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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

RESOLUÇÃO CONTER Nº 1, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2021

Altera a redação do § 4º do Art. 6º, Artigos 7º, 11, 12 e 13, inclui

dispositivos e reformula o anexo da RESOLUÇÃO CONTER nº 16,

de 29 de outubro 2020, que dispõe sobre a regulamentação do

pagamento de auxílio representação e reembolsos no âmbito

do Sistema CONTER/CRTRs e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuições legais e

regimentais que lhes são conferidas por meio da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, do Decreto nº

92.790, de 17 de junho de 1986, e do seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO a aplicabilidade da Resolução CONTER nº 19/2020 e visando regulamentar o

pagamento de auxílio representação e reembolsos no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve se pautar nos princípios enumerados no Art.

37, caput, da Constituição Federal, bem como nos princípios da razoabilidade, do interesse público e da

economicidade dos atos de gestão;

CONSIDERANDO o que preceitua a Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004 que, no seu Art.

2º, § 3º, autoriza os Conselhos de Fiscalização Profissional a normatizar a concessão de verbas

indenizatórias e remuneratórias;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação às normas vigentes e às orientações dos órgãos

de controle (TCU), notadamente aquelas constantes do Acórdão TCU nº 1.925 - Plenário quanto à forma de

percepção de verbas de natureza indenizatórias e remuneratórias no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO os termos da decisão Ad Referendum da Diretoria Executiva do CONTER, em

reunião ocorrida no dia 27 de fevereiro de 2021, resolve:

Art. 1º O § 4º do Art. 6º da Resolução CONTER nº 16/2020 passa a vigorar com a seguinte

redação:

"§ 4º A hipótese prevista no parágrafo anterior não se aplica aos empregados do Sistema

CONTER/CRTRs, não fazendo jus ao recebimento de diárias, nem inteira nem meia."

Art. 2º O Art. 7º da Resolução CONTER nº 16/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º Para viagens internacionais, desde que previamente autorizadas pelo Plenário do

CONTER ou pelo Plenário do respectivo Conselho Regional, as diárias terão valores diferenciados daquelas

pagas quando dos deslocamentos dentro do território nacional, nos termos da tabela anexa."

DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO e REEMBOLSO EM GERAL

Art. 3º O Art. 11 da Resolução CONTER nº 16/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11 Auxílio representação é a indenização, na forma de reembolso, para cobertura de

despesas com locomoção e alimentação decorrentes das atividades externas de representação

institucional junto à terceiros, realizadas por membros da Diretoria Executiva, Conselheiros ou

representantes formalmente designados, não podendo ser destinado a quem tenha vínculo empregatício

com a autarquia.

§ 1º Fica vedado o pagamento do auxílio previsto no caput para realização de atividades

internas e rotineiras no âmbito do próprio Conselho.
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§ 2º É limitado o pagamento de apenas um auxílio representação por dia.

§ 3º O reembolso correspondente ao auxílio representação limita-se ao valor definido na tabela

anexa à esta Resolução.

§ 4º A prestação de contas da referida despesa acontecerá até o terceiro dia posterior a entrega

do relatório, comprovante de participação do evento e se dará mediante a apresentação de comprovação

de gastos com alimentação e locomoção, por meio de Nota Fiscal contendo CNPJ e razão social da

autarquia;

§ 5º As despesas a serem reembolsadas serão recebidas pelo setor financeiro e atestadas pelos

ordenadores de despesas."

Art. 4º O reembolso em geral será destinado para despesas extraordinárias não abrangidas pela

diária, auxílio representação, verba indenizatória e jeton, podendo ser destinada aos membros da Diretoria

Executiva, Conselheiros, representantes formalmente designados e a quem tenha vínculo empregatício

com a autarquia para as seguintes situações:

I - cobertura de despesas com cópias ou impressões;

II - taxas e emolumentos, custas recolhidas a órgão público;

III - postagens emergenciais;

IV - locomoções extraordinárias para empregados públicos, desde que não estejam fazendo jus

às verbas indenizatórias;

V - outras despesas requisitadas pelo CONTER/CRTRs decorrentes das atividades externas e

internas destinadas à autarquia.

§ 1º O reembolso acontecerá até o terceiro dia mediante a apresentação de comprovação por

meio de Nota Fiscal contendo CNPJ e razão social da autarquia.

§ 2º As despesas a serem reembolsadas serão recebidas pelo setor financeiro e atestadas pelos

ordenadores de despesas.

Art. 5º O Art. 12 e seu parágrafo único passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12 Nos casos em que não houver deslocamento para fora da cidade de origem ou sua

região metropolitana, fica autorizado o pagamento de verba indenizatória equivalente a 50% do valor da

respectiva diária.

Parágrafo único. À Diretoria Executiva, Delegados regionais, Conselheiros federais e regionais e

demais colaboradores não remunerados, quando convocados ou convidados pela autoridade competente

para executar atividades internas, participar de sindicâncias e reuniões em coordenações, comissões e

câmaras fica limitado o pagamento de até 15 (quinze) verbas de que trata o caput deste artigo, no período

de um mês."

Art. 6º O Art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13 Os valores das verbas devidas nos termos desta Resolução serão adiantados ou pagos,

conforme o caso, nos seguintes prazos:

I. DIÁRIAS - os valores serão pagos entre 05 (cinco) a 02 (dois) dias que antecede o início das

atividades ou evento para o qual tenha havido a designação ou convocação;

II. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO - O reembolso acontecerá até o terceiro dia posterior à entrega do

relatório, comprovante de participação no evento e se dará mediante a apresentação de comprovação de

gastos com alimentação e locomoção, por meio de Nota Fiscal contendo CNPJ e razão social da autarquia;

III. JETONS E VERBAS INDENIZATÓRIAS - os valores serão pagos até o terceiro dia posterior à

entrega do relatório ou ata e comprovante de participação no evento;

IV. REEMBOLSO EM GERAL - O reembolso em geral acontecerá até o terceiro dia, mediante

entrega da Nota Fiscal contendo CNPJ e razão social da autarquia.

Parágrafo único. Caso o valor pago em adiantamento de diárias não seja utilizado pelo

beneficiário por motivo de não comparecimento ao evento que o originou, deverá ser feita a restituição aos

cofres do Conselho no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de não serem pagas outras verbas



indenizatórias em futuras convocações, além das demais sanções cabíveis.

Art. 7º Os valores fixados na tabela anexa a esta Resolução, poderão ser atualizados pelo

CONTER anualmente, por meio de decisão motivada.

Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando o § 4º do Art. 6º,

Artigos 7º, 11, 12 e 13 da Resolução CONTER nº 16, de 29 de outubro de 2020 e seu anexo, permanecendo

os demais termos inalterados.

LUCIANO GUEDES

Diretor-Presidente

MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA

Diretor-Secretário

ANEXO

TABELA DE VALORES

CATEGORIA LIMITE DE VALORES

DIÁRIA DE CONSELHEIROS FEDERAIS R$ 780,00

DIÁRIA DE CONSELHEIROS REGIONAIS R$ 668,00

DIÁRIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA R$ 400,00

DIÁRIA DOS DEMAIS COLABORADORES R$ 557,00

DIÁRIA INTERNACIONAL (AMÉRICA DO SUL) US$ 400,00 (dólar americano)

DIÁRIA INTERNACIONAL (DEMAIS PAÍSES) US$ 600,00 (dólar americano)

JETONEM REUNIÕES PRESENCIAIS - CONTER R$ 390,00

JETONEM REUNIÕES PRESENCIAIS - REGIONAIS R$ 334,00

JETONEM REUNIÕES VIRTUAIS - CONTER R$ 273,00

JETONEM REUNIÕES VIRTUAIS - REGIONAIS R$ 234,00

VERBA INDENIZATÓRIA - CONTER R$ 390,00

VERBA INDENIZATÓRIA - REGIONAIS R$ 334,00

AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO - CONTER R$ 390,00

AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO - REGIONAIS R$ 334,00

(*) valores corrigidos com base em pesquisa de preço de mercado, sede

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


