
PORTARIA CONTER N9 71, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019
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atritiuiçÕes legais * regimentais qu* lhe são cnnfericlas pnr r"n*io da Lei n.s 7.3S4, de Jg de
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Regimento lnterno do CONTER:

CONSIDERANDO a edição da Resolução CONTER ns 0l- de 30 de janeiro de 20j.8,
Resolução CONTER n" 03, de 03 de maio de 2018, Resolução CONTER ne 06 de setembro de
2O'J.8, e a Portaria CONTER ne 65lZOt9;

CONSIDERANDO a realização da 204 Sessão da lV Reunião Plenária Ordinária de
2019 do 7s Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, realizada
no dia 1-6 de outubro de 20L9, no item 5 onde decidiu-se pela"reduçdo de despesas com custas
de viagens e didrios de interventores, nomeondo todos os interventores com domicílio na local
do sede do Regional até 37 de outubro de 2079, ressalvado.s os cosos que comprovodamente jó
existam possogens emitidas, hipótese no qual, nõo serõo adquiridas novos possagens, pois em
ato contínuo aa exourimento dos ió existentes seró feito a substituiçdo dos interventores nesta
condiçõo, em nõo hovendo pessoas habilitadas ou interessadas para ocupor o csrgo os
trabolhos nesse regionol, até o soneomento da vocôncÍa serõo desenvolvidos pelos demais
interventores..."

CONSIDERANDO o deliberado em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER
realizada em 17 de outubro de 20j"9;

RESOLVE:

Art. le - Destituir o TR. RICARDO ANTÔN|O DE OLIVE|RA, do cargo de Diretor
Presidente interventor do CRTR 7a Região, com seus atos válidos até o dia 3i. de outubro de
20L9, o qualterá seu substituto publicado oportunamente.

CONSELHO NACIONAL
Serviço

Art. 2e - Esta Portaria entra em vigor
inalterados os demais diretores constituídos na po

20L9.

DE TECNIICOS EM RADIOLOGIA
Público Federal

de sua assinatura,
CONTER ns 65 de Ll-

permanecendo

de setembro de

Brasília-DF, 30 de outubro de 201g.
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