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LEI N° 3670, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.
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Dispõe sobre a ITAURB - Empresa de
Desenvolvimento de Itabira Ltda.

A Câmara Municipal de itabira, por seus Vereadores,
aprovou, e eu. Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

f^

Art. 1°, Por deliberação de seu sócio majoritário, o
Município de Itabira, a ITAURB - Empresa de Desenvolvimento de Itabira Ltda,
promoverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a publicação dos editais de
concurso público para a contratação de empregados, no limite dos empregos públicos
previstos em seu Quadro de Pessoal.
Parágrafo único. Consideram-se automaticamente
inscritos no concurso os atuais empregados admitidos após 5/10/88, cujos contratos,
sendo permanentes os respectivos empregos, não tenham sido precedidos de
concurso público.
Art. 2°. As provas do concurso público de que trata esta
Lei, a serem aplicadas dentro de um ano a contar da publicação desta Lei , guardarão
compatibilidade com a complexidade das atribuições e a escolaridade mínima para seu
desempenho (CR, art. 37, II).
Art. 3°. Não se sujeita a prévia aprovação em concurso
público a contratação:

<J

I - para execução de obra pública municipal ou serviço
de vigilância, a cargo da ITAURB, por prazo determinado, nos termos da CLT, não
superior a 01 (um) ano, a contar da celebração do contrato específico da obra;
I I ' - para a substituição de empregado, no desempenho
de tarefas de limpeza pública, coleta de lixo e execução de obra pública, por prazo
certo, não superior a 90 (noventa) dias;
lll - para a execução de obras ou prestação de
serviços, em casos de comprovada urgência ou em situação de calamidade pública,
pelo prazo de sua duração, desde que não tenha a ITAURB condições de atender á
situação com empregados de seu Quadro.
Parágrafo único. Não se admitirá contrato de prazo
determinado para desempenho de tarefas administrativas, não integrantes de
empregos em coViissão.

OTícfo I

Art. 4°. A entidade que venha a incumbir-se da
execução dos concursos será selecionada mediante procedimento licitatório, na
hipótese de não caber, na situação, dispensa de competição.
Art. 5°. Para acorrer .àv-despesa de realização dos
concursos de que trata esta Lei, a ITAURB utilizará recursos de dotações de seu
orçamento.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7°. Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Itabira, 28 de dezembro de 2001.
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sábado. 29 de dezembro de 2001
LEI N! 3670,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.
OlspOe eebre e ITAURB - Empieee de Deeanvelvfenente de IleHra Ltde.
A Cámera Munlnpai de Itabira. per a e w Vereadores, apieveu. e eu. Preleiie
MuncipaL e e n d e m e eeguinie Lei:
Art. 1*. Per daüberaçáe de aeu adcie mejerllário, o hlunicipie de llebira, a
ITAURB - Empreea de Oesenvolvimenta de tiobea Ltde pratnovará, ne prezo de
180 (cento e Miene) dias, a pubRceçáo dos editais de concureo público pata e
contreteçáo de empregedoa, iw llmlle dos omptegoa púlilIcoB pravistaa em aeu
Ouadro de Pesaoel
Paragreie único. Cemldereni-ce automallcemente inserile* m concirse os etueie empregados admitidos epde 5/1WS8, eujee centretea, sendo permanentes
ee respecUves emptagoe, náo tenhem elde precedidas de c e r c u n e púUke.
Art. 2*, /le praves do concurso púbice de que bata eeta LeL a sarem epicedee
dentre de um eno e conter de p i M e o f á e deele L d . guertotte eompelMIdede
com e compiexidede das atrtaãçáes e a eeceiBfIdade tnfnima pere eeu desempenhd (CR. en. 37. IQ
Art. 3*. N i o *e suisMe a p r M e aproveçáo em coneiaao púbico e oonlntaçáe:
I - pera exeeuçáe de abra púUice municipal ou eervíp de vigilância, e cargo
da ITAURB, per preza detemiinedo, nos isnnee de CLT, náo euperior e 01 { m 4
ene, e eenier da cetsbraçáo do contrato eapedhca de obta:
II - peta a aubsliluiçáe de empregado, ne deeempenho de laretes de Ompeze
púbice, coista da ixe e execuçáo de obra piüáica, por prazo certo, n i o etvenoi
e 00 (nevetue) dles;
ill - pera a axeeuçAo de ebrae ou preelaeáo de senriços. em cseoe de comprovada urgênda eu em dluaçio de eelemidede piltiica, peto prezo de eue duraçáo, deede que náo tenha e ITAURB cendiçòee de eiender à eHueçie cem
en^regadee de «eu Quadro.
Parágralo lirdco N l e s« edmitiiá centreta de prazo determlnade pere deeempenho de Utelaa ednwnvelhes. náo éUegtanies de en^regee em eemiesáe
Art 4 ' . A enldede que venhe e Incwnbe-ae de exeeuçáe doe eencureee eerá
seledenade mediante procedimento lichaldrio, ne Mpdlese de náo eaber, ne
silueçác, dispensa de competiçáo.
An. V . Pere acorrer á despeso de reaizaçáo doa concuieoa de que traia eala
Lei, e ITHJPB utilizará lacuraos de doteçíes de aeu oiçemento.
Art. 9 . Eaie Lei entre em vigor ne dela de eue publceçáo.
Art 7*. Revogenvee ea disposiçAee am contrário.
Piefeibira Munitípei de Itsfafaa.
28 de dezenáHD de 2 n ) 1 .
(e) Rendde Lage MegeDdas • Pratoiu Munidpal
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