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LEI MUNICIPAL Nº 1.083, de 12 de novembro de 2018. 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS 
759/1997 E 829/1999 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A Câmara Municipal de Itabirinha, Minas Gerais, através de seus representantes legais, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. O art. 2º, III, da Lei Municipal 759/1997 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

III – prejuízos ou perturbações na prestação de serviços essenciais, 
assim consideradas as funções dos serviços elencados no rol do art. 
10 da Lei Federal nº 7.783/1989; 

 
Art. 2º. Ficam revogados o art. 1º, § 2º, e o art. 2º, IV, V e VI, da Lei Municipal 759/1997. 
 
Art. 3º. O art. 1º, I e II, da Lei Municipal 829/1999 passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

I – Substituição, durante o impedimento do titular do cargo efetivo, 
desde que não possa ser substituído por outro servidor do quadro; 
 
II – Cargo vago, em decorrência de vacância ou criação, até seu 
definitivo provimento, não havendo candidato aprovado em concurso 
público, desde que seja realizado novo concurso público para o 
provimento do cargo, em seis meses, contados ou da data do evento 
ou da data em que a contratação completar 1 (um) ano; 

 
Art. 4º. O art. 1º, § 2º, da Lei Municipal 829/1999 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

§ 2º. O prazo de exercício da função pública, na hipótese do inciso II 
deste artigo, não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias, 
prorrogado uma única vez, pelo mesmo período e desde que o prazo 
total da contratação não ultrapasse 2 (dois) anos, a critério da 
autoridade competente. 

 
Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da 
publicação. 
 
Gabinete do Prefeito de Itabirinha/MG, 12 de novembro de 2018. 

 
 
 

 

Certidão de Publicação 
Certifico para os devidos fins, nos termos facultados pelo art. 
148, caput, da Lei Orgânica Municipal, que a presente Lei foi 
publicada no quadro de avisos da Prefeitura em 12 de novembro 
de 2018. 
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