
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

PORTARIA CONTER N° 005, DE 19 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.o 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo Decreto n.o 92.790, de 17
de junho de 1986, 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 CONTERlCRTR's, pois, " .... tem por objetivo
ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da
Administração Pública ..omissis ....controla, velando pelo cumprimento da lei e das instruções, e
acompanhando a conduta e o rendimento da cada servidor; corrige os erros administrativos,
pela revisora dos superiores sobre os atos de inferiores. Desse modo, a hierarquia atua como
instrumento de organização e aperfeiçoamento do serviço, e age como meio de
responsabilização dos agentes administrativos, impondo-lhes o dever de obediência." (In Direito
administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, p. 100);

CONSIDERANDO os termos da Lei. nO. 9.784/99 que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável ao SISTEMA
CONTERlCRTRs;

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo de CONTER
N° 105/2016, para apuração dos fatos relatados no Oficio CRTR 5' Região nO. 167/2016, que
acusa ter havido irregularidades na gestão da Diretoria Interventora do Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 5" Região, nomeada no período de 24/09/2014 a 10/12/2015;

CONSIDERANDO o Parecer Contábil de fls. 13l/138 do Procedimento
Administrativo de CONTER N° 105/2016 e a recomendação da Assessoria Jurídica do CONTER
com despacho lançado às fls. 139 do mesmo procedimento, indicando pela abertura de
sindicância para melhor apuração dos fatos;
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CONSIDERANDO que "a sindicância administrativa é meio sumário de
investigação de irregularidades funcionais cometidas, sendo desprovida de procedImento formal
e do contraditório, dispensando a defesa do indiciado e a publicação do procedimento." (RMS
2.530/PI, ReI. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 05/06/2001, DJ 25/06/2001, p. 231);

CONSIDERANDO a Reunião da Diretoria Executiva do CONTER realizada dia
22 de dezembro de 2016, onde se decidiu por seguir a orientação do despacho da Assessoria
Jurídica lançado nos autos do Procedimento Administrativo de CONTER N° 105/2016 às fls.
141, instituindo assim a Sindicância nos mesmo autos e aproveitando a mesma numeração;

CONSIDERANDO a Reunião da Diretoria Executiva do CONTER realizada no
dia 22 de dezembro de 2016, onde se decidiu pela nomeação da Comissão de Sindicância;

RES OL VE:

Art. 1"- Instituir Sindicância (procedimento administrativo inquisitorial para
delimitação de autoria e materialidade mínimas de ilícitos ou irregularidades), para fins de
justificação de abertura de processo administrativo, ou arquivamento, em face de INGO EHLRT,
WANDERLEY MONTEIO e OSMAN B. F. MONTALVAN FILHO, membros da Diretoria
Interventora do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região, durante o periodo
de 24/09/2014 a 10/12/2015, em razão das denúncias relatadas no Oficio CRTR 5" Região n°.
167/2016 e dos documentos que o seguem;

Art. 2" - Com base nos principios da economia e celeridade processual, neste
mesmo ato, nomear a Comissão de Sindicância para executar os trabalhos previstos no artigo
anterior, com a seguinte composição e funções:

Sra. LEINA SANTOS DE SOUZA MATOS
Sra. ALESSANDRA LUIZA DE SOUZA CRTR
Sr. LUIZ FERNANDO BIRGOLIN

Art. 3" - A Comissão de Sindicância nomeada no artigo anterior, terá o prazo de
45 (quarenta e cinco) dias para concluir os trabalhos, devendo ao final apresentar relatório
conclusivo, instruído, se for o caso, com documentos e termos de oitivas.

Art. 4° - A presente Portar~ entrará em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contr~ 17

/ 4-J~rasília, 19 de janeiro de 2017.

T~~ICE TEODORO
Diretora Presidente do CONTER
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