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O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA esclarece aos candidatos 

inscritos no concurso público (Edital 001/206) do município de Magalhães Barata que, por 
segurança jurídica, aguardará decisão do Poder Judiciário sobre a continuidade do certame, em 
razão dos motivos a seguir expostos.  
 

A realização do concurso público em Magalhães Barata decorreu de determinação judicial - 
processo nº 0002624-86.2014.8.14.0221, que tem o Ministério Público como autor e como réu o 
Município de Magalhães Barata. Todas as etapas do processo licitatório que desaguou na 
contratação do Instituto Ágata foram levadas ao conhecimento do Poder Judiciário e das partes 
envolvidas, tendo havido despacho homologando o edital do concurso.   
 

Em que pese à existência de Processo Judicial em Magalhães Barata, os coordenadores do 
SINTEEP no município, formalizaram denúncia ao Tribunal de Contas do Município em Belém 
requerendo a anulação do concurso. O TCM/PA determinou a sustação do concurso público até 
análise do mérito da representação. 
 

O Instituto Ágata apresentou resposta a Corte de Contas e visando resguardar direitos, 
inclusive dos candidatos, protocolou Ação Ordinária de Desconstituição do Ato do TCM, processo 
nº 0000261-24.2017.8.14.0221. 
 

Até o presente momento nenhuma decisão foi proferida pelo Poder Judiciário e nem do 
TCM/PA. 
 

Em 30 de janeiro de 2017 o Instituto Ágata apresentou ao município relatório contendo a 
identificação dos inscritos e a descriminação do valor arrecadado. Requereu-se posicionamento da 
Prefeitura sobre o cumprimento da decisão judicial e a necessidade de prorrogação das inscrições.  

 
Em resposta, o atual gestor municipal alegou desconhecimento do processo licitatório para 

escolha da empresa organizadora do concurso público, bem como o contrato firmado entre a 
Prefeitura de Magalhães Barata e o Instituto Ágata.  
 

Contraditoriamente, fato seguinte, editou ato sustando a execução do certame, ou seja, 
sustou aquilo que afirmou desconhecer. 
 

O contrato administrativo foi firmado com a Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, sendo 
de pleno conhecimento do atual gestor, como prova em anexo compromisso ASSINADO no âmbito 
judicial para realização do concurso público. 
 

O Instituto Ágata prima pela realização de seus trabalhos com seriedade e respeito, sem 
vínculo partidário. Neste sentido, vai defender em Juízo seus interesses, assim como os direitos 
dos candidatos inscritos no concurso público.  

 

 


