
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER Ni' 063, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

Dispõe sobre regulamentação da licença sem 
remuneração para tratar de assuntos 
particulares, prevista em Acordo Coletivo. 

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 suas alterações, bem como 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 (CF/88, art. 37, I1); 

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 nu/um do 
empregado ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
conforme os preceitos estabelecidos pelo TCU no Acórdão TCU 0341 — Plenário;  

CONSIDERANDO os Acórdãos do Plenário do TCU de n°. 2.562/2008, 
814/2003, 1.281/2003 e 1.367/2003 e Acórdãos de n°. 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; 
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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 AD1N 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 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 empregados do CONTER; 

CONSIDERANDO que a licença não remunerada para tratar de interesses 
particulares será concedida a critério da Administração, podendo, igualmente, ser interrompida 
a qualquer tempo, a pedido do empregado ou no interesse do serviço, consoante disposições do 
art. 91 da Lei n° 8.112, de 1990; 

CONSIDERANDO recomendações da Comissão de Ética Pública contidas na 
Resolução n° 8, de setembro de 2003, para que os órgãos e entidades do Poder Executivo, ao 
examinarem pedidos de licença não remunerada, levem em conta o exame da compatibilidade da 
atividade profissional que o empregado irá desempenhar quando em licença, deixando de . 
concedê-la sempre que seu exercício possa suscitar conflito de interesses; 

CONSIDERANDO orientação contida no Aviso-Circular n° 3/2008, da 
Controladoria-Geral da União (CGU), para que os órgãos públicos estabeleçam norma para o 
exame dos pedidos de licença não remunerada, bem como da obrigatoriedade de prestação de 
informações periódicas, pelo agente licenciado, sobre as atividades profissionais exercidas nesse 
período; 

CONSIDERANDO a existência de um Acordo Coletivo entre os empregados e o 
CONTER para o período 2018/2019, no qual se previu que: "O CONTER concederá aos 
empregados que apresentem no mínimo 3 anos de efetivo exercício, licença não remunerada de 
até 3 anos, dentro dos parâmetros a serem definidos em Portaria específica a ser elaborada e 
publicada em até 90 (noventa dias) após a data base de 2018". 

RESOLVE: 

Art. 1° - A licença para tratar de interesses particulares, quando requerida, será 
concedida por um período de até 3 (três) anos sem remuneração, podendo haver um único pedido 
renovação respeitado o teto máximo do prazo, sendo porém, admitidas novas concessões após o 
seu retorno, desde que o período total de licença da espécie, ao longo de toda a vida funcional do 
empregado no CONTER não ultrapasse 6 (seis) anos. 
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§ 1° Para fins de concessão de nova licença sem remuneração, sempre respeitado o 
período de que trata o caput deste artigo, o requerente terá de permanecer em exercício no 
CONTER por período igual, ou superior àquele em que gozou da referida licença. 

§ 2° Caso o requerente esteja em gozo de licença em período superior ao estipulado no 
caput deste artigo, ficará resguardado o término do referido período sendo-lhe vedadas novas 
concessões, ou prorrogações. 

§ 3° No período de gozo da licença previsto nesta cláusula o contrato de trabalho estará 
suspenso nos termos da lei e enquanto o Regime de Trabalho aplicado aos Conselhos 
Profissionais for o da CLT, não serão recolhidos FGTS e contribuição previdenciária por parte 
do CONTER, bem como, não será contado para fins de tempo de serviço ou contribuição o 
período de afastamento. 

§ 4° No período de gozo da licença, a assistência à saúde, conforme previsto em Acordo 
Coletivo, será mantida ao empregado e seus dependentes nos termos contratados. 

§ 5° Fica limitada a concessão de licenças sem remuneração de até 10% (dez por cento) 
do quadro de pessoal do CONTER, considerados os cargos efetivos e comissionados de livre 
nomeação e exoneração. 

§ 6° O limite de afastamento poderá ser ultrapassado se analisando e considerando cada 
uma das carreiras separadamente não houver prejuízo ao bom desenvolvimento dos trabalhos no 
CONTER. 

§ 7° Considera-se gozo simultâneo de licença sem remuneração quando houver 
coincidência de período igual ou superior a 5 (cinco) dias. 

§ 8° Solicitada licença sem remuneração para o mesmo período por dois ou mais 
requerentes da mesma unidade, terá preferência, pela ordem, o requerente: 

1— que esteja no limite do prazo de decadência do direito à licença; 
II — que tenha maior tempo de serviço na unidade de lotação; 
III — que tenha maior tempo de serviço na respectiva carreira; 
IV — que tenha maior tempo de serviço público federal; e 
V - mais idoso. 

§ 9° Além dos requisitos já expostos, para o deferimento de seu pedido de licença o 
requerente deve preencher os seguintes requisitos: 

I — possuir mais de 3 (três) anos no exercício do cargo; 
II — não possuir condenação em regular processos administrativo disciplinar no 

CONTER nos últimos 2 (dois) anos; 
III — não está respondendo a processos administrativo disciplinar que possa implicar 

em penalidade de suspensão ou demissão, enquanto perdurar o processo; 
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Art. 2" - O requerimento solicitando concessão de licença para tratar de interesses 
particulares deve ser instruído pelo requerente, devidamente qualificado indicando seu cargo de 
lotação e com, no mínimo, as seguintes informações: 

1 - período da licença; 

II - descrição das atividades que vem desempenhando nos últimos 12 (doze) meses; 

III - identificação da área do setor privado e da descrição da atividade profissional que 
pretende desenvolver durante o período de licença; 

IV - descrição das propostas de trabalho ou de negócio oriundas do setor privado para 
o período de licença; 

V - relação de atos que, no exercício do cargo, tenha praticado, nos últimos doze meses, 
em processos ou outros expedientes de interesse das pessoas de quem recebeu proposta referida 
no item anterior. 

VI - indicação da atividade de ensino, pesquisa ou extensão, ou de formação continuada 
que pretende realizar no período da licença, se houver. 

Art. 3" - O chefe do setor em que o requerente estiver lotado e/ou em exercício deve 
verificar se a licença para tratar de interesse particular pode implicar em potencial conflito de 
interesses entre a natureza da atividade desenvolvida pelo requerente no CONTER e a natureza 
daquelas que irá desenvolver no decorrer da licença, enviando para Diretoria Executiva do 
CONTER, junto com o pedido de licença do requerente, sua manifestação motivada não 
vinculativa sobre a concordância ou não com a concessão da licença. 

Art. 40  - Havendo ou não conflito de interesses entre o pedido do requerente e a 
manifestação do chefe de setor caberá à Diretoria Executiva do CONTER analisar e decidir 
conclusivamente a respeito da concessão ou não da licença, observando os requisitos legais, bem 
como a oportunidade e conveniência da concessão de acordo com o interesse público. 

Parágrafo único. Na análise dos casos concretos a Diretoria Executiva do CONTER 
deve dar especial atenção às áreas e às funções que possibilitam o acesso à informação 
privilegiada, tais como departamento financeiro, departamento contábil, departamento jurídico, 
departamento de informática e de comunicação, bem como nas demais atividades ligadas a 
consultoria e assessoramento imediato aos Conselheiros, evitando que estas fiquem esvaziadas 
ou em número de profissionais insuficientes a atender com segurança as demandas correntes. 

Art. 50  - Na hipótese de indeferimento do pedido, em razão de conflito com o interesse 
público, a Diretoria Executiva do CONTER abrirá vista do processo ao interessado, para suas 
eventuais manifestações no prazo de trinta dias da notificação e a decisão será reapreciada no 
Plenário, na primeira reunião subsequente a manifestação do requerente, ainda que seja por meio 
de pedido de inclusão de pauta. 
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Art. 6° - O requerente licenciado obriga-se a prestar anualmente ao órgão em que 
encontrar-se lotado e/ou em exercício, esclarecimentos a respeito de atividades desempenhadas 
durante o período de licença, em especial sobre as atividades profissionais, mesmo que não 
remuneradas. 

§ 1° É dever do requerente licenciado comunicar imediatamente ao setor em que 
encontrar-se lotado e/ou em exercício a superveniência do desempenho de atividades distintas 
daquelas por ele declaradas quando da concessão da licença, sob pena de cassação de seu ato 
concessório, sem prejuízo das sanções previstas no regime administrativo disciplinar, conforme 
o caso. 

§ 2° O requerente cuja licença foi concedida em data anterior à edição desta Portaria, 
deverá comprovar, junto ao setor em que encontrar-se lotado e/ou em exercício, o cumprimento 
das normas nela estabelecidas, no prazo de trinta dias contados de sua notificação. 

§ 3° Configurando-se conflito de interesses no caso de requerente que já se encontre 
em gozo de licença não remunerada, será imediatamente cassada a licença, sem prejuízo das 
medidas disciplinares cabíveis. 

§ 4° Serão cassadas as licenças dos requerentes que, uma vez convocados para 
comprovarem estar em situação compatível com os termos desta Portaria, não venham a atender 
à convocação, ou que não logrem êxito em demonstrar a inexistência do conflito de interesses, 
sem prejuízo das sanções previstas no regime administrativo disciplinar, conforme o caso. 

§ 5° A licença não remunerada para tratar de interesses particulares será concedida a 
critério da Administração, podendo, igualmente, ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do 
requerente ou no interesse público, neste caso, com ampla motivação. 

Art. 70  - É vedada a concessão, no âmbito do CONTER, da licença de que trata esta 
Portaria quando: 

I - estiver na vigência de Programa de Desligamento Voluntário — PDV 
II — na vigência de jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional; 
III — em períodos de adesão de Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração; 
IV — quando iniciado o processo eleitoral do Corpo de Conselheiros do CONTER, até 

a sua conclusão; 
Parágrafo único. Ao requerente que se encontre em gozo da licença de que trata o 

caput deste artigo ficará resguardado o término do referido período sendo-lhe vedadas novas 
concessões, ou prorrogações. 

Art. 8° As autarquias regionais (CRTRs) vinculadas ao CONTER podem 
discricionariamente, de acordo com suas realidades e possibilidades locais, por meio de 
normativos internos, implementar tal licença sem a necessidade de Acordo Coletivo, seguindo 
os padrões desta Portaria. 
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oficial. 

Brasília — DF, 30 de novembro de 2018. 

SANTOS 	TR. ADR 	LIO DIAS 

Dirc tário 
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Art. 9° A licença sem remuneração para tratar de interesses particulares não isenta o 
requerente dos deveres, impedimentos e vedações previstos na lei para aqueles que ocupam 
função cargos ou pública. 

Art. 100  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no sitio eletrônico 
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