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PORTARIA CONTER Nº 59 DE 14 DE MAIO DE 2020 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais que lhe são conferidas por meio da Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 
1985, pelo Decreto n.º 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 O Decreto Legislativo nº. 6, de 20 março de 2020,  
reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 
2020; 

 
 CONSIDERANDO o artigo 19 da Resolução Conter nº. 3 de 30 de março de 2020, que 
estabelece a suspensão de todos os processos eleitorais, em todo território nacional; 

 
 
CONSIDERANDO a Resolução Conter nº. 3 de 30 de março de 2020, que estabelece que 

havendo vacância por expiração do mandato do Corpo de Conselheiros, a Diretoria Executiva 
do CONTER promoverá as medidas necessárias, de acordo com as normas aplicáveis, em ato 
próprio, para que os Regionais mantenham o seu regular funcionamento até a retomada do 
processo eleitoral. 

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso V do artigo 16 do Decreto nº 92.790 de 17 de 

junho de 1986, que estabelece como uma das atribuições do CONTER, a de “promover 
quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais, nos 
Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando necessárias, providências 
convenientes à bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação de Diretoria 
Provisória”; 

 
 
CONSIDERANDO que o Processo Eleitoral para eleger o novo Corpo de Conselheiros do 

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 17ª Região está suspenso em virtude do 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº. 6, de 20 março de 2020 
e a Resolução Conter nº 3/2020, e que o termino do mandato da atual gestão será dia 
15.05.2020; 
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CONSIDERANDO Resolução CONTER nº 09/2020 que ” Dispõe sobre a Intervenção e a 
nomeação de Diretoria Provisória para o CRTR 17ª Região, visando a continuidade dos serviços 
públicos até a posse do novo Corpo de Conselheiros.”,  

 
CONSIDERANDO a decisão da Diretoria Executiva, ad-referendum da Plenária, em 

reunião realizada no dia 08 de maio de 2020.  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Nomear a Diretoria Executiva Provisória, que administrará o CRTR 17ª Região, 

sendo composta pelos seguintes membros:  
 
TR. WELLINGTON MIRANDA CARVALHO – Diretor Presidente;  
TR. JOSÉ FERNANDO TEIXEIRA FREIRE  – Diretor Secretário;  
TR. JOSÉ MESSIAS BRITO DE ALMEIDA – Diretor Tesoureiro.   
  
 Art. 2º - A Diretoria Executiva Provisória nomeada no artigo anterior será considerada 

empossada no dia 16 de maio de 2020. 
    
Art. 3º - A posse da Diretoria Executiva Provisória será remota e as atas virtuais terão 

valor legal, para efeitos jurídicos, em virtude do período de quarentena/isolamento social, 
devendo a ata de posse ser redigida a termo, nos mesmos moldes já adotados nas reuniões 
presenciais, devendo ser colhidas as respectivas assinaturas após o encerramento da crise, para 
efeitos de controle interno por parte do CONTER, conforme estabelecido nos artigos 15 e 16 da 
Resolução Conter 03/2020.  

 
Art. 4º - Essa Resolução entra em vigor na da data de sua assinatura. 
   
 

Brasília, 14 de maio de 2020. 

 

 

 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/

