CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Service Publico Federal

RESOLUgAO CONTER N? 05, DE 31 DE MAR^O DE 2.020

CONCEDE ISENCAO DO PAGAMENTO DA TAX A DE
SEGUNDA VIA DA CEDULA DE IDENTIDADE
PROFISSIONAL PARA CASOS DE ROUBO OU FURTO
MEDIANTE COMPROVACAO EM BOLETIM DE
OCORRENCIA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuigoes legais
que Ihe sao conferidas por meio da Lei
7.394, de 29 de outubro de 1.985, regulamentada
por meio do Decreto
92.790, de 17 de junho de 1.986, Decreto n5 9.531/2018 e
regimentais, constantes de seu Regimento Interne;
CONSIDERANDO os termos da Resolugao CONTER ng 16 de 08 de agosto de 2019, versando
sobre o valor das anuidades, servigos e multas de pessoas fisicas e juridicas, no ambito do
sistema CONTER/CRTRs, especificamente sobre taxa de expedigao de Identidade
Profissional;
CONSIDERANDO o previsto no art. 150, § 69, da Constituigao Federal, estabelecendo que
qualquer subsfdio ou isengao, redugao de base de calculo, concessao de credito presumido,
anistia ou remissao, relatives a impostos, taxas ou contribuigoes, so podera ser concedido
mediante lei especifica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as
materias acima enumeradas ou o correspondente tribute ou contribuigao, sem prejuizo do
disposto no art. 155, § 2.9, XII, g;
CONSIDERANDO a decisao da Reuniao de Diretoria Executiva do CONTER, ad referendum da
Plenaria, realizada no dia 30 de margo de 2.020.
RESOLVE:
Art. I9 Fica assegurada a isengao de pagamento de taxa para emissao de segunda via da
cedula de identidade profissional e de estagiario, em caso de furto ou roubo.
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§1-0 profissional que requerer a isengao devera estar regular com as anuidades, inclusive
com a do ano em exerdcio.
§2-0 profissional ou estagiario devera apresentar a seguinte documentagao:
a)
b)
c)
d)

Requerimento solicitando a 2§ via, com isen^ao da taxa, especificando o motive;
Boletim de ocorrencia, registrado junto a Policia Civil, em caso de perda ou roubo;
Documento de identidade civil com foto;
01 (uma) foto 3x4 atual, colorida e com fundo branco;

e) Comprovante de residencia atualizado.
§ 39 Para obter a isen^ao, o pedido devera ser formulado no prazo maximo de 15 (quinze)
dias, contados da data do registro policial do roubo ou furto.
§ 45 No caso de comunicado falso a autoridade sobre o roubo ou furto de documento, o
responsavel devera pagar, alem das taxas correspondentes para a emissao dos documentos,
multa no valor de uma anuidade referente a sua categoria, sem prejuizo da
responsabilizagao etica, civil e criminal.
Art. 25 O pedido de isen^ao da segunda via, devera ser feito por escrito, ao Conselho
Regional de Tecnicos em Radiologia de sua jurisdigao.
Art. 39 0 Regional devera emitir uma Certidao de Autorizagao (anexo) com o prazo de 45
dias, improrrogaveis, para que o profissional possa exercer suas atividades.
Art. 49 Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao no Diario Oficial da Uniao,
revogando-se as disposigoes em contrario.
Brasilia - DF, 31 de margo de 2.020.
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ANEXO

CERTIDAO DE HABILITACAO PROVISORIA

0 CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA__ § REGIAO, CERTIFICA, que o(a)
Senhor(a)
______(a), estado civil, portador(a) do RG n.9
^ orgao
expedidor
, inscrito(a) no CPF sob o n°
, residente e domiciliado no
enderego
encontra-se inscrito (a) neste Conselho sob o n?
, estando habilitado a exercer
suas fungoes de TECNICO EM RADIOLOGIA, gozando das prerrogativas constitucionais
previstas no artigo 5?, inciso XIII da Constitui^ao Federal e conforme preve a Lei n.° 7.394/85
e Decreto n.° 92.790/86.
A presente certidao foi expedida com base nos dados fornecidos pelo sistema em
, com validade por 45 (quarenta e cinco) dias e serve apenas para possibilitar
J__/.
o exercicio regular da profissao durante o processo de confecgao da segunda via da cedula
de identidade profissional. Por ser verdade firmamos o presente documento.

n-rerCif —»'* t+mm

• ^*4

SIBS Quadra 02 Conjunto A - Lote 03 - Nucleo Bandcirante -DF - CEP 71.736-201 - Telefax (OXX 61} 3051-6500
e-mail: conteriSconter.gov.br home page: www.conter.eov.br

06/04/2020

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 31 DE MARÇO DE 2020 - RESOLUÇÃO Nº 5, DE 31 DE MARÇO DE 2020 - DOU - Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 06/04/2020 | Edição: 66 | Seção: 1 | Página: 176
Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Proﬁssões Liberais/Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

RESOLUÇÃO Nº 5, DE 31 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA
VIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL PARA CASOS
DE ROUBO OU FURTO MEDIANTE COMPROVAÇÃO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EM

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas por meio da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1.985, regulamentada por meio do
Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1.986, Decreto nº 9.531/2018 e regimentais, constantes de seu
Regimento Interno;
CONSIDERANDO os termos da Resolução CONTER nº 16 de 08 de agosto de 2019, versando
sobre o valor das anuidades, serviços e multas de pessoas físicas e jurídicas, no âmbito do sistema
CONTER/CRTRs, especiﬁcamente sobre taxa de expedição de Identidade Proﬁssional;
CONSIDERANDO o previsto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo que
qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei especíﬁca,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g;
CONSIDERANDO a decisão da Reunião de Diretoria Executiva do CONTER, ad referendum da
Plenária, realizada no dia 30 de março de 2.020, resolve:
Art. 1º Fica assegurada a isenção de pagamento de taxa para emissão de segunda via da cédula
de identidade proﬁssional e de estagiário, em caso de furto ou roubo.
§ 1º O proﬁssional que requerer a isenção deverá estar regular com as anuidades, inclusive com
a do ano em exercício.
§ 2º O proﬁssional ou estagiário deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Requerimento solicitando a 2ª via, com isenção da taxa, especiﬁcando o motivo;
b) Boletim de ocorrência, registrado junto à Polícia Civil, em caso de perda ou roubo;
c) Documento de identidade civil com foto;
d) 01 (uma) foto 3x4 atual, colorida e com fundo branco;
e) Comprovante de residência atualizado.
§ 3º Para obter a isenção, o pedido deverá ser formulado no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da data do registro policial do roubo ou furto.
§ 4º No caso de comunicado falso à autoridade sobre o roubo ou furto de documento, o
responsável deverá pagar, além das taxas correspondentes para a emissão dos documentos, multa no
valor de uma anuidade referente à sua categoria, sem prejuízo da responsabilização ética, civil e criminal.
Art. 2º O pedido de isenção da segunda via, deverá ser feito por escrito, ao Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia de sua jurisdição.
Art. 3º O Regional deverá emitir uma Certidão de Autorização (anexo) com o prazo de 45 dias,
improrrogáveis, para que o proﬁssional possa exercer suas atividades.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oﬁcial da União,
revogando-se as disposições em contrário.
www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-31-de-marco-de-2020-251286609
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LUCIANO GUEDES

Diretor-Presidente

MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA
Diretor-Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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ANEXO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA ___ª REGIÃO, CERTIFICA, que o(a)
Senhor(a) _______________(a), estado civil, portador(a) do RG n.º ____________, órgão
expedidor _________, inscrito(a) no CPF sob o n° ____________, residente e domiciliado no
endereço
___________________________________________________________________,
encontra-se inscrito (a) neste Conselho sob o nº ___________, estando habilitado a exercer
suas funções de TÉCNICO EM RADIOLOGIA, gozando das prerrogativas constitucionais previstas
no artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal e conforme prevê a Lei n.° 7.394/85 e Decreto
n.° 92.790/86.
A presente certidão foi expedida com base nos dados fornecidos pelo sistema em
___/___/_____, com validade por 45 (quarenta e cinco) dias e serve apenas para possibilitar o
exercício regular da profissão durante o processo de confecção da segunda via da cédula de
identidade profissional. Por ser verdade firmamos o presente documento.
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