Judiciário do Estado do Pará ou trânsito em julgado da mesma, respeitando-se o 

prazo de validade do concurso. 

Parágrafo Único. O disposto no caput do artigo não se aplica ao Sr. Joni José 

Ferreira Moreira (cargo de Procurador), sendo mantido, portanto, o prazo disposto 

no Edital para apresentação dos documentos.  

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

Magalhães Barata/PA, Gabinete da Prefeita, em 15 de Março de 2022.  
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