
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

ATA DA 12° SESSÃO DA VI REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO 7° 
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 

1 Às dez horas e dez minutos do dia três do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sede 
2 própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A 
3 Lote n° 03, Núcleo Bandeirantes/DF, realizou-se a decima segunda sessão Sessão da VI Reunião 
4 Plenária Ordinária de 2019, do 7° Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em 
5 Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Manoel Benedito Viana Santos - Presidente, 
6 TR. Adriano Céu() Dias - Secretário, TR. Abel dos Santos - Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de 
7 Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Sandoval Kehrle, 'FR. Luciano Guedes, TR. 
8 Mauro Marcelo Limeira de Souza e a TR. Silvia ICarina Lopes da Silva. Suplente: TR. Luis Gomes 
9 da Silva com direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: Parecer 

10 ASSEJUR/CONTER n° 72/2019: Conselheiro Relator: TR. Adriano Célio Dias. O Diretor 
11 Presidente apresentou o objeto da pauta passando a palavra ao Conselheiro Relator, o qual 
12 prosseguiu: "Trata-se Parecer ASSEJUR n° 72/2019 — EMENTA: MEMORANDO CONAFI N° 
13 96/2019. QUESTIONAMENTOS SOBRE AUTUAÇÃO DE NÃO INSCRITOS NO SISTEMA 
14 CONTER/CRTRs. Com  a palavra, o diretor presidente passou a intermediação ao diretor 
15 secretario que realizou a leitura de parecer que retrata as divergentes decisões judiciais relativas ao 
16 tema e recomenda, por cautela, que o sistema conter/crtrs não proceda com a imposição de multa a 
17 não filiados ao conselho, seja pessoa fisica ou jurídica. Orienta quanto a necessidade do plenário do 
18 CONTER definir como efetivamente as corefis deverão proceder nos atos fiscalizatórios em relação 
19 a não filiados, bem como se as demais autuações serão mantidas, mesmo com os riscos judiciais 
20 apresentados. "Foi oportunizado aos conselheiros a possibilidade de manifestação com explanações 
21 pela assessoria jurídica do CONTER e pelos conselheiros em seguida, foi proposto pelo 
22 Conselheiro TR. Luciano Guedes que em função da relevância do tema fosse enviado aos regionais 
23 oficio circular, para que os mesmos se manifestem sobre o tema expondo de forma fundamentada as 
24 razões pelas quais entende possível ou não a autuação dos não inscritos e administrativamente fosse 
25 dado conhecimento à CONAFI sobre a decisão do Plenário de que os Regionais tenham 
26 discricionariedade para manter, até posterior decisão definitiva do CONTER sobre a matéria, a sua 
27 forma de abordagem caso haja jurisprudências favoráveis à autuação de profissionais e empresas 
28 não inscritas no CRTR . Em decorrência dessas providências necessárias para subsidiar decisão 
29 definitiva do Plenário, os processos de autuação de profissionais e empresas não inscritas no 
30 sistema CONTER/CRTR's em que houver interposição recurso devem ser sobrestados no Regional, 
31 assim como aqueles que eventualmente já tenham sido remetidos ao CONTER para apreciação em 
32 grau de recurso, até posterior deliberação do Plenário do CONTER a respeito, dando-se 
33 conhecimento às partes. Após discussão, posto em votação decidiu-se por 08 (oito) votos a favor da 
34 proposição com a tomada das medidas administrativas a seguir. Nada mais a tratar às onze horas e 
35 trinta e seis minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada será 
36 assinada •or to os os Conselheiros participantes do Plenário. Brasília, DF, 03 de dezembro de 
372019. 
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