
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 02, DE 16 DE JANEIRO DE 2.017 

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 da Lei 9.784/99 que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente ao 
SISTEMA CONTER/CRTRs; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício CRTR-RJ n° 452/2016, noticiando diversas 
irregularidades no setor jurídico do Regional, não havendo controle de processos, prazos e 
intimações, assim como falhas na atuação de profissionais que fizeram parte do setor, que podem 
redundar em prejuízo para a autarquia; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor apuração dos fatos para que se 
identifiquem as hipóteses concretas onde ocorreram as irregularidades e seus respectivos 
responsáveis; 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER 
realizada no dia 22 de dezembro de 2.016, onde foram acolhidas as sugestões da Assessoria 
Jurídica do CONTER; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Nomear Comissão de Sindicância para apurar possíveis irregularidades 
no setor jurídico do CRTR 4' Região, com identificação do (s) responsável (eis); 
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Art. 2° - A Comissão de Sindicância instituída no artigo anterior fica assim 
constituída: 

Sr. JEAN NUNES CALVOSO 	 Presidente; 
Sr." VALÉRIA CRISTINA MAINART DONATI 	 Membro; 
Sr. LUIZ ALBERTO CALVOSO 	 Membro. 

Art. 30  - A Comissão de Sindicância designada no artigo 2° terá o prazo de 30 
(trinta) dias para concluir os seus trabalhos, podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, 
devendo ao final, apresentar relatório conclusivo dos seus trabalhos, instruído com a 
documentação pertinente. 

Art. 40  - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Brasília, 16 de janeiro de 2017. 

TR. VALDELICE TEODORO 
Diretora Presidente do CONTER 
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