
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

RESOLUÇÃO CONTER N° 24, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2.016

EMENTA: INCLUI A CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL COMO
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO
SISTEMA INTEGRADO DE CONTA
COMPARTILHADA, DANDO NOVA
REDAÇÃO AO ARTIGO 7° DA
RESOLUÇÃO CONTER N° 17 DE 07
DE OUTUBRO DE 2016 E
ESTABELECE O VALOR DA
ANUIDADE DO PROFISSIONAL
OPERADOR EM RADIOGRAFIA
INDUSTRIAL E DO TÉCNICO EM
RADIOLOGIA INDUSTRIAL E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, por intermédio de sua Diretoria
Executiva, Ad Referendum do Plenário, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe confere
a Lei nO 7.394 de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto nO 92.790 de 17 de junho de
1986, Lei nO10.508/02 e Regimento Interno do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

CONSIDERANDO a edição da Resolução CONTER n° 17, de 07 de outubro de 2016, publicada no
D.O.U. em 11 de outubro de 2016, Seção I, números 196-207, que estabeleceu o valor das anuidades,
serviços e multas para o exercicio de 2017 para as pessoas fisicas e jurídicas vinculadas ou não ao
Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO as Leis 11.00/2004, artigo 2° e 12.514/2011;

CONSIDERANDO a edição da Resolução CONTER de números 11, de 15 de agosto de 2016,
publicada no D.O.U. em 16/08/2016, Seção I, página 82, que instituiu e normatizou as atribuições,
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competências e funções dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia no setor industrial e revogou as
Resoluções CONTER de números 18/2006,21/2006 e 07/2016;

CONSIDERANDO a edição da Resolução CONTER nO21, de 14 de outubro de 2016, publicada no
D.O.U. em 21/10/2016, Seção I, página 502, que instituiu e normatizou a inscrição dos operadores de
radiografia industrial no Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO a decisão de Reunião de Diretoria Executiva Ad-Referendum do Plenário do
CONTER, realizada no dia 09 de novembro de 2016;

RESOLVE:

Art. 1° - INCLUIR a Caixa Econômica Federal como instituição bancária no Sistema integrado da
conta compartilhada para realização do compartilhamento previsto nos artigos 19 e 24 do Decreto
92.790/86, dando nova redação ao artigo 7°, da Resolução CONTER nO17 de 07 de outubro de 2016;

Art. ZO - A nova redação de que trata o artigo anterior fica assim estabelecida: "O compartilhamento de
acordo com os artigos 19 e 24 do Decreto nO92.790/86 será efetuado no ato do pagamento da anuidade
2.017, da aplicação de multas e anuidades em atraso, de acordo com os contratos firmados entre o
CONTER, o BANCO DO BRASIL S/A e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Parágrafo único - É vedado aos Conselhos Regionais efetuarem cobrancas contidas nos itens do art.
19 do Decreto n° 92.790/86. fàra do sistema integrado da conta compartilhada (contratos com o
Banco do Brasil/S/A e a Caixa Econômica FederaD e em guias que não sejam emitidas para este fim
específico, estando sujeito os infratores, às penalidades cabiveis, de acordo com o inciso V do artigo
16, do Decreto n° 92.790/86.

Art. 3° - ESTABELECER que o valor da anuidade para a Pessoa Fisica (OPERADOR EM
RADIOGRAFIA INDUSTRIAL) para o ano de 2017 a ser recolhido pelo Sistema CONTER/CRTRs
será de 331,17 (trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos), com vencimento e forma de
pagamentos nos mesmos moldes estabelecidos no parágrafo 1° do artigo 3° da Resolução CONTER n°
17, de 07 de outubro de 2016, publicada no D.O.U em 11 de outubro de 2016, Seção 01, números 196-
207.

Art. 4° - ESTABELECER que o valor da anuidade para a Pessoa Física (TÉCNICO EM
RADIOLOGIA INDUSTRIAL) para o ano de 2017 a ser recolhido pelo Sistema CONTER/CRTRs
será de 331,17 (trezentos e trinta e um reais e dezessete centavos) com vencimento e forma de
pagamento nos mesmos moldes estabelecidos no parágrafo IOdo artigo 3° da Resolução CONTER n°
17, de 07 de outubro de 2016, publicada no D.O.U em 11 de outubro de 2016, Seção 01, números 196-
207.
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Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no D.O.U revogando-se as
disposições em contrário e derrogando especificamente o artigo 7°, parágrafo único da Resolução
CONTER nO 17 de 7 de outubro de 2016, publicada no D.O.U. em I I de outubro de 2016, Seção I,
números 196-207, permanecendo inalterados os demais termos estabelecidos na Resolução CONTER n°
17/2016.

Brasilia, 22 de novembro de 2.0 16.

,/,~
TR. VALDELICE TEODORO

Diretora Presidenta

~l{t2d~
TR. HAROLDO FEU À ILVA

Diretor Secretário
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RESOLUCÃO N' 24, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011[.:'
:til!!' ".;Jljlp.:J

Inclui a Caixa Econômica Fedt!i~l'C:{)f'¥)
in~riluição banc:'ína 110 Si!>tcma" híiFifr.tdtJ
de Conta Compartilhada, dando nov.r"'ft!-
dação ao Artigo r da R~solução Coni'tf11"
17 de 07 de Outubro de 2016 ecstabclel,.'e
o valor da anuidade do profissional ope~
rador em radiografia indu~lrial e do técnico
em radiologia industrial e dá outras pro-
vidi:ncias.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADlO.
LOGIA. por inrennédio de sua DirclOria Executiva. Ad Referendum
do Plenário. no uso de suas atribuiçõcs legais e regimentnis que lhe
confere a Lei n° 7,394 de 29 de outubro d~' 1985. regulamentada pelo
Decreto nO 92.790 de 17 de junho de 1986. Lei nO 10.508102 e
Regimento Interno do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.
CONSIDERANDO que para cumprir ~mas finalidades de rdcvunle
interesse público e proteção à ~ociednde n3 FISCALIZAÇÃO IX)
EXERdcIO PROFISSIONAL. O.i CofL\elhos Nacional e Regionais
d!;'.Técnicos em Radiologia. devem dispor de recursos que remitam
manter S\13 autonomia administrativa e financeira; CONSIDERANDO
ri edição da Resolução CONTER nO 17. de 07 de oUt"ubro de 2016.
publicada 110 D.O.U. em 11 de oUlubro de 2016. Seção 1, números
196-207. que estabeleceu o valor das :Uluidndes. serviços t." mullas
para (I e:c:ercício de 2017 pam /ti. pessoas físicas e jurídicas vinculadas
ou não ,10 Sistemll CONTERJCRTRs: CONSIDERANDO ;1:-1Leis
11.0012004. artigo 2" e 12.51412011; CONSIDERANDO:l edição da
Resolução CONTER de número lI. de 15 de agoslo de 2016. pu-
blicada no O.O.U. em 1610812016. Seção I, página 82, que instituiu e
nonnatizoll a~ atribuições. competências e funç6cs do'> Técnico.'> e
Tecnólogos em Radiologia no setor industrial e revogou as Reso.
luções CONTER 1812006, 21n006 e 07nOI6;CONSIDERANDO a
edição da Resolução CONTER n° 21, de 14 de outubro de 2016.
public1:lda no D.O.U. em 21/1012016. Seção I, página 502. que ins-
tituiu e nonnati7.0u a inscrição dos operadores de radiografia in-
dustrial no Sistema CONTERlCRTRs; CONSIDERANDO a decisão
de Reunião de Diretoria Executiva Ad-Referendum do Plenário do
CONTER, realizada no dia 09 de novemhro de 2016. resolve:

Art .. to., .•-INCLUIR n Caixa Econômica Fedcr.tl como in~-
tituição bancária no Sistema integrado da conta compartilhada para
realização do compartilhamento previ~to no<; artigos 19 e 24 do j)e.
ereto 92.790/86. dando nova redação ao artigo 7°, da Resolução
CONTER n° 17 de 07 de outubro de 2016;

Art. T' - A nova redação de que Imta o artigo anterior fica
assim estabeJecida: .0 compartilhamento de acordo com os artigos 19
e 24 do Decreto n" 92.790/86 será efetuado no ato do pagamento da
anuidade 2.017. da aplicação de multas e anuidades em alrao;o. de
acordo com o~ contratos finnados entre o CONTER, o BANCO DO
B~ASIL S/A e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. P:lrágrnfo único
• E vedado aos Conselhos Regionais efetuarem cobranças contidas
nos ilens do art. 19 do Decreto nO 92.790/86, fora do sistema in-
tegrado da conta compartilhada (contratos com o BancO do BmsiVS/A
e a Caixa Econômica Federal) e em guias que não sej:uu emitidas
para este fim específico, estando sujeito os infratores, à~penalidades
cabíveis, de acordo com o inciso V do artigo 16, do Decreto nO

_92.19QJB6,,_ __ . ---- _.--

Art. 3° • ESTABELECER que o valor da anuidade pam a
Pe.'lsoa FIsica (OPERADOR EM RADlOGRAFlA INDUSTRIAL)
P:lfU o ano de 2017 a ser recolhido pelo Sistema CONTERlCRTRs
será de 331,17 (Irezento~ e trinta e um reais e dezessete centavos).
com vencimentos e formas de pagamentos nos mesmos IlKltd..-s':eY-
tabclecidos no parágrafo 1° do artigo 30 da Resolução CONTER n.
17. de 01 de outubro de 2016. publicada no D.O.U em 11 de outubro
de 2016. Seção 01, números 196-207,

Art. 4° • ESTABELECER que o valor da anuidade para a
Pessoa Física (TÉCNICO EM RADIOLOGIA INDUSTRIAL) para o
ano de 2017 a ser recolhido pelo Si.!'temn CONTERlCRTRs será de
331,!7 (trezentos e trinta e um re:li~ e dezessete cent.avos) com
vencimento e forma de pagamento nos mesmos moldes estllbelecidos
no parágrafo 1° do artigo 3° da Resolução CONTER n° 17, de 07 de
outubro de 2016, publicnda no D.O.U em 11 de outubro de 2016.
Seção 01. números 196:'207.
. _ Art.5°. Esta Resolução entrll em vigor na rl..:1L1.de sua pu.

bhcaçao no D.O.U revogando-~e as disposições em contrário e der.
rogando especificamente' o artigo 7". parfigrafo único da Resolução
CONTER n° 17 de 7 de outubro de 2016, publicada no D.a.V. em 11
de ,?utubro de 2016, Seção 1. números 196':W7. permanecendo inal.
temdos os demais Icnnos et>tllbelecidos na Resolução CONTER nO
1712016.

VALDELlCE TEODORO
Diretora Presidenl.1

HAROLDO FÉLIX DA SILVA
Diretor Secretário
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