
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 

Service Publico Federal

PORTARIA CONTER NS 105, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM 
RADIOLOGIA, no exerefeio de suas atribuigoes legais e regimentals, conferidas por meio da Lei 
n.s 7.394, de 29 de outubro de 1.985, pelo Decreto n.s 92.790, de 17 de junho de 1.986, e pelo 
Regimento Interne do CONTER,

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37, inserto na Carta magna, no 
tocante aos principios que devem nortear os atos da administragao publica, notadamente os da 
moralidade, eficiencia, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditorio, seguranga 
jundica e interesse publico;

CONSIDERANDO a preocupagao do CONTER com a saude de seus empregados e 
o interesse por proporcionar-lhes seguranga e tranquilidade, assegurando maior satisfagao 
pessoal e gerando motivagao no desempenho de suas atividades laborais, com a consequente 
melhoria na qualidade e na produtividade dos servigos ofertados pelo Conselho;

CONSIDERANDO a desergao por 02 (duas) vezes consecutivas do Processo 
Administrative CONTER n® 71/2016 - Pregao, onde se objetivava a contratagao de piano de 
assistencia medica e hospitalar aos empregados do Conselho, por ausencia de interessados;

CONSIDERANDO que se esgotaram todas as vias administrativas para a 
contratagao direta de piano de saude corporative, obedecendo aos preceitos legais quanto a 
manutengao dos parametros do Edital, visando a preservagao das melhores condigbes para a 
autarquia, por recusa das operadoras em contratar com o CONTER;

CONSIDERANDO a politica de reembolso das despesas com assistencia a saude 
aos empregados da Autarquia, a qual obedece irrestritamente as regras descritas na Portaha 
CONTER n9 47, de 16 de dezembro de 2015, editada sobre o tema;

CONSIDERANDO a previsao da Clausula Decima Quinta do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2019/2020, por meio do qual a autarquia ficou obrigada a conceder piano de 
assistencia a saude aos seus empregados;

CONSIDERANDO a previsao do art. 59 § 29 da Portaria CONTER n9 47, de 16 de 
dezembro de 2015 que preve a corregao anual dos valores aplicando o percentual de reajuste 
fixado pela Agenda Nacional de Saude Suplementar (ANS);

CONSIDERANDO a decisao da ANS publicada no D.O.U do dia 24 de julho de 
2019, aprovando o fndice meiximo de reajuste de 7,35% (dez por cento) com vigencia de Is de 
maio de 2019 a 30 de abril de 2020 para as contraprestagbes pecuniarias dos pianos privados 
de assistencia suplementar a saude;

CONSIDERANDO a decisao de Reuniao de Diretoria Executive do CONTER do dia
05 de agosto de 2020.
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RESOLVE:

Art. is REAJUSTAR os valores maximos de reembolso estabelecidos no artigo 2q, 
da Portaria CONTER ns 03/2019, ao percentual de 7,35% (sete virgula trinta e cinco por cento) 
autorizado pela Agenda Nacional de Saude Complementar - ANS.

Art. 22-0 Conselho Nacional de Tecnicos em Radioiogia reembolsara os 
beneficiarios de acordo com o percentual estabelecido na Clausula 15- do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2019/2020, aplicado sobre os valores estabelecidos no quadro abaixo, conforme as 
faixas etarias de cada urn:

FAIXA ETARIA VALOR MAXIMO DE REEMBOLSO MENSAL

R$ 658,4500 a 18

R$ 594,3419 a 23

R$ 684,2124 a 28

R$ 820,9929 a 33

R$ 944,1634 a 38

R$ 953,6039 a 43

R$ 1.041,1344 a 48

R$ 1.332,6849 a 53

R$ 1.958,6954 a 58

R$ 2.564,8559 ou +

Art. 32 - Sao beneficiarios do ressarcimento os empregados ativos, os detentores 
de cargos em comissao de livre nomea^ao e exoneragao, bem como outros que vierem a ser 
estabelecidos pelo CONTER.

Art. 42-0 reembolso sera realizado ate o dia 15 (quinze) de cada mes mediante 
deposito na respective conta bancaria, devendo o empregado encaminhar ao Setor Financeiro 
o comprovante de pagamento do piano impreterivelmente ate o dia 10 (dez), para fins de 
organizagao dos processes economicos.

Paragrafo unico - Caso o comprovante seja encaminhado apos o dia lOUdez), o 
empregado recebera o reembolso somente no dia 15 (quinze) do mes subsequente. v\
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Art. 5® - 0 reajuste ora instituido se aplica somente aos empregados cujos pianos 

de saude tiveram aumento durante os meses de Janeiro a agosto de 2020, devendo ser 
apuradas pelo Setor Financeiro eventuais diferen^as em virtude da defasagem da tabela 
constante da Portaria CONTER n2 03/2019, que vinha sendo aplicada ate entao.

Art. 62 - Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 o 
reembolso levara em conta os valores expresses na tabela constante da Portaria CONTER n2 
03/2019, tendo em vista a decisao da ANS expedtda por meio do Comunicado n2 85, de 31 de 
agosto de 2020, que suspendeu os reajustes apiicados pelas operadoras aos contratos de 
pianos de saude durante o exercicio de 2020.

Art. 72 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com 
efeitos a partir de l2 de Janeiro de 2021, revogando as disposigoes em contrario.

Brasilia, 01 de outubro de 2020.
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