
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N.° 061 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018. 

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 da Constituição Federal, no 
tocante aos princípios que devem nortear os atos da administração pública, em especial o 
princípio da eficiência; 

CONSIDERANDO a importância das discussões, acompanhamentos, 
avaliações e analises dos assuntos jurídicos e demandas judiciais, em trâmite nos diversos 
órgãos do Poder Judiciário, bem como em entre administrativos, de interesse geral do Sistema 
CONTER/CRTRs; 

CONSIDERANDO a atual situação de intervenção no CRTR da 5' Região e a 
possibilidade de abertura de novas eleições no curso do ano de 2019, o que demandará maior 
apoio da Assessoria Jurídica local junto a Diretoria de Intervenção para as diligências, do seu 
âmbito de competência, necessárias ao bom deslinde do pleito; 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do 
CONTER, em reunião realizada em 26 de novembro de 2018 sobre a recomposição da 
Comissão de Assuntos Jurídicos do CONTER; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Substituir o membro Suplente Dr. RODOLFO HAZELMAN CUNHA, 
OAB/DF 24.786 por Dr. ATALIBA DE ABREU NETTO, OAB/PE 28.196, o qual fica 
nomeado por meio desta Portaria, mantendo-se inalterada a composição e função dos demais 
membros, bem como todas as outras regras esculpidas na Portaria CONTER N°. 84 de 22 de 
dezembro de 2017. 

Art. 2° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposições em contrário. 

Brasília-DF, 29 de novembro de 2018. 
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