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ATA DA la SESSÃO DA IV REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA J)E 2019 DO 7"
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019.
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I Às nove horas e cinco minutos do dia dois do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na
2 sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN, Quadra 701,
3 Bloco P, Edificio Brasília Rádio Center, Salas 2.060/2.062, Brasília, Distrito Federal, realizou-se
4 a Primeira Sessão da IV Reunião Plen"ária Extraordinária de 2019 do 7° Corpo de
5 Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros
6 Efetivos: TR. Manoel Benedito Viana Santos - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - Secretário,
7 TR. Abel dos Santos - Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de
8 Oliveira, TR. Sandoval Kehrle, TR. Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e a
9 Conselheira TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR. Jorge Chemicharo, com direito a
lO voz e sem direito a voto na forma regimental. PAUTA: (ÍTEM I] RESOLUÇÃO CONTER N°
II 17/2014 DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO E REGISTRO DE
12 ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO SISTEMA
13 CONTERlCRTRS E REVOGA RESOLUÇÃO CONTER N° 17/2014; Com a palavra o
14 Diretor Presidente, declara abertos os trabalhos da IV Reunião Plenária Extraordinária de
152019, do 7° Corpo de Conselheiros, com boas-vindas aos presentes e, em seguida apresentou o
] 6 objeto da pauta, passando a palavra ao Conselheiro Intermediador para leitura da minuta de
17 Resolução acerca do reconhecimento e registro de especialização do profissional técnico em
18 radiologia apresentada pela CONAE: " ...Proposta de atualização da Resolução CONTER 17 de
1923 de outubro de 2014. para ajuste da situação dos profissionais de Radioterapia e Medicina
20 Nuclear. Visando resolver como definitivo a situação da habilitação dos Técnicos em Radioloy,ia
21 nas áreas de Radioterapia e Medicina Nuclear, apresento ao Corpo de Conselheiros e Diretoria
22 Executiva do CONTER, a sey,uinte Proposta de atualização: EMENTA: Dispõe sobre o
23 reconhecimento e registro de especialização do profissional Técnico em Radiologia no Sistema
24 CONTERlCRTRs e revoy,a a Resolução CONTER n° 017/2014. CONSIDERANDO que a
25 Resolução CONTER 17 de 23 de outubro de 2014, que prorroy,ou o prazo estipulado na
26 Resolução CONTER 13 de 22 de outubro de 2009 por 5 anos a partir de sua promulgação;
27 CONSIDERANDO que a Resolução CONTER 17 de 23 de outuhro de 2014, terá seu prazo
28 expirado em 23 de outuhro de 2019; CONSIDERANDO a manutençllo dos postos de empregos
29 aos Técnicos em Radiologia, bem como o surgimento de novas vay,as aos Tecnólogos" em
30 Radiologia nas áreas de Radioterapia ou Medicina Nuclear em todo o Território Nacional;
31 CONSIDERANDO que a legislação nllO pode retroagir para retirar os direitos adquiridos;
32 CONSIDERANDO que no artigo 5~inciso XIII da Constituiçllo Federal, versa que: "é livre o
33 exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissllo, atendidas as qualijicaçiies profissionais que
34 a lei estabelecer"; RESOLVE: Art. I; Que os Técnicos em Radiologia que atuam em
35 Radioterapia ou Medicina Nuclear, até a data de promulgaçllo desta Resoluçllo, terllO direito
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36 adquirido, sendo reconhecido, pelo Sistema CONTER/CRTRs, o conhecimento obtido por este
37 projissional no campo de trahalho, através do registro em sua credencial a hahilitaç(/o
38 pertinente. PAR/ÍGRAFO ÚNICO: Para que seja aceito o direito adquirido di.\posto no caplll, se
39faz necessário comprovar tempo de experiência de, no mínimo, 12 meses na especialidade
40 requerida, através de uma declaração da clínica/hospital ou anotação em-carteira de trabalho.
41 Art. 2: Para ohtenção do exercício profissional nas áreas de Radioterapia ou AIedicina Nuclear,
42 o Técnico em Radiologia deverá apresentar certificado de curso de especialização técnica, com
43 carga horária mínima de 36"0horas, incluindo estágio obrigatório, que tenha sido autorizado
44 pelo Sistema de Ensino. PAR/ÍGRAFO ÚNICO: Tal ohtenção disposta no caplll, poderá ser
45 acolhida mediante formação em curso superior de tecnologia em radiologia. Art. 3: Esta
46 Resoluçc7o entra em vigor na data de sua publicaçc70 em DOU, revogando a Resoluçüo CONTER
47 n° 017, de 23 de ollluhro de 2014 e qualquer outra disposiçc7o contrária. Abertas as discussões
48 alteraram a Resolução em comento, como segue: EMENTA: Dispõe sobre o reconhecimento e
49 registro de especialização do profissional Técnico em Radiologia no Sistema CONTER/CRTRs e
50 revoga a Resolução CONTER nO017/2014.CONSIDERANDO que a Resolução CONTER 17 de
5123 de outubro de 2014, que prorrogou o prazo estipulado na Resolução CONTER 13 de 22 de
52 outubro de 2009 por 5 anos a partir de sua promulgação; CONSIDERANDO que a Resolução
53 CONTER 17 de 23 de outubro de 2014, terá seu prazo expirado em 23 de outubro de 2019;
54 CONSIDERANDO a manutenção dos postos de empregos aos Técnicos em Radiologia, bem
55 como o surgimento de novas vagas aos Tecnólogos em Radiologia nas áreas de Radioterapia ou
56 Medicina Nuclear em todo o Território Nacional; CONSIDERANDO que a legislação não pode
57 retroagir para retirar os direitos adquiridos; CONSIDERANDO que no artigo 5°, inciso XIII da
58 Constituição Federal, vcrsa que: "é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão,
59 atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer"; RESOLVE:Art. I: Que os
60 Técnicos em Radiologia que atuaram em Radioterapia ou Medicina Nuclear, até a data de
61 promulgação desta Resolução, serão reconhecidos pelo Sistema CONTER/CRTRs, através do
62 conhecimento obtido por este profissional no campo de trabalho, e receberão o registro em sua
63 credencial relativo à especialidade pertinente, desdc que cumprido os seguintes requisitos: I -
64 Comprovação de exercício na área onde deseja o registro da especialização por, no mínimo, 12
65 meses;II - Apresentação de declaração da clínica/hospital, certificando o exercício na área
66 requerida e o período de atuação;111 - Em caso de clínica/hospital da iniciativa privada, além da
67 declaração a que alude o inciso 11 deste artigo, será nccessário também a comprovação de
68 anotação em carteira de trabalho como Técnico em Radiologia, ou decisão judicial que a
69 supra.Art. 2: Para obtenção do exercício profissional nas áreas de Radioterapia ou Medicina
70 Nuclear, o Técnico em Radiologia deverá apresentar certificado de curso de especialização
71 técnica, com carga horária mínima de 360 horas, incluindo estágio obrigatório, que tenha sido

rS? 72 autorizado pelo Sistema de Ensino. PARÁGRAFO ÚNICO: Tal obtenção disposta no caput,
. 73 poderá ser acolhida mediante formação em curso superior de tecnologia em radiologia. Art. 3:

74 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação em DOU, revogando a Re~olução
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75 CONTER nO017, de 23 de outubro de 2014 e qualquer outra disposição contrária. Posto em
76 votação, aprovaram por unanimidade a nova redação. Em seguida. requereram suspensão da
77 análise do item 11as dez horas e quatorze minutos para julgamento da segunda sessão da Paula
78 com retomada deste item posteriormente. As quinze horas e dez minutos foram retomados os
79 trabalhos da primeira sessão IÍTEM 11) RESOLUÇÃO 13/2019 - DISI'ÕE SOBRE A
80 RACIONALIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO I)E ATOS E' PROCEDIMENTOS
81 AI)MINISTRATlVOS NO ÂMBITO 1)0 SISTEMA CONTER/CRTRS. - Conselheiro
82'lnterrnediador: Conselheiro TR. Adriano Célio Dias. Com a palavra ao Conselheiro
83 Intermediador para leitura da minuta de Resolução acerca da racionalização c simplificação de
84 atos e procedimentos apresentada pela Comissão de Reforn1Ulação de Resoluções:
85 .."RESOLUÇÃO CONTER N° 13, DE 28 DE JUNHO DE 2.019. Dispõe sobre a
86 racionalização e simplificação de atos e procedimentos administrativos no âmbito do Sistema
87 CONTER/CRTRs. O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no
88 uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por meio da Lei n.o 7.394, de 29 de outubro
89 de 1985, regulamentada por meio do Decreto n.O92.790, de 17 de junho de 1986. Decreto 9.531.
90 de 17 de outubro de 2018 e regimentais, constantes de seu Regimento Interno;
91 CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Constituição Federal, em especial o capaI
92 do Ar!. 37, que retrata os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
93 eficiência como norteadores dos atos da Administração Pública, dentre outros;
94 CONSIDERANDO as disposições eontidas na Lei n° 13.726, de 08 de outubro de 2018, que
95 racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
96 Federal e dos Municípios e Institui o selo de Desburocratização e Simplificação;
97 CONSIDERANDO a neccssidade de atualização e melhor adequação das normas
98 regulamentares e regimentais do Sistema CONTER/CRTRs, visando eliminar contlitos com a
99 Lei n° 13.726/2018, estendendo a política de desburocratização e simplificação aos profissionais
100 das Técnicas Radiológicas e aos usuários em geral; CONSIDERANDO q'ue o Sistema
101 CONTER/CRTRs, deverá observar a lei em primeiro lugar e estender a política de
102 desburocratização e simplificação aos Profissionais das Técnicas Radiológicas, ainda que haja
103 exigências documentais especificadas em normas, manuais e outros, dispondo ao contrário à Lei
104 ordinária; CONSIDERANDO a necessidade de editar Resolução para racionalizar atos e
105 procedimentos administrativos no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs, mediante a supressão ou
106 simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, em que o custo
107 econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de
108 fraude; CONSIDERANDO o decidido na 14a Sessão da 11Reunião Plenária Extraordinária de
1092019, realizada no dia 24 de maio de 2019; RESOLVE: Art. I" Na relação dos Conselhos
110 Regionais com li cidadão,.é dispensada a exigência de: I - reconhecimento de firn1a, devendo o
111 agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela constante do documento de

@ 112 identidade do signatário, ou estando este presente a assinando o documento diante do agente,
113 lavrar sua autenticidade no próprio documento; 11 - autenticação de cópia de documento,
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114 cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a
115 autenticidade; III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por
116 cópia autenticada pelo próprio agente administrativo;IV - apresentação de certidão de
117 nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade
118 expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado de
I 19 prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por
120 órgão público, Cadastro de Pessoa Física. !l 1°. É vedada a exigência de prova relativa a fato que
121 já houver sido eomprovado pela apresentação de outro documento válido. !l 2°. Quando, por
122 motivo não imputávcl ao solicitante, não for possível obter diretamente do órgão ou entidade
123 responsável documento comprobatório de regularidade, os fatos poderão ser comprovados
124 mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará
125 sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. !l 3°. Os Conselhos não poderão
126 exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão,
127 ressalvadas as seguintes hipóteses: I - Certidão de antecedentes criminais; II -Informações sobre
128 pessoa jurídica; III - Os Regimentos Eleitorais do Sistema CONTER/CRTRs; III - Outras
129 expressamente previstas em lei. Art. 2". Os Conselhos poderão criar grupos setoriais de trabalho
130 com os seguintes objetivos: I - identificar, nas respectivas áreas, dispositivos legais ou
131 regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos
132 desnecessários ou redundantes; 11 - sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a
133 eliminar o excesso de burocracia. Art. 3°. Ressalvados os casos que impliquem imposição de
134 deveres, õnus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades, a comunicação entre o
135 Conselho e o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta
136 ou telefônica, c correio eletrônico, devendo a circunstância ser registrada quando necessário.
137 Art. 4". Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 5". Revogam-se as
138 disposições em sentido contráI'io. Após discussão, posto em votação decidiu-se por 08 (oito)
139 votos a favor do texto com orientações propostas em sua redação. Nada mais a tratar às quinze
140 horas e vinte minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, q após lida e aprovada
141 será assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenário. Bras' ia, DF, 2 de agosto de
1422019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx~~x
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