
FÉRIAS DE RAIOS X                                               

LEI N° 7.957, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1973. 

Estabelece regime especial de trabalho e outras vantagens para os servidores municipais, 
que operam com "Raios X e Substancias Radioativas", e dá outras providencias. 

MIGUEL COLASUONNO, Prefeito do Municipio de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei. 

Faço saber que a Camara Municipal, em sessão de 16 de novembro de 1973, decretou e eu 
promulgo a seguinte lei 

Art. 1° - Ficam assegurados aos servidores municipais, inclusive àqueles postos à disposição 
do Hospital do Servidor Publico Municipal - H.S.P.M., que operam diretamente com "Raios X 
e Substancias Radioativas", os seguintes direitos e vantagens: 

a) regime de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho; 

b) férias de 20 (vinte) dias consecutivos, por semestres de atividade profissional, não 
acumulaveis, a partir do exercício de 1973; 

c) adicional correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) da retribuição atual ou futura. 

§ 1° - Aos servidores que tiveram o beneficio de adicional incorporado aos seus vencimentos, 
por força da Lei n° 7.375, de 29 de outubro de 1969, ficam assegurados os direitos e 
vantagens constantes deste artigo. 

§ 2° - O adicional previsto na letra "c" deste artigo, no caso do paragrafo anterior, será 
sempre calculado levando-se em conta a quantia fixa incorporada, fazendo jus o servidor à 
diferença que se apurar entre tal valor e as majorações sofridas e as que, eventualmente, 
vier a sofrer o beneficio. 

Art. 2° - A Secretaria de Higiene e Saude, mediante indicação das Chefias de Clinica, 
organizará relações nominais dos servidores beneficiados por esta lei, com a indicação dos 
respectivos cargos ou funções, lotação e local de trabalho, as quais deverão ser enviadas ao 
Departamento de Administração do Municipio - DAMU, depois de aprovados pelo Prefeito. 

Paragrafo unico - A inclusão indevida de qualquer servidor nas relações referidas neste 
artigo importará, além de outras penalidades cabiveis, na responsabilidade dos Chefes de 
Clinica perante os cofres municipais, cabendo-lhes repor as quantias pagas em virtude dessa 
inclusão. 

Art. 3° - Os servidores que apresentem indicios de lesões radiologicas, organicas ou 
funcionais, serão afastados imediatamente do trabalho, atribuindo-se-lhes, conforme o caso, 
tarefa sem risco de irradiação, ou concedendo-se-lhes licença para tratamento de saude, na 
forma da legislação vigente, sem prejuizo, porém, dos direitos conferidos pela presente lei. 



Art. 4° - Não serão beneficiados: 

I - os servidores que, no exercicio de tarefas acessorias ou auxiliares, fiquem expostos à 
irradiação, apenas, em carater esporadico e ocasional; 

II - os servidores que, embora enquadrados no disposto no artigo 2°, estejam afastados do 
exercicio de suas atribuições, salvo quando no desempenho de atividades identicas às 
previstas no artigo 1°, ou em licença para tratamento de saude, ou para gestantes, assim 
como nos casos comprovados de doença adquirida no exercicio de suas funções. 

Art. 5° - Os beneficiarios desta lei não poderão, fora do serviço municipal, manusear as 
substancias de que trata o artigo 1°. 

Art. 6° - As instalações de "Raios X e Substancias Radioativas", nos serviços medicos do 
Municipio, serão executadas de acordo com as normas tecnicas aplicaveis e sofrerão 
revisões semestrais.  

Art. 7° - Aos servidores que vierem a exercer as funções tratadas nesta lei, após 29 de 
outubro de 1969, fica assegurado o recebimento do benefício previsto na letra "c" do artigo 
1°, desde a data de seu exercício. 

Art. 8° - O Executivo estabelecerá medidas de Higiene e Segurança no Trabalho, 
necessarias à proteção do pessoal que manipula "Raios X e Substancias Radioativas", 
contra acidentes e doenças profissionais, e reverá, anualmente, as tabelas de proteção. 

Art. 9° - O disposto nesta lei não se aplica aos servidores regidos pela legislação trabalhista. 

Art. 10 - As despesas com a execução desta lei, no presente exercicio, correrão por conta 
das verbas orçamentarias proprias, ficando o Prefeito autorizado, para o atendimento das 
resultantes de exercicios anteriores, a abrir, na Secretaria das Finanças, credito adicional 
especial até o montante de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), a ser coberto com 
recursos provenientes da anulação parcial, de identico valor, da verba n° 
1820.711.3111.00.01 do orçamento vigente. 

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei n° 7.375, de 29 
de outubro de 1969, e demais disposições em contrário. 

                    



CONCESSÃO DAS VANTAGENS DA LEI Nº 7.957/73 

PORTARIA INTERSECRETARIAL 118/94 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
 
CONSIDERANDO a conveniência de disciplinar a concessão das vantagens inscritas na Lei 
7.957, de 20 de novembro de 1973, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar e racionalizar a concessão de aludidas 
vantagens, 
 
CONSIDERANDO as disposições da Lei 11.410, de 13 de setembro de 1993,  
 
 
 
D E T E R M I N A M: 
 
1 – Todos os servidores municipais que operarem diretamente Raio X e substâncias 
radioativas poderão, mediante despacho do Secretário Municipal da Saúde, ser  
incluídos no Regime Especial de Trabalho instituído pela Lei 7.957/73, ficando-lhes 
assegurados os diretos previstos no seu artigo 1º, alíneas “a”, “b” e “c”. 
 
2 – Os servidores municipais que exercerem o cargo/função de Técnico de Saúde – 
Radiologia, quando da posse firmarão declaração, sob pena de responsabilidade, de que 
fora do serviço público, não operam e não poderão manusear Raios X e Substâncias 
Radioativas. 
 
3 – Os benefícios previstos no artigo 1º da Lei 7.957/73 serão devidos aos Técnicos de 
Saúde – Radiologia desde sua nomeação/contratação. 
 
4 – Para as demais categorias profissionais os benefícios serão devidos a partir do início das 
operações diretas com Raio X e Substâncias Radioativas. 
 
5 – Compete às Chefias Clínicas dos servidores que operam diretamente com Raio X e 
Substâncias Radioativas, providenciar: 
 
I – as relações dos Técnicos de Saúde – Radiologia, acompanhadas do documento previsto 
no item 2, para inclusão formal no regime e benefício da Lei 7.957/73. 
 
II – As solicitações, relativamente às demais categorias profissionais, para idêntica 
providência, acompanhadas das seguintes informações: 
 
a -  Nome, registro funcional, função, unidade de lotação, código de endereçamento, horário 
de trabalho e regime de férias do servidor; 
 
b – Clínica em que o servidor trabalha, e tipos de aparelhos de Raio X que há na clínica, 
mencionado Kv e Ma; 



 
c – Tipos de exames efetuados pelo servidor; 
 
d – Estatística do número de exames de Raios X realizados pelo servidor por mês, durante 
os últimos 3 meses. Especificar a quantidade de cada tipo de exame efetuado pelo servidor 
no mesmo período de tempo; 
 
e – A data de início em que o servidor começou a manipular em caráter habitual, com Raios 
X e/ou Substâncias Radioativas na P.M.S.P.; 
 
f – Explicação detalhada da forma como são feitos os exames; 
 
g – Declaração do servidor, sob pena de responsabilidade, de que fora do serviço público 
municipal não opera e não poderá manusear Raio X e Substâncias Radioativas (artigo 5º da 
Lei 7.957/73); 
 
h – Declaração da chefia do servidor, sob pena de responsabilidade, de que o exercício da 
atividade do servidor indicado é real e habitual com “Raio X” – ou Substâncias Radioativas 
(art. 1º da Lei nº 7.957/73); 
 
i – Xerox do último holerith do servidor. Em caso de suspensão de pagamento da gratificação 
de Raios X, devido à mudança de situação funcional (admitido/contratado para efetivo) ou 
mudança de código de endereçamento, xerox do último holerith em que o mesmo recebeu a 
vantagem, e o primeiro em que deixou de receber. 
 
6 – Os expedientes serão encaminhados às diretorias imediatas dos servidores para fins de 
autuação e posterior remessa à Comissão Permanente da Gratificação de Raio X, 
constituída na Secretaria Municipal da Saúde. 
 
7 – Compete à Comissão Permanente, lotada em SMS-GAB, analisar as solicitações, quanto 
à configuração dos requisitos estabelecidos na Lei 7.957/73, elaborando parecer técnico 
conclusivo, favorável ou desfavorável a inclusão, bem como ratificar as relações nominais 
dos Técnicos da Saúde – Radiologia e as propostas de exclusão do Regime ou suspensão 
de pagamento do Adicional Raio X, encaminhando, posteriormente os expedientes para 
decisão superior. 
 
8 – Após o despacho do Secretário Municipal da Saúde, os expedientes deferidos serão 
encaminhados a SMA-DRH para anotações em prontuário, cadastramento e pagamento da 
gratificação específica, ou descadastramento e cessação do pagamento, se em termos. 
 
9 – As Chefias das Clínicas solicitantes manterão registros das informações prestadas nos 
processos, da espécie, de forma clara e acessível, para averiguação da Comissão 
Permanente de Gratificação de Raio X, quando se mostrar necessário. 
 
10 – O benefício previsto na alínea “c” do artigo 1º da Lei 7.957/73 somente será devido 
enquanto os servidores operarem diretamente Raio X e Substâncias Radioativas e nas 
situações especificamente elencadas na Lei 7.957/73 artigo 3º - afastamento para exercício 
de tarefas sem risco de irradiação, se apresentar lesões radiológicas, orgânicas e funcionais, 
e no inciso II do artigo 4º - afastamento para desempenho de atividades idênticas as 



previstas no artigo 1º, licença para tratamento de saúde, bem como nos casos comprovados 
de doença adquirida no exercício das funções e licença gestante. 
 
11 – Competirá às Chefias Clínicas, sob pena de responsabilidade funcional, determinar a 
imediata cessação do pagamento do Adicional de Raio X, dos servidores que se afastarem 
do exercício de suas atribuições, adotando os procedimentos habituais referentes a 
revisões/cancelamentos já definidos pelo DRH, concomitantemente com o encaminhamento 
de proposta formal de exclusão do Regime ou suspensão do pagamento Adicional de Raio X, 
à Comissão Permanente. 
 
12 – Os expedientes, ora em tramitação, em desconformidade com os termos da presente, 
deverão retornar à origem para as devidas adequações. 
 
13 – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente a Portaria Intersecretarial 162/92 – SMA – SMS – DOM 05.12.92. 

 

ATENÇÃO 

1) O servidor que operar diretamente Raios X e Substâncias Radioativas poderá ser incluído 
no Regime Especial de Trabalho, previsto na Lei nº 7.957/73, ficando-lhe assegurado os 
direitos previstos na lei.  

2) A concessão das vantagens sempre ocorreu desde que fossem atendidas, prontamente, 
as disposições da Portaria Intersecretarial nº 118/94 – SMA/SMS. 

3) Nos termos do artigo 74, da Lei nº 14.713/2008, a partir da sua publicação (05/04/08), 
ficou vedada a concessão e o pagamento, aos profissionais do quadro da Saúde, do 
Adicional de Raios X, previsto na alínea “c”, do artigo 1º, da Lei nº 7.957/73. Mesmo não 
havendo a gratificação de RX, é obrigatório solicitar à Comissão de Raios X a formalização 
da concessão de férias semestrais, observando-se o estabelecido na Portaria Intersecretarial 
nº 118/94-SMA/SMS. A Comissão avaliará se o servidor terá ou não o direito ao usufruto dos 
20 (vinte) dias de férias. A resolução será publicada no DOC. 

4) O servidor fica obrigado a gozar 20 (vinte) dias corridos de férias, acrescidas de 1/3 (um 
terço) nos seus vencimentos, por semestre de atividade profissional, a contar da data da 
concessão do benefício, proibida sua acumulação, interrupção e averbação em dobro. 

OBS.1: As disposições da Lei nº 7.957/73 devem prevalecer diante das normas constantes 
do Estatuto Municipal. 

ALERTA: 

De acordo com a Ementa nº 10.864, da Procuradoria Geral do Município – PGM/SJ, no 
Memorando nº 473/05-SMS.G/AJ:  

“Serão inacumuláveis dois cargos ou empregos públicos quando o exercício de suas 
respectivas atribuições implicar a exposição do servidor à radiação ionizante acima dos 



limites estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis à espécie. De forma alguma a 
Administração poderá permitir ou tolerar que um servidor opere com raio X além do limite de 
24 horas semanais. Se este for atingido logo no primeiro vínculo funcional, então, no 
segundo, o servidor estará impedido de operar com raio X ou outras substâncias 
radiológicas.” 

Também, o servidor que ingressar em jornada especial de trabalho ou ficar sujeito à jornada 
de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, por estar no exercício de cargo de provimento 
em comissão, não poderá operar e nem manusear Raios X e Substâncias Radioativas. 

RETORNANDO 

5) O servidor enquadrado no Regime Especial de Trabalho, que já tenha usufruído 20 (vinte) 
dias de férias e que, no mesmo exercício deixa esse Regime, terá direito a usufruir os 10 
(dez) dias restantes relativos ao respectivo exercício. 

6) Ocorrendo o ingresso do servidor nesse regime de trabalho, após o usufruto dos 30 (trinta) 
dias de férias do exercício, o mesmo é obrigado a usufruir férias de 20 (vinte) dias após 06 
(seis) meses de trabalho nas atividades mencionadas. 

OBS.2: na hipótese do servidor não ter completado o primeiro ano de exercício e ingressar 
no regime especial de trabalho, o mesmo fará jus a 30 (trinta) dias de férias. O fato de ter 
ingressado no regime de raio X não pode lhe retira tal direito. 

Exemplificando: 

Início de exercício: 20/06/2011 

Ingresso no regime especial: 10/06/2012 

As férias ficarão distribuídas: 

• de 20/06/2011 a 19/06/2012 – 30 dias 
• de 20/06/2012 a 19/12/2012 – 1º semestre de atividade 
• de 20/12/2012 a 19/06/2013 – 2º semestre de atividade     e, assim por diante. 

OBS.3: apenas nos casos em que o servidor completar os 6 (seis) meses de RX antes do 
primeiro ano de serviço é que suas férias serão de 20 (vinte) dias por semestre de atividade. 

7) O usufruto das férias relativas a um semestre de atividade profissional deverá ocorrer, 
impreterivelmente, dentro do semestre subseqüente, antes que o servidor venha a completar 
outro período aquisitivo, de forma que seja atendido, prontamente, o dispositivo legal que 
estabelece que as férias de RX não são acumuláveis. 

8) O servidor afastado das atividades relacionadas não faz jus ao gozo das férias de Raios X, 
com exceção do afastamento por motivo de licença para tratar da saúde, ou licença à 
gestante, ou dos casos comprovados de doença adquirida no exercício de suas funções, de 



forma que o mesmo deverá usufruí-las tão logo termine a licença, uma vez que, por 
disposição legal, elas são inacumuláveis. 

OBS.4: Os períodos de licença médica não interrompem a contagem do período aquisitivo do 
semestre, devendo o servidor gozar todos os períodos de férias em atraso, por não serem 
acumuláveis. 

9) A regularização das férias no tocante: 

• à quantidade de dias usufruídos; 
• ao período de gozo; 
• à averbação em dobro, dentre outras 

não será possível; porém, as ocorrências futuras deverão estar dentro do estabelecido na 
legislação. 

OBS.5: O usufruto e a averbação irregulares das férias referentes ao período de RX  são de 
responsabilidade do servidor e de sua chefia. 

10) Em havendo férias acumuladas, não decorrentes de licenças médicas, mas, sim, por 
ausência de observância da lei, as mesmas deverão ser usufruídas, de forma a regularizar a 
acumulação que é vedada na legislação. 

                                



FÉRIAS ESTATUTÁRIAS ACUMULADAS 

PORTARIA 2/09 - SMG  

MALDE MARIA VILAS BÔAS, Secretária Municipal de Gestão, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, em especial as disposições do art. 6º do Decreto nº 45.683, de 1º 
de janeiro de 2005, art. 9º do Decreto nº 19.512, de 20 de março de 1984 e art. 6º do Decreto 
nº 41.711, de 21 de fevereiro de 2002, e  

CONSIDERANDO as conclusões alcançadas pela Assessoria Jurídica desta Pasta no 
Memorando nº 123/2006-RH, em face do disposto no artigo 135 da Lei nº 8.989, de 29 de 
outubro de 1979 e na Lei nº 7.957, de 20 de novembro de 1973, que estabelece regime 
especial de trabalho para servidores municipais que operam com “Raios -X e Substâncias 
Radioativas”;  

CONSIDERANDO que esse regime especial de trabalho assegura aos servidores nele 
incluídos regime de 24 (vinte e quatro) horas semanais de trabalho e férias de 20 (vinte) dias 
consecutivos, não acumuláveis, por semestre de atividade profissional, com o intuito de 
evitar o excesso de exibição às substâncias que podem gerar prejuízos à saúde;  

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de serem estabelecidos critérios uniformes para a 
fruição de férias acumuladas anteriormente à inclusão dos servidores municipais nesse 
regime especial de trabalho;  

RESOLVE:  

Art. 1º. As férias dos servidores públicos municipais acumuladas anteriormente à sua 
inclusão no regime especial de trabalho previsto na Lei nº 7.957, de 20 de novembro de 
1973, poderão ser usufruídas integralmente em períodos de 30 (trinta) dias corridos, ou em 
períodos iguais ou superiores a 20 (vinte) dias corridos, conforme o total de dias relativo a 
cada período acumulado.  

§ 1º. Os períodos de férias acumuladas inferiores a 20 (vinte) dias deverão ser somados e 
usufruídos em períodos de, no mínimo, 20 (vinte) dias, de forma ininterrupta.  

§ 2º. Quando a somatória a que alude o § 1º deste artigo resultar número inferior a 20 (vinte) 
dias, os respectivos dias serão usufruídos juntamente com as férias obrigatórias previstas na 
Lei nº 7.957, de 1973, de forma ininterrupta, e com elas somados.  

§ 3º. Na hipótese do § 1º deste artigo, os dias de férias remanescentes a períodos de 20 
(vinte) dias serão usufruídos na forma do disposto no § 2º.  

§ 4º. As férias concedidas nos termos deste artigo não poderão ser interrompidas.  

Art. 2º. As férias acumuladas usufruídas na forma do art. 1º desta portaria não serão 
computadas como tempo de atividade profissional para fins de fixação do semestre a que se 
refere a alínea “b” do art. 1º da Lei nº 7.957, de 1973, suspendendo a contagem do tempo.  



Parágrafo único. A contagem do semestre de atividade profissional será reiniciada a partir da 
data de retorno do servidor as atividades normais, após o transcurso das férias usufruídas.  

Art. 3º. Os casos omissos, bem como eventuais dúvidas suscitadas na aplicação desta 
Portaria, deverão ser submetidas à Secretaria Municipal de Gestão.  

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ATENÇÃO                                                         

Deverá ser prontamente atendida a Portaria n°02/SMG/09, publicada no DOC de 08/01/09, 
que estabelece critérios uniformes para a fruição de férias acumuladas anteriormente à 
inclusão dos servidores municipais nesse Regime Especial de Trabalho. 

O usufruto de férias de exercícios anteriores ao ingresso no regime especial não poderá ser 
computado para a contagem do semestre de atividade profissional, recomeçando a 
contagem dos 6 (seis) meses a partir do retorno do servidor as suas atividades.  

 


