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Acrescenta dispositivos à Lei Complementar
n° 68, de 9 de dezembro de 1992.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDDÔNIA decreta:

Art. 1° Fica acrescentado os arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D à Lei Complementar n°
68, de 9 de dezembro de 1992, com a seguinte redação:

"Art, 55-A Todos os servidores do estado, que operam diretamente com Raios X e
substâncias radioativas e ou próximo às fontes de irradiação, terão direito a:

I I - salário compatível com o risco de vida, penosidade e complexidade do trabalho, e
nunca inferior ao piso salarial nacional da categoria;

II - jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais; I
III - férias remuneradas de 20 (vinte) dias consecutivos, por semestre de atividade

profissional, não acumuláveis;
IV - adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento a titulo de gratificação de

insalubridade e de risco de vida.

Parágrafo único. Para cada período de gozo das férias, será antecipado ao servidor(a)
o valor correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração.

Art. 55-B Toda servidora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades I
com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de I
formação, sem prejuízo de sua remuneração e demais direitos.

Art. 55-C À servidora grávida será assegurado ainda:
I - licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias;
II - transferência de função quando as condições de saúde o exigir, ficando

assegurado o seu retomo à função anteriormente exercida, logo após o término da licença.
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Art. 55-D Os servidores profissionais que executam as técnicas radiológicas, que
lidam diretamente com radiação ionizante, têm direito à aposentadoria especial aos 25 (vinte e
cinco) anos de trabalho."

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta Lei Complementar no prazo de 90
(noventa) dias.

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

Plenário das Deliberações, 26 de agosto de 2013.

Deputado HER
Presidente da\{;l.Ju~~!>,

JUSTIFICATIV A

Nobres Pares,

Esta propositura tem por finalidade corrigir uma situação que tem prejudicado a categoria
dos radiologistas do Estado de Rondônia: Trata-se de interpretações desencontradas e errôneas entre o
Governador e seus assessores em relação aos direitos destes profissionais.

São trabalhadores que já têm assegurado o direito à carga horária de trabalho diferenciada,
percepção de gratificações de risco de vida, insalubridade e periculosidade - no seu mais alto grau -, em face
das substâncias radioativas e fontes de irradiação, ao qual ficam sujeitos quando laboram; e, que o governo
não tem observado.
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Baseado em um Parecer totalmente alheio aos direitos e às condições de trabalho destes

servidores (vide PARECER N° 975/PCDS/PGE/2013), o governo caminha na contramão dos que se
esforçam para oferecer uma condição mais digna de trabalho aos trabalhadores.

o Parecer baseia-se no Art. 55, da LC n° 68, de 09/12/1992 (Estatuto do Servidor), que
tem a seguinte redação:

"O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, salvo quando disposto diversamente em lei ou regulamento próprio."

Utilizando-se da Ia parte do enunciado acima, e, de forma arbitrária, o Executivo Estadual
aumentou a carga horária destes servidores desconsiderando sobremaneira suas condições de trabalho.

Arbitrária por quê? 1°. Por que desconsidera o Decreto n° 92.790, de 17/06/1986 -
regulamenta a Lei n° 7.394, de 29110/1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em radiologia.
Vide o que preconiza o Art. 13 do referido Decreto:

"Art . 13. O Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia são os
órgãos supervisores da ética profissional, visando ao aperfeiçoamento da profissão e à
valorização dos profissionais. "

Não houve qualquer tentativa de parte do Executivo de um acordo com o Conselho Estadual
desta categoria, para tratar sobre sua carga horária. Mas, sim, uma série de descumprimentos de uma
Legislação Federal que tem consciência que estes trabalhadores têm direito a condições especiais pela
peculiaridade do seu labor.

2°. Há uma resalva no Art. 55, da LC n° 68, de 09/12/1992 que ampara os servidores em
questão, que o estado menospreza:

"O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho, salvo quando disposto diversamente em lei ou regulamento próprio. "

Colamos a seguir algumas medidas legais que amparam esta categoria, que, o Executivo
Estadual teima em descumprir:

Decreto n° 92.790, de 17/06/1986 - regulamenta a Lei n° 7.394, de 29/1011985, que regula o
exercício da profissão de Técnico em Radiologia:

"Art . 30. A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por este decreto será de vinte
e quatro horas semanais. "



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
DEPARTAMENTO DE APOIO A PRODUÇAO PARLAMENTAR - DAPP

PROJETO DE LEI.
COMPLEMENTAR

9
ou

~
CL

AUTOR: DEPUTADO HERMINIO COELHO - PSD

Art. 31 do mesmo Decreto:

"Art . 31. O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no art. r
deste decreto, será equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo
sobre esses vencimentos quarenta Po! cento de risco de vida e insalubridade. "

Lei n° 1.234, de 14/1111950 - Confere direitos e vantagens a servidores que operam com
Raios X e substâncias radioativas:

"Art. r -Todos os servidores da União, civis e militares, e os empregados de entidades
paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias
radioativas, próximo às fontes de irradiação, terão direito a:
a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;
b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade profissional, não
acumuláveis;
c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do vencimento. "

Como podemos ver desde 1.950 que as autoridades dedicam esforços para fazer justiça com
estes trabalhadores, tendo em vista o grau de insalubridade a que são expostos.

Com relação às servidoras grávidas temos:
"Portaria SVSIMS n° 453, de 1 de junho de 1998, Aprova o Regulamento Técnico que
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e
odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional e dá
outras providências. "

"A Secretária de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as
disposições constitucionais e a Lei 8.080, de 19 de outubro 1990, que tratam das condições
para a promoção e recuperação da saúde como direito fundamental do ser humano, e
considerando: "

• "a expansão do uso das radiações ionizantes na Medicina e Odontologia no país;"
• "os riscos inerentes ao uso das radiações ionizantes e a necessidade de se
estabelecer uma política nacional de proteção radiológica na área de radiodiagnóstico; "
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• "assim como de assegurar os requisitos minimos de proteção radiológica aos
pacientes, aos profissionais e ao público em geral;" ... RESOLVE: ...

"2.13 Exposições ocupacionais"

• "b) Para mulheres grávidas devem ser observados os seguintes requisitos
adicionais, de modo a proteger o embrião ou feto: "

• "(i) a gravidez deve ser notificada ao titular do serviço tão logo seja constatada;"
• "(ii) as condições de trabalho devem ser revistas para garantir que a dose na
superfície do abdômen não exceda 2 mSv durante todo o período restante da gravidez,
tornando pouco provável que a dose adicional no embrião ou feto exceda cerca de 1 mSv
neste período".

Com relação à aposentadoria aqui proposta temos a Lei n° 8.213, de 24/07/1991, que
"Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. "

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta
Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física. durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei n° 9.032, de 1995)"

Os radiologistas do Município de São Bento do Sul ajuizaram ação de reconhecimento de
direito em face de medidas semelhantes às adotadas pelo Executivo aqui em Rondônia, cujo pleito foi
julgado procedente. Vide trecho da decisão:

"b) Condenar o Município de São Bento do Sul a pagar aos autores: ... as horas extras por
estes feitas, além da 24° hora semanal, desde de ... até ...
c)...
d) Condenar o Município de São Bento do Sul a pagar aos autores o adicional de
periculosidade no percentual de 40%, devendo pagar a eles a diferença entre o valor que
lhes foi creditado a esse titulo e o valor que era efetivamente devido ...

Por derradeiro, queremos citar que o Brasil é signatário da Convenção n° 115, da OIT,
aprovada na 44a reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1960), ratificando-a em
05/09/1966. Ela trata da: PROTEÇÃO CONTRA AS RADIAÇÕES.



"
PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR
N°

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
DEPARTAMENTO DE APOIO A PRODUÇAO PARLAMENTAR - DAPP

AUTOR: DEPUTADO HERMINIO COELHO - PSD

"Art. 2 - 1. A presente convenção se aplica a todas as atividades que acarretam a
exposição de trabalhadores às radiações ionitantes, durante o trabalho. "

"Art. 3 - 1. À luz da evolução dos conhecimentos, todas as medidas adequadas serão
tomadas para assegurar uma proteção eficaz dos trabalhadores contra as radiações
ionizantes, do ponto de vista da sua saúde e segurança. "

"Art. 5 - Todos os esforços devem ser feitos para reduzir ao nível mais baixo possível a
exposição dos trabalhadores às radiações ionizantes e qualquer exposição inútil deve ser
evitada por todas as partes interessadas. "

"Art. 14 - Nenhum trabalhador deve ser sujeito, ou continuar a ser sujeito, a um
trabalho suscetível de expô-lo às radiações ionizantes, contrariamente a um laudo médico
autorizado".

Assim sendo, Nobres Pares, submeto à apreciação de Vossas Excelências o incluso Projeto
de Lei contando com as vossas compreensões, esperando darmos uma satisfação a esta categoria que vem
sendo grandemente prejudicada com interpretações errônea em relação aos seus direitos.


