CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS.EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federai
•
RESOLUÇÃO CONTER N°08 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017

REGULAMENTA O PAGAMENTO DE DIÁRIA, JETOIV,
AUXÍLIO DE 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 n2 7394, de 29 de outubro de 1985,
do Decreto n2 92.790, de 17 de junho de 1986, e do seu Regimento Interno;
CONSIDERANDO que o exercício de mandatos de Conselheiros do Sistema CONTER/CRTRs,
bem como as atividades desempenhadas por seus colaboradores, é de relevância pública e social,
sendo devida a justa indenização das despesas havidas para a execução de atividades, devidamente
atualizada, a qualquer título, que tenham gerado beneficios diretos ou indiretos aos órgãos
integrantes 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 n2 11.000, de 15 de dezembro de 2004 que, no seu art.
22, § 32, autoriza os Conselhos de Fiscalização Profissional a normatizar a concessão de diárias,
jetons e auxílio de representação;
CONSIDERANDO a jurisprudência dos tribunais pátrios, em especial o Acórdão n2 6946/2014
do Tribunal de Contas da União — TCU;
CONSIDERANDO a necessidade de atualização e adequação às normas vigentes quanto à forma
de percepção dos valores de diária, jeton e Auxílio de Representação no âmbito do Sistema
CONTER/CRTRs;
CONSIDERANDO que DIÁRIA é uma verba de natureza indenizatória, paga em caráter eventual
ou transitório, destinada a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada,
alimentação e locomoção urbana em razão de deslocamento para outro ponto do território nacional
ou para o exterior;
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CONSIDERANDO que JETON é a gratificação paga pela participação de Diretores e
Conselheiros em Órgão de deliberação coletiva, como Reuniões Plenárias e de Diretoria
Executiva;
CONSIDERANDO que AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO é a verba de natureza compensatória
(Ajuda de Custo) a ser paga extraordinariamente a Conselheiros Federais e Regionais e a
colaboradores eventuais quando convidados ou designados por Presidente ou diretoria executiva
do respectivo Conselho para executar atividades ou comparecer em reuniões de comissões, assim
como para representações oficiais em favor do Sistema CONTER/CRTRs, nos casos em que não
há deslocamento para fora do respectivo domicílio;
CONSIDERANDO os termos da decisão da IV Sessão da III Reunião Plenária Extraordinária do
72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, ocorrida no dia 10 de
outubro de 2017;
RESOLVE:
Art. 1° É garantido aos membros detentores das funções públicas da Lei Federal n2 7.394/1985 a
percepção de verbas indenizatórias e/ou compensatórias para desempenho de seus mandatos ou
funções, constantes de diárias, jetons, auxílios de representação ou outros reembolsos.
Art. r A percepção de diárias, jetons e auxílios de representação não poderá configurar salário,
vencimento ou subsídio, pois seu pagamento consiste em verba indenizatória ou compensatória,
referente ao exercício de função pública administrativa, sendo restritas às funções da Lei Federal
n2 7.394/85 e do Decreto regulamentador n2 92.790/86.
DOS JETONS
Art. 32 É garantida somente a Conselheiros e Diretores dos Conselhos Nacional e Regionais de
Técnicos em Radiologia, quando do comparecimento à reunião deliberativa, a percepção de jetons
em valor correspondente constante na tabela anexa, por Reunião Ordinária/Extraordinária ou
Reunião de Diretoria.
§ r Para os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, a concessão de jetons deverá ser
observar a disponibilidade orçamentária e financeira do Órgão.
§ 220 pagamento previsto no capta deverá ser limitado a 10 (dez) jetons mensais, ficando vedado
o pagamento de mais de um jeton por dia, ainda que haja diversas reuniões no mesmo dia.
§ 3° O pagamento previsto no caput fica condicionado necessariamente à existência de
deliberações na reunião.
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DAS DIÁRIAS
Art. 4° É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato da Lei Federal
n° 7.394/85, bem como aos respectivos convidados, delegados, empregados e assessores, a
percepção de diárias, quando necessário o deslocamento fora da cidade de origem do beneficiário.
Art. 52 As diárias são devidas por estrita necessidade de serviço em favor do Sistema
CONTER/CRTRs, para custeio de despesas com alimentação, hospedagem e transporte local (taxi,
ônibus ou congêneres).
Art. 6° Será pago a Conselheiros do Sistema CONTER/CRTRs, empregados, delegados,
assessores e demais colaboradores, quando o deslocamento envolver pernoite do beneficiário em
razão do serviço, o valor correspondente constante na tabela anexa a esta Resolução.
§ 12 As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do serviço.

§ r Nos deslocamentos dentro do território nacional, será concedida metade do valor da diária
quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, quando do retorno à origem.
Art. 72 Para viagens internacionais, as diárias terão valores diferenciados daquelas pagas quando
dos deslocamentos dentro do território nacional, nos termos da tabela anexa.
Art. 82 As despesas extraordinárias decorrentes exclusivamente do exercício da função designada,
não contempladas no Art. 52 supra, deverão ser ressarcidas mediante devida comprovação.
Art. 92 Os Conselhos Regionais fixarão, nos termos e limites da tabela anexa, os valores das
diárias referentes ao serviço de fiscalização.
Art. 10 É vedado o pagamento de diárias (integrais ou parciais) a partir do segundo deslocamento,
quando já houver sido pago valores de diárias para o deslocamento naquele mesmo dia.
DO AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO
Art. 11 É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato da Lei Federal
n° 7.394/85, bem como aos respectivos convidados e delegados estaduais e regionais, a percepção
de Auxílio de Representação para pagamento de eventuais despesas com locomoção e refeição na
cidade de seu domicílio, quando da participação em reuniões, eventos, comissões, atividades em
favor do Sistema CONTER/CRTRs, não podendo ultrapassar 01 (um) Auxílio por dia.
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§ 1° O Auxílio de Representação não poderá ser concedido cumulativamente com diárias e com
jetons, sendo limitado a até 10 (dez) Auxílios por mês.
§ 2° O valor máximo correspondente ao auxílio de representação é definido na tabela anexa a esta
Resolução.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 12- Os valores de diárias e de auxílio de representação devidos, nos termos desta Resolução,
serão adiantados ou pagos, conforme o caso, nos seguintes prazos:
I. DIÁRIAS — os valores serão adiantados até 2 (dois) dias que antecedem o início da missão ou
evento para o qual tenha havido a designação;
II. AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO — os valores serão pagos até o terceiro dia posterior à
participação nos eventos previstos no Art. 11 desta normativa.
Art. 13 Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia fixarão, por ato administrativo, os
valores de suas diárias, jetons e auxílios de representação no âmbito de sua jurisdição, sendo
vedado que tais verbas ultrapassem 80% (oitenta por cento) do teto fixado pelo Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia constante na tabela anexa.
§ 12 No que concerne à diária do fiscal, deverão ser respeitados os parâmetros constantes na tabela
anexa.
§ 22 Na fixação •dos valores, o CRTR deverá observar a receita líquida, respeitando os limites
necessários ao- cumprimento das demais obrigações para que não venha a causar prejuízos à
Administração Pública, sob as penas da Lei.
§ 32 Os CRTRs deverão observar, também, a sua capacidade de pagamento e a disponibilidade dos
recursos orçamentários e financeiros que dispõem, aos quais ficam condicionados.
§ 42 As Portarias dos Conselhos Regiiinais de Técnicos em Radiologia deverão ser encaminhadas
ao CONTER, para fins de análise e deliberação, para que possam surtir seus efeitos.
Art. 14 Nos serviços de fiscalização realizados fora da jurisdição de seu respectivo CRTR, o fiscal
fará jus ao recebimento do valor integral da diária.
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Art. 15 A participação em eventos e atividades de interesse do Sistema CONTER/CRTRs, por
Conselheiro, convidado, empregado ou prestador de serviço deverá ser comprovada por meios
idôneos de acordo com as peculiaridades e características do caso.
Art. 16 Os valores fixados na tabela anexa a esta Resolução poderão ser atualizados pelo
CONTER anualmente, no mês de outubro de cada exercício, por meio de decisão motivada.
Art. 17 Esta Resolução será levada para publicação no D.O.U. e entrará em vigor a partir de 1° de
janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CONTER n°
9, de lide julho de 2015.

Brasíli 20 de o tubro de 2017.
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ANEXO
TABELA DE VALORES

VALORES

CATEGORIA
JETON
DIÁRIA DE CONSELHEIROS
DIÁRIA DE NÃO CONSELHEIROS
DIÁRIA INTERNACIONAL (AMÉRICA DO SUL)
DIÁRIA INTERNACIONAL (DEMAIS PAÍSES)
DIÁRIA DE AGENTE FISCAL
AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO

R$ 350,00
R$ 700,00
R$ 600,00
US$ 400,00 (DÓLAR AMERICANO
US$ 600,00 (DÓLAR AMERICANO)
Il. VALOR MÁXIMO
R$ 350,00
I,- VALOR MíNIMO
R$ 250,00
R$ 280,00

(*) valores corrigidos com base em pesquisa de preço de mercado, sede Brasília-DF.

Brasília, 20 de ou

TR. ADRI
Di

TR. M

t
yr,
c'tnrer
SR1VN/702, BI. P, Salas 2.060/2.062 — Ed. Brasília Rádio Center — Brasilia/DF — CEP 70719-900 — Telefax (OXX 61) 3326 9374
e-mail: conter

conter.gov.br home pape: www.conter.gov.br

o de 2017.

LIO DIAS
etário

6

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
•

Serviço Público Federal

N" 119. quinta-feira 16 de novembro de 2017

1'

Diário Oficial da União - seçáo

,:dt)

iÇnfidades de Fisda izaçao
Exercício das Profissões Liberais-

7.53-/V M.76-23M137

(
f

ItESOLUÇÃO 8, DE 20 fl1 OUTUBRO DE 2017
ta'pligenentar de diária, Jeto0,- auxílio de representação e reembolso? •
inibito do SisbiermCONITERJCRIRS e dá outras providências.
O'CONSFITIO NACIONAL 13-13 TÉCNICOS EM'RADIODOGIA, no IL40 de sues atribtiiges legais
c lerda Ate RIM á% canforidas. por meio talki te7.394. de 29 de outubro dó 1985, do Decreto n°
92.190,de 17 %lanho de ISabSce, doiseuRepenteinelitémo; CONSIDERANDO que o eciatício de mandatos
de etiteutfit dõ, Stzlefffl CONTERCRTRs,- bem como as atividades cksenipaihadas por seus Goiabaratitase é de erietridebt palita t sottiaLeado deva a justa iadenitsçfio das despesas havidas para wexctítulo, igte tenham gerado beneficias diretos ou ine-rieão doétividadd. •NILiddinditurc riedeatela, n
&OMS Znote,etiPitimteSdo SBIneMa COt.fltRiCRiltçCONSIDERAHDO que a administniçãopública
te %paleta tOsprittetp&Osembiandosnoart.• 37caput, da CoriditniedinFederal, bem tomo nos princípios
.dinadina. do %tette% plflSecontrojerlaile dos-tifos de gestão; CONSIDERANDO:0.g%
rit?'T L000, de IS de dezembro de 2004 giaé. no %ti art. 2°, § 3°," %tardei Oasainselhos do
•xs~lio Prordsitaml S lignIlbet o. aromado do diátird; jeira e .atio delepresentação;-CONSIDETtANDO ~atadas tolerais parirrsries espoado Acórdão n° 6946/2014 do Tribunal de Contas
"M;
e CONSIDERANDO:à Inumada% dentudiração &adequação M narinas vigentes-quanto à
jia% e:AM:ílio de .Representação to Ambito do Sistema CONfna
re
o RsicR
aleltaacpção1 dosneaketas
• e• +CONSIDERANDO que DIÁRIA rman verba de Suara indenizatória, paga em caráter evenMal% Trank-innfid, ISW,Inadetin intlenizartiipereeles••de despesas extraordinárias com %nadai tiliinentae% c
becrixtçãoiertimareen Mia de -dedneamenbetpara Jeito balindo território nacional ou ..patan exterior;
CCR4SIDERANDO qtie RTITTN tê a gratifieraginpaga.pela participação de Diretores e Conselheiros ein órgão
dedel~o ~corno Reuniões Pktárias Diretotinlbatutive CONSIDERANDO que-AUXILIO DE RE~124TAÇÃO ta verba de naluterri emt~tedin (Ajuda de Custo) ser pagn extraordinariamente
a Oarise
-Ibeiras Fedards,éSis t cOlaboinderes eventuaislimpado convidados ou designados (sor Prega:Mete lett diretora exemehm da it.pp.....litmerioselho.para ementar ctiVidades ou comparecer. em reuniões de •
atetbarai, assira Mandterra itfu-sialtert Oficias imajfavOr dó Sietaini CONTER/CRIRS, nós eaceentriget "
didestocaniettopentfore dci resine-direi aaiiiidlio; CONSIDERANDO os termos da decisão da IV-Sessão "
da El.Rnrieão Plerdrie Earnordnirria.dOilIt:Ca Conselheimedo'Conselho Nacional de Técnicos ed.'
•
-;
••
•
.Ratikilogbi,--ocorridano dia 10•de routubro de2017,:resolve•-•-,,e; •
:1?-1•gantattido oda menlirce:detentorm dás firepOés públicas datei 'Fedetal 7:394/1985a,
. • 4.4..;
:parede% de verbas,- indandatórias •eriateradiensalarias para desempenho de sediTritbridans-nu -ftitipâtaís,
mvielituas de diárias, Medi etellittede ftvi ca. dação ou outios•reembolsos.
pOdenVcorifigtmer•salário,- •
4,3 htAtt;r2t. - A :percepção de clia-Meadanis.e aiteílios dentpicsntação
ventaterito nu subsidippos seu ~eido iSitit em verba'indeninitória ou compensatória, 'referente ao
tido de fnieferpialien adininistratiabanddrestritas ás ftinçóce da Lei Federal tf 1394/S5mdo Decreto -..
„
regubateritaiorn
52.7RO/S6. DOS JETONSÁ' • r,
~ida somente a Conselheiros épiretanis dos Conselhos Nacional e Regionais de
-içMt 30
Jónicos. " Radiologia, quando do comparecimento à reunião deliberativa, a pektioxle-jeléne em'svalard
correspondente %imana na tabela anexai por :Reuni% Ordinária/Extraordinária ou Reunião de Dataria. §rlt .
, Para an Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, -a concessão de jeca:Sanita ser, observar ,a disponibilidade orçamentaria e ~Mira% Onglio,,§.:2°,0 Sarnento previsto no caput deitéin sei Paliado a 10
(der) jitó% mensais, limado .vedado to pagamento de roais de um jcton por • da, ainda ipieliaja 'diversas
iretrairesto acená dai §O gegpmcntopeyisto no. cepui fita riandicion%o necesCariamente à existência de.
•

ta-é;Lei Federal n°' •
gargraida aosContei-Melros Federais eFiegionme-deterdorá dentai:da
• •
7394185, bati como aos odpectivos ernividados, delegodes,,empregnilos e isiescrieee dr:malte% %diárias; '1
. .
•• -• s me; í•
-gcrandorp.ta :o o deslocava% fora da cidade denrigaddo %%delata:
— Art. d'vr As diárias síto deridasjariestrita necessidade de Serviço em favor do Sistema CONTER/CR
TR.s, paa caseio %Armam com 'adietando; 'hospedagem c transporte local (taxi %lhas ou ,congerterits) ,Á
Será pago iConsellierieddo Sistema CONTP-PjCRTRs, empregadOe dele-Mos; iisereXond
e tkvieliseMaboradotes, quaránte deslocai:ante %Valva pernoite do beneficiário cot radio do serviço, o valor
coneSpoddente eirdritattena alheia .anáza-a'asta Resolupdo. § I° As diárias serão' concedidas per dia de
afastammei da sede do atasse. § 2°Not dealocatiantos 'dentro do território endienál, i eoriebiliclatirieldde
do 'OCR da diária qi ao ofa uiientoi,flo Mitn,ir pernoite fora da sede, quandddo retorno à origem: Art."? -Para vagens internacionais, as diárias arão valores diferenciados daquelas pagas quando dos
deslocamentos dando do terriMPTO nacional, nós %Mós da tabela maná - •
deepte% extramdináriasdeetimentes exclusivamente do exercício da fimção designada,
titio cordaripladriiite Art. 5' siga-delimito ser réairridgmédiante devida comprovação.

C tg,_,
A1 Lsr r-

SRTVW702, BI. P. Salas 2.06012.062 - Ed. Brasília Rádio Center - Brastiladd - CEP 70719400 - Telefax (OXX 61) 3326 9374
o-mait: conter@conter.gov.br home pago: www.contengov.br

'1.0

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

NI° 219. quinta-feira, 16 de novembro de 2017

LS.S5V /676-233s137

Diário Oficial da União Seção 1

—
MI. 9° - Os Conselhos egtonais fixarão, nos termos e limites da tabela anexa, os valores das diárias
referentes ao serviço de fiscalização.
Art. 10 - E Vedado.° pagamento de•diárias (integais ou parciais) a partir do segundo dmloçamento,
quando já houver sido pago Valores de diárias pára o deslocamento naqucic mesmo'dia. DO. AU)3L10 DE
REPRESENTAÇÃO
al n°
' • • Art. II -.É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato dateFeder
7.394/85, bem colho aos respectivos convidados e delegados estaduais e regionais, á percepOtIolde Auxílio de
Representação para pagamento de eventuais dripesas coni locomoção e refeição na cidade de seu dotilittio,
quando da participação em tetliiiões, eventos, comissães,•atisidadcs•em favor dó Sistema COITIER/CRTRs,
Mo podendo ultrapassar 01 (um) Auxilio por dia. § I° O Auxilio de Representação Mo poderá ser concedido
cumulatiMmente com diárias c com jetons, sendo limitado arité 10-(dcó) AuxIlios,portnes § 2" O ,vidor
maximUcorrespondente ao auxílio de representação é definido na lábóla torexà'n'esla ReShhação. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
eprèsiudiação
devidos, nos termos distá Resaileão,
r
Art 12 - Oà.valord dé diárias e de auxílio de
serão adiantados otispago&toriforme o caso, rios seguirdes Prazos:1 -DIÁRIAS -os valerei itifici adiantados
qual tenha havido ltdeSignaçâor-ll
...até 2 jdois) dias que antecedem• o início da missão ou evento para 'o
AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO - os valores serão pagos até o terceiro dia posterior à particatão
nós
.
„•
. •,&tentos previstos no Art. 11- desta nomeava.'
to
ánlitistrarivo,
os
i
A ét. 13 - Os Conselhos Regionais de Técnicos ali Radiologia tecanló,Ipor
"
;Ialotes
de
suas
diárias,
jetons
éawdlios
de-representação
no
âmbito
de
sua
jurisdição,
sendo
vedado
-que
tais
•
cento) do teto filadd (MIO' ConselhoNacional* Técnicos tan ReidiologM
: Verbas ultrapassem 80W(Ciitcnta Mu' :enristaste na tabela anexa. § 1 hl& que concerne à diária 'dó' fiScal, deverão ser respedadid ,os parOnietreo
'constantes na tabela anexa. § 2° Na fixação dos válorés: o CRTR deverá observar a receita liquida, respeitando
:Oitos á Alf.
ribrigaçbes p-ára lnie Mb venha a étiisar jitós
os limites necessários ao cuinpritbento das
íitinistração.Pública, isob, á penas. da Lei: §' TIOs CRTRsdeveino obscriar,.tronbern, a ás capacidade de
11 paghmento e a disponibilidade doí Mciusoshrçairientáriosh firialiteirostrai disSein, aos quais :ficara condicionados. § 4°.As'Pettaiias dos Conselhot Rega:tais dcTéenicos em Radiologia &usino Ser encaminhadas
••
.stio•CONTER, para fins de ãálise &deliberação, para que poSban surtir seus efeitos.- •
Art 14 - Nos serviços* fiscalização realizados fora dajoriscliçãci de -seu respectivo CRTR, o :fiscal
"•
• fará, jus ao recebimento do valor integral da diária.,
de interesse do Sistema CONTER/CRTfts, por
''',- • *„., Art.. 15 -A participação, cru eventos e atividades
' 'Conselheiro; Convidado, -empregado ou vestidor. de serviço deverá ser comprovada por meios idôneos de
.
/ adoido eom ai pixülialidades ddrietcristicat ca.M.
Ait 16 - Os valores fucàdõs lia tabela anexa a esta Resolução poderão ser atualizados pelo CONTER
••
rC anualmente, no mês de" outubrode cada ekeiticio, por meio de decisão motivada.
de r de
Ari 17 Esta ReRalu4R6 scrá leVada para ptiblicaçâo no D.O.U. e entrará em Vigor a partir
janeiro de 2018, revogand&só aatdiSpusiçêes cm contrário, em especial a Resolução CONTER tf 9, dell de
°J.1-Z.14 014,;;VIrt,d,6
Sit,!
twatfest.tratTlYrr
•
• t -süllieRde 2015L'i.ANEXO
-VALORES •

• F.-tf ""
F CATEGORIA

VALORES
5 00

,

he' :
l'Eáriti.cR'SáSs

:Diária deita Comelhrhos
DitaininternacionnlIAsagiCit c1.3 Sul) •Diária luteSnactionnl (clárnais balsas)
Diária cie,Agente Fiscal , ,
'Aluttioue Rearelentação

.

.

R5 600,00

' 1,I$5 400,00 4161a4ancricand)
:•Vnlor ~filai RS 350,00 ?„- • ,iValor mínimo RS 2-51199
-' ." - c --:--•••
" RS 29.00'
. 1.
. ...

(*) valores cret ig'idos•com bastem pesquisa de; preço de otereado,:sodeprasília-DP..
I
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MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS-- • ' •
Diretor Presidente
ADRIANO atuo DíAs
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