
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 44, DE 1° DE OUTUBRO DE 2.018 

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, 
conferidas por meio da Lei n.° 7.394, de 29 de outubro de 1.985, pelo Decreto n.° 92.790, de 17 
de junho de 1.986, e pelo 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 
moralidade, eficiência, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança 
jurídica e interesse público; 

CONSIDERANDO que dentre os poderes administrativos, o poder hierárquico 
há, também, de ser obedecido no SISTEMA CONTER/CRTR's, pois, "....tem por objetivo 
ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da 
Administração Pública..omissis...." (In Direito administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 
p. 100); 

CONSIDERANDO os termos do Memorando n° 177/2018 subscrito pelo Diretor 
Tesoureiro do CONTER, TR. Abel dos Santos tecendo referência ao Relatório do TCU — 
Tribunal de Contas da União e o entendimento daquele órgão de Controle quanto ao repasse de 
receita aos Conselhos do mesmo Sistema com vedação quanto a concessão de auxílio financeiro 
na forma de empréstimo. 

CONSIDERANDO que o Relatório do TCU — Tribunal de Contas da União se 
encontra em fase de estudo e aprofundamento no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs para sua 
aplicabilidade. 

CONSIDERANDO as condições e pressupostos administrativos atualmente 
adotados pelo CONTER para aprovação dos pedidos de auxílio financeiro solicitados pelos 
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, com supedâneo na Resolução CONTER n° 14, 
de 09 de novembro de 2010. 

CONSIDERANDO que o CONTER poderá colaborar com recursos financeiros 
aos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia em situação econômica deficitária, 
objetivando o ininterrupto funcionamento administrativo, com observância da disponibilidade 
orçamentária do CONTER e o fiel cumprimento por parte do Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia das obrigações na condição de Autarquia de fiscalização profissional; 

CONSIDERANDO a decisão da Diretoria Executiva do CONTER em reunião 
realizada no dia 25 de setembro de 2018, concernente ao teto máximo estabelecido pela Diretoria 
Executiva para a concessão de auxílio financeiro em formação de DOAÇÃO 
ADMINISTRATIVA aos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia; 
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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

RESOLVE: 

Art. 1° - Especificar a limitação do valor da DOAÇÃO ADMINISTRATIVA e as 
condições e pressupostos que deverão ser atendidos literalmente pelos Conselhos Regionais de 
Técnicos em Radiologia para que possam ser deferidos pelo CONTER seus pedidos de auxílio 
financeiro, com supedâneo na Resolução CONTER n° 14, de 09 de novembro de 2010. 

Art. 2° - Estabelecer o valor limite de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para 
doação administrativa aos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia. 

Art. 30  - Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia deverão atender as 
seguintes condições e pressupostos para que os pedidos de auxílio financeiro sejam deferidos: 

a) Encaminhamento de expediente solicitando o auxilio financeiro acompanhado 
da relação de gastos, conforme segue: 

a) folha de pagamento e respectivos impostos; 
b) relatório dos pagamentos efetuados pelo Conselho Regional referentes à 
diárias, jetons e auxílio representação dos últimos 2 (dois) meses. 
c)) extratos bancários de todas as contas do Conselho Regional dos últimos 2 
meses. 

Art. 4° - Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia deverão prestar 
contas do valor doado, com encaminhamento da relação pormenorizada dos pagamentos 
efetuados, acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento. 

Parágrafo único - O atendimento do critério estabelecido no artigo 4° deverá ser 
atendido literalmente pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia requisitante, para que 
possam deferidos posteriores pedidos de auxílio financeiro. 

Art. 50  - O auxílio financeiro de que trata o artigo 2° deverá ser efetuado para 
custeio das atividades básicas do Conselho Regional e mantença de seu regular funcionamento. 

Art. 6° - As solicitações de auxílio financeiro apresentadas pelos Conselhos 
Regionais serão analisadas e deliberadas em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER na 
forma regimental. 

Art. 7° - Revogam-se disposições em contrário. 

Brasília, 1° de outubro de 2018. 

TR. 	OE BENE ITO • A SANTOS 
etor Presi 	e 
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