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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

PORTARIA CONTER N° 72, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais que lhe são conferidas por meio da Lei n.° 7.394, de 29 de outubro de 
1985, pelo Decreto n.° 92.790, de 17 de junho de 1986, Decreto 9.531/2018 e pelo Regimento 
Interno do CONTER: 

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Constituição Federal, em especial 
o caput do art. 37, que retrata os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, como norteadores dos atos da administração pública, dentre outros; 

CONSIDERANDO a edição Resolução CONTER n° 11 de 14 de maio de 2019, 
publicada no D.O.0 em 17 de maio de 2019, e a nomeação de Diretoria Executiva Provisória, e a 
Portaria CONTER n° Lide 16 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO a realização da 202 Sessão da IV Reunião Plenária Ordinária de 
2019 do 79  Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, realizada 
no dia 16 de outubro de 2019, no item 5 onde decidiu-se pela "redução de despesas com custas 
de viagens e diárias de interventores, nomeando todos os interventores com domicilio no local 
da sede do Regional até 31 de outubro de 2019, ressalvados os casos que comprovadamente já 
existam passagens emitidas, hipótese na qual, não serão adquiridas novas passagens, pois em 
ato contínuo ao exaurimento das já existentes será feita a substituição dos interventores nesta 
condição, em não havendo pessoas habilitadas ou interessadas para ocupar o cargo os 
trabalhos nesse regional, até o saneamento da vacância serão desenvolvidos pelos demais 
interventores..." 

CONSIDERANDO o deliberado em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER 
realizada em lide outubro de 2019; 

RESOLVE: 

Art. 12 - Destituir a TNR. NAIARA FONTES MARQUES, do cargo de Diretora 
Presidente Interventora do CRTR 132  Região, com seus atos válidos até o dia 31 de outubro de 
2019, o qual terá seu substituto publicado oportunamente. 

Art. 22 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, permanecendo 
inalterados os demais diretores constituídos na Port ria CONTER n° 67 de 16 de setembro de 
2019. 

Brasília, 30 de outubro de 2.019. 
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