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Vitória, 03 de fevereiro de 2014. 
 

 
OF CIRCULAR SINDHES/PRES Nº. 005/2014 
 

 
PISO SALARIAL DOS TECNÓLOGOS, TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA 

- NÃO VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO 
 
 
Prezados Senhores: 
  
Ao início de um novo ano e de novas negociações salariais, observar a situação dos 

profissionais em radiologia, regulamentados pela Lei n. 7.394/85. 

  

A Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentou a profissão dos técnicos em 

radiologia.  

 

A lei conceitua como técnico em radiologia os operadores de raio X, que executam as 

seguintes técnicas: radiológica, no setor de diagnóstico; radioterápica, no setor de 

terapia; radioisotópica, no setor de radioisótopos; industrial, no setor industrial; de 

medicina nuclear.  

 

O artigo 14 da referida lei estabelece ser de 24 horas semanais a jornada de trabalho 

desses profissionais. O artigo 16 dispõe que o salário mínimo desses profissionais será 

equivalente a dois salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses 

vencimentos 40% de risco de vida e insalubridade.  

 

O salário mínimo foi unificado desde 1988, por força do disposto no artigo 7º, inciso IV 

da Constituição Federal, que assim dispôs: “salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado”. 

 

Em 06 de maio de 2011, foi publicada decisão do Supremo Tribunal Federal que 

suspendeu a vinculação do piso salarial dos técnicos em radiologia ao salário mínimo, a 

pedido da Confederação Nacional de Saúde – CNS, na Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental – ADPF, determinando o congelamento do salário dos técnicos 

em radiologia pelo valor do salário mínimo vigente naquele momento, montante que, 



            
            Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de  
                      Saúde do Estado do Espírito Santo 

   Avenida Paulino Müller 161 - Ed. Laisa - Ilha de Santa Maria – 29051-030 - Vitória - ES - Telefax: (27) 3089-6900 
E-Mail:  sindhes@sindhes.org.br   SITE:  www.sindhes.org.br 

 

posteriormente, seria corrigido pelo índice de correção aplicável aos salários, conforme 

estabelecido em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio 

coletivo.  

 

Portanto, o piso salarial dos tecnólogos, técnicos e auxiliares em radiologia, hoje, está 

sem qualquer vinculação ao salário mínimo, devendo as empresas observar os valores 

constantes das convenções coletivas de trabalho.  

  
Fonte: INFORME JURÍDICO SINDHOSP 
  

 

Atenciosamente, 

 

                              

Francisco José Centoducatte 

Presidente do Sindhes 

 

 

 


