
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 35, DE 13 DE MARÇO DE 2019 

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, 
conferidas pela Lei n.° 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo Decreto n.° 92.790/1986, Decreto 
9.531/2018 e pelo novel 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/CRTRs, 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 o teor do artigo 457, § 1° da Consolidação das Leis 
Trabalhistas que trata da gratificação de função; 

CONSIDERANDO o contido no CAPITULO IV — DO REGIMENTO 
INTERNO DO CONTER, que trata DAS COMISSÕES, CÂMARAS TÉCNICAS E 
COORDENAÇÕES, 

CONSIDERANDO a Criação da Comissão Especial de Licitação, para atuar em 
processos específicos, no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs, 

CONSIDERANDO o Memo Dir. Presidente n° 103/2019 solicitando 
reformulação da Portaria CONTER n° 19/2014, devido a necessidade de pagamento de 
gratificações por atividades desenvolvidas por membros de Comissão Especial de Licitação; 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER 
do dia 07 de março de 2.019; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Os integrantes da Comissão Especial de Licitação farão jus ao 
recebimento de gratificação em caráter não habitual e não acumuláveis com diárias. 
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Artigo 2° - Só será permitido o pagamento de 1 (uma) única gratificação por 
processo administrativo instaurado para realização do certame licitatório, independentemente do 
número de reuniões realizadas pela Comissão Especial de Licitação instituída pelo CONTER e 
nomeada por regular Portaria; 

Parágrafo único - O pagamento da gratificação estabelecida no artigo 1° desta 
Portaria será efetuado ao final do Procedimento Administrativo Licitatório e devida conclusão do 
certame licitatório concernente. 

Art. 30  - O valor da gratificação para os integrantes da Comissão Especial de 
Licitação será de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais). 

Art. 40  - Esta Portaria retroage seus efeitos a partir da data de 19 de fevereiro de 
2019, revogando-se o Art. 1° e o inciso I do Art 2° da Portaria CONTER n° 19/2014, 
permanecendo inalterados os demais termos ali estabelecidos. 

Art. 50  - Fica dispensada a publicação da presente Portaria no D.O.U. por se tratar 
de ato interna corporis da Autarquia. 
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