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

RESOLUÇÃO CONTER Nº 8, DE 7 DE JUNHO DE 2022

Revoga a Resolução CONTER Nº 07/2020 e dá outras

providências.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, no uso de suas atribuições

legais e regimentais que lhe conferem a Lei n° 7.394 de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo

Decreto n° 92.790 de 17 de junho de 1986 e o Regimento Interno do Conselho Nacional de Técnicos em

Radiologia, especificamente os artigos 12, § 2º e 13;

CONSIDERANDO que a Portaria GM/MS nº 913/2022 informa que o "Ministério da Saúde

orientará os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sobre a continuidade das ações que compõem o

Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus";

CONSIDERANDO que a Anvisa divulgou em seu portal que, ainda na sexta-feira (22), solicitou o

prazo de 15 dias úteis para que sejam adotadas as medidas necessárias para as alterações dos atos

normativos aprovados pela Anvisa, a serem mantidos após alteração da Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional.;

CONSIDERANDO que a Emergência de saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) -

Declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o qual não foi alterada até o momento;

CONSIDERANDO que cabe aos Estados e Municípios, diante da situação de saúde pública

causada pelo novo corona vírus (2019 - nCoV), editar as normas necessárias para o seu enfrentamento;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e contribuir com ações junto aos órgãos

governamentais, visando conter a propagação de contágio e transmissão do novo Coronavírus (Covid-19),

bem como avaliar os impactos da crise no exercício profissional;

CONSIDERANDO a subordinação hierárquica contida no artigo 14, bem como o disposto no

inciso VI, do artigo 16, ambos do Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986;

CONSIDERANDO a deliberação em V Reunião Plenária Extraordinária do 7º Corpo de

Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, em reunião de Diretoria Executiva,

realizada na 1ª Sessão no dia 03 de junho de 2022, resolve:

Art. 1º Revogar a Res. CONTER 07/2020, mantendo-se ratificado os atos praticados em sua

conformidade durante sua vigência.

Art. 2º A concessão e entrega da Credencial Profissional, mesmo que em 2ª via, poderá ser

substituída pela emissão de Certidão Profissional Excepcional (anexo) por meio da página oficial do CRTR

respectivo na internet, onde constará o número de inscrição atribuído ao profissional, possuindo os efeitos

da credencial, para fins de desempenho das atividades profissionais, enquanto perdurar o prazo de

implementação em âmbito regional da Certidão Carteira de Identidade Profissional - CIP (formato físico e

digital), consoante art. 3º e seu §1º, da Res. CONTER nº 17/2020, alterada pela Res. CONTER nº 18/2021.

§1º - Os CRTRs deverão promover a entrega das CIPs em substituição à Certidão Profissional

Excepcional, após a conclusão do prazo de implementação previsto no caput, no prazo de até 60

(sessenta) dias, realizando-se no mesmo prazo a solenidade de outorga na forma prevista na Resolução nº

7, de 19 de dezembro de 2007.

§2º - Caso não seja observado o prazo previsto no parágrafo anterior, a Certidão Profissional

Excepcional perderá sua eficácia, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de exercício profissional,

ficando o registro do profissional cancelado, de modo que será necessária a realização de novo processo

para efetivação da inscrição.



§3º - Todo o processo de inscrição tramitará normalmente junto ao CRTR respectivo, o qual

deverá enviar semanalmente ao CONTER um relatório das certidões emitidas, contendo: número do

protocolo gerado pela solicitação do profissional, data de expedição da certidão, nome do profissional e

número do registro.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução

CONTER nº 07/2020.

SILVIA KARINA LOPES DA SILVA

Diretora-Presidente

VANDERLEIA DA SILVA

Diretora-Secretária

ANEXO

CERTIDÃO PROFISSIONAL EXCEPCIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA ___ª REGIÃO, CERTIFICA que o (a)

senhor (a) ______________________________________________________, (estado civil), portador (a) do RG nº

______________, (órgão expedidor/estado), inscrito (a) no CPF sob nº ______________________, residente na

___________________________________________

______________________________, encontra-se inscrito (a) neste órgão sob nº___________,

estando habilitado (a) 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 nº

7.394/85 e Decreto nº 92.790/86. A presente certidão foi expedida com base nos dados fornecidos pelo

sistema em ___/___/___, com validade vinculada aos efeitos da Resolução CONTER nº 08/2022, servindo

apenas para possibilitar o exercício regular da profissão até a conclusão do prazo de implementação da

nova Carteira de Identidade Profissional - CIPs. Fica desde já advertido o interessado que esta certidão

perderá totalmente a sua eficácia dentro de 60 (sessenta) dias após a referida implementação, não

servindo, inclusive, como prova de regularidade da inscrição, sendo a Carteira de Identificação Profissional,

o único documento hábil para tal finalidade. Por ser verdade firmamos o presente documento.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


