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LEI COMPLEMENTAR N.º 043/2014. 
De 16 de Julho de 2014. 

 
 

“Altera a Lei Complementar n.º 
04/2001 que dispõe sobre o Regime 
Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Novo 
Mundo/MT, e dá outras 
Providências.” 
 

 
O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei Complementar: 
 

 
Art. 1°. Os artigos 165 a 169 da Subseção IV Lei Complementar n.º 

004/2001 que tratam dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
 

Art.165. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais 
insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias 
tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme os 
valores abaixo: 
 
I – Grau de exposição mínimo de insalubridade: 10% (dez por 
cento); 
II – Grau de exposição médio de insalubridade: 13% (treze por 
cento); 
III – Grau de exposição máximo de insalubridade: 20% (vinte por 
cento);  
IV – Periculosidade: 20% (vinte por cento). 
 
§ 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de 
periculosidade deverá optar por um deles. 
 
§ 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade 
cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram 
causa a sua concessão. 
 
Art. 166. Haverá permanente controle da atividade de servidores 
em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. 
 
Art. 167. A servidora gestante ou lactante poderá ser afastada, 
enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais 
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previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre 
e em serviço não perigoso. 
  
Art. 168. Na concessão dos adicionais de insalubridade ou 
periculosidade, serão observadas as situações identificadas em 
Relatório de Profissional Especializado e conforme estabelecido 
nesta Lei Complementar. 
   
Art. 169. Os locais de trabalho e os servidores que operam com 
Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle 
permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não 
ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. 
 
Parágrafo Único.  Os servidores a que se refere este artigo serão 
submetidos a exames médicos a cada 12 (doze) meses. 

 
 

Art. 2º. O Chefe do Poder Executivo terá o prazo de 60 (sessenta) dias para 
implementar a presente Lei. 

 
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, em 16 de Julho de 2014. 

 
 
 
 

 
JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 


