
            

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS 

RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, 166 - CENTRO 

CNPJ 18.404.749/0001-60     FONES: (33) 3611-1450 

CEP: 39.880-000 - ÁGUAS FORMOSAS - MINAS GERAIS 

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 1.623, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

ACRESCENTA O “ART. 130 A” NO CAPÍTULO IV DA LEI 

COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 1.206, DE 02 DE MAIO 

DE 2007.  
 

 O Povo do Município de Águas Formosas, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes na Câmara Municipal, APROVA: 

 

 Art. 1º. Fica acrescentado o artigo “130 A” no Capítulo IV da Lei Complementar 

Municipal Nº. 1.206, de 02 de Maio de 2007 com a seguinte redação: 

 

 Art. 130 (...) 

  

 “Art. 130 A- Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor público municipal efetivo 

da administração direta e indireta que acumula licitamente cargo ou função, desde que 

autorizado pela chefia imediata, ausentar-se do serviço pelo período em que estiver em 

missão oficial, cursos de capacitação e congresso fora da cidade a serviço do Município, 

autorizado por um dos órgãos de lotação. 

 

 § 1º. O servidor deverá comprovar documentalmente, no prazo de cinco dias a 

contar do fim do evento, a sua efetiva participação, ou comprovar o motivo de força maior ou 

caso fortuito que impediu sua participação. 

 

 § 2º. Para poder invocar as disposições desta lei, o servidor deverá juntar ainda, 

no mesmo prazo estabelecido no parágrafo anterior, cópia do processo de adiantamento de 

despesa, ou procedimento de pagamento de diária, autorizado pelo órgão de lotação, que 

comprove o deslocamento para outro Município. 

 

 § 3º. Nas hipóteses de não comparecimento ou não participação no evento, bem 

como de ausência ou irregularidade de comprovação conforme mencionado nos parágrafos 

anteriores, a dispensa do ponto será declarada sem efeito, e o período de afastamento será 

considerado como falta ao serviço para todos os efeitos legais”. 

 

  Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor, na data 

de sua publicação. 

 

 Prefeitura Municipal de Águas Formosas, 03 de setembro de 2019. 
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