
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 45 , DE 05 JUNHO DE 2.019 

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, 
Dec. 9.531/2018 e o 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 os termos da Lei. n°. 9.784/99 que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável subsidiariamente ao 
SISTEMA CONTER/CRTRs; 

CONSIDERANDO a necessidade de instauração do Processo 
Administrativo/Ético em âmbito do CONTER nos termos dos art. 90, inciso I; art. 91 e art. 94 e 
inciso I, todos do Código de Processo Administrativo do CONTER/CRTR; 

CONSIDERANDO a necessidade de instrução do feito nos termos dos §§10  e 2° 
do art. 218 Código de Processo Administrativo do CONTER/CRTR; 

CONSIDERANDO Mem. ASSEJUR n° 127/2019 opinando pela abertura de 
processo Administrativo contra antigos Diretores do CRTR da 15" Região em razão de dano ao 
erário sedimentado no Processo RTOrd 0001000-75.2015.5.06.0015 decorrente de práticas de 
assédio moral, conforme informado e documentado no Oficio CRTR 15' Região n° 169 de 29 de 
maio de 2019. 

CONSIDERANDO os precedentes de denúncias de assédio moral dos 
envolvidos, conforme denúncia no Ministério Público do Trabalho de e Emprego na Pernambuco 
de n° 46213.023894/2015-04, Procedimento Preparatório no Ministério Público Federal por 
meio do PP n°.1.26.000.003159/2015-17 conforme Ofício n°. 4340/2016 MPF/PR/PE — EVCJ, 
bem como da existência dos Processos Administrativos CONTER n°. 090/2013 e 073/2015 e 
Oficio CONTER n°988/2016 de 17 de maio de 2016; 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER 
realizada no dia 31 de maio de 2019; 

RESOLVE: 

Art. 1°- Instaurar Processo Administrativo/Ético por Quebra de Decoro, Má 
Conduta e Atos de Responsabilidade de Gestão em face do TR. SANDOVAL KEHRLE, nos 

1..717.101— 

SWWW701, BI. P, Salas 2.060/2.061 — Ed. Brasília Rádio Center — Brasília/DF — CEP 70719-900 —Telefax (OXX 61) 3051.65 
e-mail: conter@conter.gov.br  home paga: www.conter.gov.br  



DITO VIANA SANTOS 
sIdente do CONTER 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

termos dos artigos 90, inciso I, 94 e inciso I, ambos do Código de Processo Administrativo do 
CONTER/CRTR, por possível infração de improbidade administrativa decorrente de assédio 
moral e dano ao erário, por possível violação aos artigos 2°, incisos III e VII art. 4° incisos I e III, 
com as possíveis penalidade do art. 5° e no art. 8° incisos III e IV da Resolução CONTER n°. 02 
de 19 de abril de 2013, aplicável no que couber os termos dos procedimentos especiais da 
Resolução CONTER n°. 17 de 30 de outubro de 2018. 

Art. 2° - Encaminhar os autos do presente processo para Comissão de Ética, 
Decoro e Atos de Responsabilidade de Gestão para que promova o conhecimento e instrução do 
processo, conforme sua competência nos termos do art. 92, inciso II e dos §§1° e 2° do art. 218 e 
seguintes, do Código de Processo Administrativo; 

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

Brasília, 05 de junho de 2019. 
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