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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA  
AV.  PRESIDENTE VARGAS, No 157, CENTRO —  TEL:  (27) 3258-4713 
CEP: 29680-000 — JOAO NEIVA/ES — CNPJ: 31.776.479/0001-86 

PORTARIA N° 12.072, de 01 de abril de 2021. 

Dispõe sobre a regularização 
0,0v,:v4Z,P4 	 funcional do servidor  Roger  
i) 

 0

6

5) 

 0  Dan  Lima Monteiro. 

0 Prefeito Municipal de  Joao  Neiva, Estado do Espirito Santo, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo  art.  61, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e; 

Considerando o pedido de regularização do contrato de trabalho do 
servidor  Roger Dan  Lima Monteiro, no período de 01/01/2021 até a 07/08/2021, 
protocolado através do Processo Administrativo no 0993, de 15/03/2021, proveniente da 
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); 

Considerando que foi solicitado pela Equipe de Transição da atual 
Administração, no mês de dezembro de 2020, a prorrogação dos contratos dos 
servidores com vencimento em 31/12/2020; 

Considerando que o contrato do servidor  Roger Dan  Lima Monteiro, 
ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesados, não foi prorrogado, por 
equivoco da Gestão anterior; 

Considerando que o servidor  Roger Dan  Lima Monteiro continuou a 
desenvolver suas atividades inerentes ao seu cargo, até a presente data; 

Considerando a necessidade de continuidade dos serviços prestados pelo 
servidor  Roger Dan  Lima Monteiro; 

Considerando a necessidade de regularizar a situação funcional do 
servidor  Roger Dan  Lima Monteiro, no período de 01/01/2021 até a 07/08/2021; 

Considerando que a qualquer tempo a Administração Pública pode 
corrigir seus erros eivados de vícios que os tornam ilegais, conforme Súmula 473 do STF; 

RESOLVE: 

Art.  1°. Regularizar a situação funcional do servidor  Roger Dan  Lima 
Monteiro, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesados, referente ao 
período de 01/01/2021 .6 07/08/2021. 

Parágrafo único. Caso o concurso público em andamento seja 
concluído antes da data prevista para o encerramento do contrato, este se dará na data 
da homologação do resultado final do referido concurso e/ou com a conclusão do 
Processo de celebração de contrato de gestão com Organização Social. 

Art.  3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete d Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em 01 de abril de 
2021. 
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