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PAULO DE TARSO MAFRA JÚNIOR, qualificado às fls. 03 (três), foi indiciado por ter
violado o art. 128, inciso V e 129, inciso XV, do Estatuto dos Servidores Público de Teixeira
de Freitas, Lei nº 822/14, onde ocupa o cargo de Ajudante de Ensino, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, havendo sido por Portaria nº 55/2018, de 12 de dezembro
de 2018 e Portaria nº 015/2019 de 11 de fevereiro de 2019 (Prorrogação), instaurado o
competente processo administrativo disciplinar de Inquérito Administrativo, visando à
apuração dos fatos denunciados à fls. 03(três).
A denúncia foi recebida, tendo sido designada a abertura do processo administrativo de
Inquérito e instalada a Comissão Processante. O indiciado foi intimado pessoalmente,
conforme consignado às fls. 20 e 21 (vinte e vinte e um). Às fls. 40 e 41 (quarenta e
quarenta e um) o Indiciado apresentou defesa preliminar tempestivamente. A Comissão
Processante de Inquérito apresentou relatório às fls.123 a 127 (cento e vinte e três a cento e
vinte e sete).
É o relatório.
Na instrução, as testemunhas arroladas pela própria Comissão Processante não
presenciaram nenhum indícios de palavras ou atos/gestos de ameaças do indiciado em face
à diretora de nome Jovania Moreira Martins, o que vale dizer, que o mesmo não responderá
pelos atos consignados na Portaria nº 55/2018, quais sejam: os artigos 128, inciso V e 129,
inciso XV da Lei nº 822/2014.
Quanto as faltas e atrasos ao labor não justificadas do indiciado, inclusive o próprio
depoimento do mesmo acostados aos Autos (fls. 99, 100, 102, 105, 106 e 107), demonstrou
que o servidor PAULO DE TARSO MAFRA JÚNIOR, descumpriu com seu dever funcional
previsto no art. 118, inciso X da Lei n 822/2014, ou seja: ser assíduo e pontual ao serviço, o
que acarreta a penalidade prevista no art. 142 “A advertência será aplicada por escrito, nos
casos de violação de proibição constante do art. 129, incisos I a VIII e XIX, e de
inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não
justifique imposição de penalidades mais grave”.
Ante ao exposto e considerando mais o que dos autos consta, julgo procedente em parte a
acusação imputada ao Sr. PAULO DE TARSO MAFRA JÚNIOR e determino a aplicação da
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pena de advertência, com base no art. 142 da Lei nº 822/2014, como consequência do
processo administrativo de Inquérito disciplinar em epígrafe.
Dê-se ciência desta decisão ao Senhor Secretário de Administração, para que cumpram,
incontinenti, o que nela fora prolatado.
Cumpra-se,
Teixeira de Freitas, 22 de maio de 2019.
Paulo Américo Barreto da Fonseca - Procurador Geral do Município de Teixeira de Freitas
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