
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

PORTARIA CONTER N."19, DE 16 DE FEVEREIRO 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 1.985, pelo Decreto n.o 92.790, de 17
dejunho de 1.986, e pelo Regimento Interno do CONTER,

CONSIDERANDO o caput do artigo 37, inserto na Carta Magna, no tocante aos
princípios que devem nortear os atos da administração pública;

CONSIDERANDO que dentre os poderes administrativos, o poder hierárquico
há. também, de ser obedecido no SISTEMA CONTERlCRTRs, pois, "...tem por objetivo
ordenar, coordenar, conlrolar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da
Administração Pública ...omissis ... controla, velando pelo cumprimento da lei e das instruçiies, e
acompanhando a conduta e o rendimenlo de cada servidor; corrige os erros administrativos,
pela revisora dos superiores sobre os atos de inferiores. Desse modo, a hierarquia alua como
instrumento de organização e aperfeiçoamento do serviço, e age como meio de
re,lponsabilização dos agentes administrativos, impondo-lhes o dever de obediência. "(in Direito
Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, p. 100);

CONSIDERANDO os termos da Lei 9784/99 aplicável subsidiariamente ao
SISTEMA CONTERlCRTRs, em seu artigo 2°, verbis: "A administração Pública obedecerá,
dentre oU/ros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade.
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência ". ;

CONSIDERANDO o expediente protocolizado no CONTER sob nO2616/2016
subscrito por Nancy de Oliveira Costa e Raimundo Rodrigues de Souza Filho historiado no
Procedimento Preparatório nO160/2016;

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER.
em reunião realizada no dia 02 de fevereiro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1° - DESIGNAR o TR. ANTÔNIO CESAR OLIVEIRA GUERRA para atuar
no PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CONTER n° 160/2016, para apuração preliminar no
âmbito do CRTR da 5" Região quanto a eventual cerceamento de defesa nos Processos Éticos
Disciplinares de números 001/2016 e 005/2016 de interesse de Nancy de Oliveira Costa e
Raimundo Rodrigues de Souza Filho.
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Art. 2"- Fica estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) para conclusão dos
trabalhos, devendo ao final, ser apresentado relatório instruído.

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as
disposições em contrário.

Brasília, 16 de fevereiro de 2017.

TR. VALDELICE TEODORO
Diretora Presidenta
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