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TAVARES
Visto, etc..
PATRÍCIA DIAS TAVARES, qualificada às fls. 03 (três), foi indiciada por abandono de cargo,
nos termos do art. 145º, inciso II do Estatuto dos Servidores Público de Teixeira de Freitas,
Bahia, Lei nº 822/14, havendo sido, por Portaria nº 043 de 30 de agosto de 2018, instaurado
o competente processo administrativo disciplinar, visando à apuração dos fatos denunciados
às fls. 03 (três), ocorridos desde a data de 01/04/2018 data esta a qual a indiciada não
retornou de sua Licença Sem Vencimentos, e nem justificou sua ausência, ficando afastada
num prazo compreendido de mais de cinco meses. A denúncia foi recebida, designou-se
abertura do processo de Inquérito. A indiciada foi citada às fls. 06 (seis), conforme
consignado a assinatura da mesma no documento referido, a mesma compareceu perante a
Comissão Processante, (doc.fls.nº12).
É o relatório.
Na instrução verificou-se que a Indiciada fora citada pelos meios de comunicação exigidos
por Lei, o que vale dizer que a mesma foi citada pessoalmente, conforme fls. de nº 06 (seis).
Em data estabelecida pela Comissão Processante a indiciada compareceu e em depoimento
requereu sua continuidade ao cargo vinculado com o Município. Foi ouvida a testemunha
arrolada pela indiciada e está nada acrescentou a respeito da ausência de justificativa do
retorno da indiciada ao labor.
Em síntese, a Indiciada cometeu falta funcional por haver protocolado requerimento de
licença sem Vencimentos e, não ter retornado ao labor.
Ante o exposto, e considerando mais o que dos autos consta, julgo procedente a acusação
imputada à Indiciada e determino a aplicação da pena de demissão com base no art. 145,
inciso II, da Lei Municipal 822/2014.
À vista do presente julgamento determino seja lavrado o competente ato de punição
procedendo-se a sua publicação.
Cumpra-se,
Teixeira de Freitas, 31 de outubro de 2018.
TEMÓTEO ALVES DE BRITO - Prefeito Municipal
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