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

RESOLUÇÃO CONTER Nº 6, DE 10 DE MAIO DE 2022

Dispõe sobre Convênios firmados no âmbito do Sistema

CONTER/CRTRs.

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

regimentais, que lhe confere 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;

CONSIDERANDO que o Sistema CONTER/CRTRs constituem-se em Autarquia Pública na forma

da Lei 7.394/1985, regendo-se sob a égide de direito público;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais e administrativos que regem as atividades da

Autarquia: Princípio da Legalidade, da Impessoalidade, da Economicidade, da Publicidade, da

Transparência, da Moralidade e da Eficiência, bem como resguardar o interesse público;

CONSIDERANDO o artigo 116 e seguintes da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO a orientação do Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito da necessidade

de regulamentação da concessão de convênios no âmbito dos Conselhos Profissionais à luz do que rege a

Administração Pública, utilizando os parâmetros definidos pelo Decreto nº 6170/2007 e Portarias

Ministeriais nº 127/2008 e 424/2016;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o estabelecimento de critérios essenciais à

adequada formalização, execução e prestação de contas para a celebração de convênios no âmbito do

Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO a deliberação da IV Reunião Plenária Extraordinária do 7º Corpo de

Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, realizada no dia 26 de abril de 2022,

resolve:

Art. 1º Este instrumento regula os convênios celebrados no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs

para a execução de projetos que envolvam a transferência de recursos financeiros, bens ou serviços.

Parágrafo Único - Para os efeitos deste Regulamento, considera-se:

I - Concedente: CONTER ou CRTR, entidade responsável pela transferência dos recursos

financeiros ou serviços destinados à execução do convênio;

II - Convenente: CONTER ou CRTR, com a qual é pactuada a execução de projetos por meio de

convênio;

III - Convênio: acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros ou

serviços, verificação da conformidade financeira, acompanhamento da execução e avaliação do

cumprimento do objeto do instrumento, visando à execução de projeto dentro do Sistema

CONTER/CRTRs.

Art. 2º O convênio será firmado, observado e justificado o interesse público e à atividade

finalística, executado em estrita observância às cláusulas avençadas e normas pertinentes, inclusive este

Regulamento.

§1º Deverá ser instaurado processo administrativo para centralização dos documentos inerentes

ao convênio a ser firmado;

§2º É vedado:

I - alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado

ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado;



II - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da

estabelecida no instrumento;

III - realizar despesas em data anterior à vigência do convênio;

IV - efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da

despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;

V - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de

orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal

e desde que prevista no projeto.

§3º As despesas realizadas em desconformidade com o disposto neste artigo serão de

responsabilidade exclusiva do CRTR.

§4º Não será firmado convênio sem a respectiva dotação orçamentária.

Art. 3º O convênio poderá ser alterado, em casos excepcionais, no prazo mínimo de 30 (trinta)

dias antes do término da vigência do convênio, conforme orientações abaixo:

I - apresentação de proposta escrita, devidamente justificada pelo interessado;

II - emissão de parecer da Comissão de Tomada de Contas da concedente;

III - deliberação da autoridade competente.

§1º Será celebrado termo aditivo ao convênio quando a alteração se tratar de prorrogação de

vigência ou em acréscimo do valor do repasse financeiro pela concedente;

§2º Quando apurado eventual saldo financeiro, após a conclusão do objeto explicitado no

convênio, o mesmo deverá ser restituído à concedente, juntamente à prestação de contas.

Art. 4º O prazo de execução do convênio não poderá exceder ao estabelecido pelo seu

cronograma de execução, cabendo à Comissão de Tomada de Contas da concedente analisar os casos de

excepcionalidade.

Art. 5º Na hipótese de liberação de recursos, este se dará em até 15 (quinze) dias após a

publicação do extrato do convênio no sítio eletrônico do CONTER ou do Regional que venha a ser

concedente.

Art. 6º A adesão ao convênio far-se-á por meio de assinatura das partes.

§1º A adesão referida no caput se dará após a aprovação do projeto pela autoridade

competente da concedente.

§2º A vigência do convênio terá início a partir da publicação do extrato do convênio no sítio

eletrônico da concedente, que será providenciada pela concedente no prazo de até 10 (dez) dias a contar

da:

I - assinatura do convênio;

II - apresentação do comprovante de depósito da contrapartida pactuada, por meio de depósito

na conta bancária específica do convênio, quando for o caso, e;

III - apresentação de novo cronograma de execução, quando for o caso.

Art. 7º Nos convênios em que o objeto consista na aquisição de bens que possam ser

padronizados, a concedente poderá adquiri-los e distribuí-los aos convenentes.

Art. 8º As obrigações do convenente, a prestação de contas, a especificidade da contrapartida e

a fiscalização no âmbito dos convênios, observará regras específicas de acordo com o respectivo Termo de

Convênio.

§1º Deverá ser nomeado pelo convenente um fiscal a fim acompanhar a execução do objeto do

convênio;

§2º A prestação de contas de determinado convênio deverá, entre outros, a depender da

especificidade do objeto, conter as seguintes documentações:

I - Documentos fiscais ou equivalentes, quanto aos seguintes aspectos: data do documento,

compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no processo econômico, valor, aposição de

dados do convenente, programa e número do convênio;



II - Relatório de prestação de contas aprovado pela Comissão de Tomada de Contas do

convenente;

III - Relatório de cumprimento do objeto;

IV - Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o convênio;

V - Relação de bens ou serviços adquiridos, produzidos ou construídos, relação de treinados ou

capacitados, ou dos serviços prestados, conforme o caso;

VI - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

VII - Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os documentos

relacionados ao convênio pelo prazo de guarda de documentos, conforme legislação vigente, contado da

data em que foi aprovada a prestação de contas;

Art. 9º A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e poderá ser atendida da

seguinte forma:

I - por meio de recursos financeiros, observados os limites e percentuais estabelecidos em sua

previsão orçamentária; e

II - por meio de recursos financeiros e de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis.

§1º Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica

indicada no instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos.

§2º Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio cláusula que indique a

forma de aferição da contrapartida.

Art. 10 O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis

somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do

acordo, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras

realizadas, serão devolvidos à concedente, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da

imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade

competente da concedente.

LUCIANO GUEDES

Diretor-Presidente

MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA

Diretor-Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


