
RESOLUÇÃO N? 03 /Só

CONSIVERÁNVO, ainda, o Parecer da Comissão de. Legislação,

RESOLVE:

A^í. 7? - Oó pedidos de concessão da Gratificação por Trabalhos 
com Ralos X ou Substancias Radioativas deverão ser formulados pelo ser
vidor ou docente ou peio Chefe do Vepartamento ou Serviço, instruído dos 
seguintes documentos :

a) Veclaração firmada peto Chefe do Vepartamento ou Vlretor do 
Órgão Suplementar, contendo justificativas sobre a necessi
dade de sua designação pana as novas funções por um período 
mínimo de 12 (doze] horas semanais, considerando-se, 
as conveniências do ensino, 
ços, bem como as dlsponiblÀ 
tes;

VISPOE SOBRE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS 
COM RAIOS X - NORMAS E PROCEDIMENTOS.

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO VÁ UNIVERSIVAVE FEDERAL VO ESPIRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista 
o que consta do Processo n9 5.294/85-56 - Vepartamento de Pessoal;

ainda, 
qulsa ou prestação de servi
res de equipamentos exlsten-

CONSIVERANVO que a p^iesente Resolução visa normatczar, no âmbi
to desta Unlve/isidade, os procedimentos adr/tínlst^Lativos concernentes ã 
''Gratificação por Trabalhos com Ralos X ou Substancias Radioativas”, de
vida a integrantes do Quadro ou Tabela Permanente pelo desempenho dessas 
atividades por um período mínimo de 12 (doze) e máximo de 24 (vinte e 
quatro] horas semanais, nos termos da Lei nQ 1.234/50, Vecretos n9s. 
81.384/78 e 84.106/79 e Lei 7.394/35;
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do bCAviço;
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ou
a

como
da

ou
Programab

do 
pelo

b) Diplomalb} e/ou Certificado (b) fornecidob por Ebtabelecimen- 
tob Oficiolb ou devidamente reconhecidob pelob firgãob compe- 
XenZeô, que comprove(m) ber o bervidor ou docente portador 
de conhecimentob ebpecializadob em radiologia diagnõbtica ou 
terapêutica, contendo, ainda, parecer do Departamento 
Srgão a que ebteja vinculado validando-o (b) para 04 £cnó 
que be deb tinam.

Art. 2Q - Ob pedidob deverão ber apreciadob peio Colegiada 
Departamento ou ffrgão Suplementar e, no cabo de Profebbor, também 
Conôelho Departamental.

Art. 3? - Conctuldab ab providênciab acima, o procebbo devera 
beA encaminhado ao Serviço Médico da ilFES para ciência devendo, ainda, o 
bOAvidor ou docente, ber bubmetido a exame clinico de bau.de da Junta 
Médica Pericial renovável anuaimente.

knts 4Ç - Decianado apto e obtido pareceA favonãvet, bera bai
xado Áto peto Dirigente da UniveAbidade debignando-o para ab novab iun- 
çoeb e do qual conbtarão :

I - ab fiunçõeb a berem exercidab e bua finalidade;
11 - a natureza da fonte de radiaqão junto d qual atuara;

lll - a habilitação profibbional que o capacita a operar, com fon~ 
teb de radiação;

10 - a localização da fonte de radiação; e
V - o período b emanai de trabalho junto ã fonte de radiação.

Mi. 59 - A entrada em exercício nab novab funçòeb, bem 
ob efeitob financeirob decorrenteb da debig nação berão apob a data 
Portaria.

Ari. 6Q - Cabera bolidariamente aob Dirigenteb de Unidade 
Qrgão Suplementar e Chefeb de Departamento, de Seaviçob ou 
onde be localizam ab fonteb de radiação :

a) a fibealização da efetiva

bau.de


b) atWtaçõeó

e)

d}

o
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excTcl-
atividades 

automatlca-

kos
dias

ejn

o

ao?nunZca/t ao Departamento de Pessoal eventuais 
concernentes as condlçoes de trabalho;
controlar a renovação dos exame-ó medíccó periódicos, mencio
nados no aJitigo 39 desta Resolução; z 
rasponzablllzar-sz peta execução dz medidas dz proteção re
comendados peta legl&lação pzAtlnznte.

krt. 79 - A Junta Médica Pericial da UPES realizara semestral
mente urna vistoria junto aos setores onde. se localizam as fontes de, ra
diação para verificação do. existãncia de medidas dz proteção, recomen- 
dando az que julgar convenientes, emitindo o competente Laudo.

/rt. 89 - Kos servidores designados noz termos desta Resolução 
serão concedidos semestratmente 20 \vlnte] dias corridos de ferias, 
docentez ^teanã azzeguJiado um totat anuat de 45 (quanenta z cinco} 
de ^éntaz, vedada, em ambas az htpõtezez, a convenzSo dezzaz íêníaz 
abono pecuniMto.

/Veto 9? - Az> deztgnaçõez atuatmente em vt^on. devenão zen. n.evtz- 
taz petoz Vepantamentoz /tezpecttvoz 9 noz tenmoz dezta Resolução ate 
dia 30 de junho de 1936.

Panãgna^o Ontco - Aó destgnaçõez ^eviztaz até 30.06.86 bem como 
az que vtenem a zen concedidas tenão o mezmo pnocedimentc e revisão pon. 
pa/ite doz Vepantamentos, anualmente, ate o dia 31/12.

Mt. 10 - Em coso de afastamento com Ônuz, quen pana o 
cio de cango ou função admtnistnativa que o dezobnígue doz 
dtdãttcas, quen pana neoLizan cunso de põs-gnaduação, senã 
mente cessado o pagamento da gnatlficação.

Panãgnafo Unico - Na hipótese de afastamento pana cjuJtso, o 
neestabelecànento da vantagem ftea/ã condicionado ã apresentação do pla
no de atividades a se/cem desenvolvidas, onde se comprove a necessidade - 
de o mesmo operar com Ralos X pelo período mínimo exigido, atendidas, 
ainda, as formalidades do artigo 2Ç e rejwvãveis, anuatmente, nos termos 
desta Resolução. / \



SALA. PA.S SESSÕES,

A/l£6 11 - Oa co&oá OTivMOà àcÁca obj&to dz anaZi^e pe£o& ÕtyãaA 
ecwp&tetâeA da Rzítotáa.

A/l£6 12 - EáZa RteoJLação en£*i& em vigoi a pajt&Ji da. òujz pubJLL 
cação, /LOJogado^ aò dÁj>po^iç.õcJ> ^71 coh-õwlco.

JOSE MntoMIO SÁÂPI ABT-ZAIP
PRESIPENTE
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