
SRTVW701, BI. P, Salas 2.06012.061 — Ed. Brasília Rádio Conter — Brasília/DF — CEP 70719-900 — Telefax (0XX 61) 
e-mall: conter@conter.gov.br  home pago: www.conter.gov.br  

.44  

   

  

fia o Ms 
)-Pt 	(taAart 

  

   

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER Nsi 042, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre instituição do Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração no 
âmbito CONTER e das outras 
providências. 

O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei n° 7.394, de 29 de 
outubro de 1985 e do Decreto n° 92.790, de 17 de junho de 1986, e pela alínea "m" do art. 
14 do Regimento Interno do CONTER; 

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto na Carta magna, no 
tocante aos princípios que devem nortear os atos da administração pública, notadamente os 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da 
segurança jurídica e da primazia do interesse público, todos estes ponderados pelos 
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade; 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público 
depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração (CE, art. 
37, II); 

CONSIDERANDO que o STF na AD1N n° 1717 ao declarar a 
inconstitucionalidade do caput e do parágrafo 2° do art. 58 da Lei n°. 9.649/1998 deixou 
consignado que os Conselhos Profissionais são autarquias federais e, portanto, detentores de 
personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, além 
de exercerem atividade típica de Estado, que abrange até o poder de polícia, tributar e punir, 
no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas; 

CONSIDERANDO A possibilidade de nomeação e exoneração ad nutum do 
servidor ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
conforme os preceitos estabelecidos pelo TCU no Acórdão TCU 0341 — Plenário; 
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CONSIDERANDO os Acórdãos do Plenário do TCU de n°. 2.562/2008, 
814/2003, 1.281/2003 e 1.367/2003 e Acórdãos de no. 1.219/2003 e 1.221/2003 da Segunda 
Câmara do TCU que remetem a necessidade de realização de concurso público para 
provimento de cargos no âmbito dos Conselhos Profissionais; 

CONSIDERANDO a decisão do TST sobre a natureza celetista dos 
empregados de Conselho e considerando que a decisão do processo n° 17401-
84.2013.4.01.3300 encontra-se em grau de Apelação com efeito suspensivo e que o STF na 
ADIN n°  1717 não apreciou o tema ante a vigência de nova redação ao art. 39 da CF, por 
intermédio de Emenda Constitucional, fato este que prejudicou o julgamento e apreciação 
da inconstitucionalidade do parágrafo 3°, do art. 58 da Lei n°. 9.649/1998; 

CONSIDERANDO a possiblidade e implementação de Plano de Cargos, 
Carreiras e Remuneração em âmbito de Conselhos Profissionais de Fiscalização, destinado 
a fixar padrões de remuneração e progressão funcional dos servidores do CONTER; 

CONSIDERANDO a reunião extraordinária da Diretoria Executiva do 
CONTER, realizada em 13 de julho de 2017, donde fora decidida a implantação de um novo 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração no CONTER; 

CONSIDERANDO a conclusão dos trabalhos da empresa contratada por 
meio do Processo Administrativo de Licitação n°. 62/2017; 

CONSIDERANDO a reunião extraordinária da Diretoria Executiva do 
CONTER, realizada em 27 de setembro de 2018, donde fora decidida a aprovação Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração, o qual também já fora socializado entre os servidores; 

RESOLVE: 

Art.1°. Instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do CONTER — 
2018 (PCCR), para fins de reorganização dos cargos desta Autarquia, delimitando as 
atribuições, requisitos de investidura, competências, remunerações e benefícios, bem como 
carga horária, regimes de progressão funcional e outras providências inerentes à 
organização do quadro de pessoal. 

Art. 2°. O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do CONTER — 2018 
anexo é parte integrante desta portaria e juntamente com a mesma será disponibilizada nos 
veículos próprios com a finalidade de atender as exigências contidas na legislação de acesso 
à informação e transparência. 

Art. 3°. As regras relativas à avaliação de desempenho nos cargos, exigem 
ferramentas especiais para aplicação principalmente quanto às progressões e serão 
incorporadas ao plano após conclusão de trabalhos realizados por empresa especializada 
contratada parta tal fim. 
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Art. 4°. As regras relativas à os ajustes e reenquadramentos salariais ficam 
com a eficácia postergada até o próximo ano (2019) ante a necessidade de aprovação de 
previsão orçamentária para sua efetivação no ano vindouro; 

Art. 5". A presente Portaria e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do 
CONTER — 2018 anexo entram em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário, em 
especial o Plano de Cargos e Salários do CONTER de 2014, ressalvados os direitos adquiridos e a 
opções voluntárias pela manutenção no anterior, estando extintos os cargos não previstos neste novo 
PCCR, observadas ainda quanto à questão temporal as disposições anteriores dos artigos 3° e 4° 
desta Portaria. 

Brasília — DF, 28 de setembro de 2018. 
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