
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 

Servi?o Publico Federal

PORTARIA CONTER N? 66, DE 07 DE JULHO DE 2.020

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no
exercicio de suas atribuigoes legais e regimentals, conferidas por meio da Lei n^ 7.394, de 29 de 
outubro de 1.985, pelo Decreto n9 92.790 de 17 de junho de 1.986, Decreto 9.531/2018 e pelo 
novel Regimento Interne do CONTER;

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto na Carta magna, no tocante aos principios 
que devem nortear os atos da administragao publica, notadamente os da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, eficiencia, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditorio, 
seguranga jundica e interesse publico;

CONSIDERANDO que a carteira de identificagao profissional e um documento expedido pelos 
Conselhos Nacional e Regionais de Tecnicos em Radiologia, cuja apresentagao e obrigatoria 
para demonstrar a habilitagao do profissional para o exercicio da profissao;

CONSIDERANDO que o art. I9 da Lei n.9 6.206/75 estabelece que a carteira de identidade 
profissional expedida pelo Sistema CONTER/CRTR's goza de fe publica e e valida em todo o 
territorio nacional como prova de identidade civil;

CONSIDERANDO a necessidade de atualizagao da carteira de identidade dos profissionais 
inscritos no Sistema CONTER/CRTR's, que agregue novos elementos e possa sintetizar varias 
informagoes de modo mais seguro, duravel e pratico;

CONSIDERANDO os avangos tecnologicos que permitem integrar elementos de seguranga a 
carteira de identificagao profissional, de modo a evitar fraudes e assegurar a confiabilidade do 
documento e suas respectivas informagoes;

CONSIDERANDO a tendencia de modernizagao dos documentos de identificagao, com a 
migragao para um modelo mais simples, mais sustentavel, menos oneroso ao profissional e ao 
Sistema CONTER/CRTR's, que propicie ainda maior comodidade na sua apresentagao;

CONSIDERANDO que as informagoes necessarias a expedigao das carteiras de identificagao 
profissional devem ser atualizadas, fazendo-se necessaria a criagao de procedimentos para a 
captura e coleta dos dados manuals e biometricos, assim como a respectiva certificagao e 
validagao;

CONSIDERANDO os esforgos conjuntos do CONTER e do CRTR 8- Regiao, na realizagao de 
estudos que possibilitem a implementagao da nova carteira de identidade profissional em 
ambito nacional;
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CONSIDERANDO o decidido em Reuniao de Diretoria Executiva do CONTER do dia 26 de junho 
de 2020;

RESOLVE:

Art. 1° Instituir o Grupo de Trabalho destinado a promover os estudos 
necessaries para a implementa^ao no ambito do Sistema CONTER/CRTR's da nova Carteira de 
Identidade Profissional - CIP, com as seguintes competencias:

I - Realizar o levantamento das informagoes relativas ao funcionamento dos 
sistemas eletronicos utilizados na confecgao das cedulas de identidade profissional junto ao 
prestador de services contratado pelo CONTER, propondo adequagoes necessarias para 
utiliza^ao pelo Sistema CONTER/CRTR's;

II - Estabelecer em conjunto com o prestador de services os ajustes finals e 
necessaries a execu^ao do objeto destinado a produ^ao das CIP's;

III - Recomendar os parametros tecnicos e especificagoes da prestagao do 
servi?o que envolvam a confeccao e expedigao das carteiras de identidade profissional;

IV - Buscar a unificagao dos sistemas de informacao utilizados no Sistema 
CONTER/CRTR's e a aproximagao dos recursos dos sistemas que serao implementados, 
proporcionando o intercambio de informagao entre os orgaos para tal fim;

V - Representar o CONTER na sua area de atuagao, desde que previamente 
autorizado pela diretoria da autarquia;

VI - Organizar e promover reunioes com especialistas, entidades e instituigoes 
correlates, sempre que a Diretoria Executiva do CONTER assim deiiberar;

VII - Elaborar o piano de agao para implementacao das novas carteiras de 
identificagao profissional em ambito nacional;

VIII - Promover agoes compartilhadas com as demais comissoes e camaras
tecnicas do CONTER;

IX - Atuar, em conjunto com o Setor de Comunicacao do CONTER para dar 
publicidade as agoes promovidas pela Comissao, mediante previa aprovagao da Diretoria 
Executiva e;

X - Proper a normatizagao dos procedimentos necessarios para a confeccao, 
distribuigao e utilizacao das novas carteiras de identificacao profissional. T
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Art. 22-0 Grupo de Trabalho sera composto pelos seguintes membros:

Coordenador: TR. Manoel Ozorio da Silva Sobrinho - Diretor Tesoureiro do CRTR 
8? Regiao;

Membro: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario do CONTER;

Membro: TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro do CONTER;

Membro: TR. Manoel Benedito Viana Santos - Conselheiro efetivo do CONTER;

Membro: TR. Abel dos Santos - Conselheiro efetivo do CONTER;

Membro: TR. Luciano Henrique Xavier Monteiro - Diretor Presidente do CRTR 3- 
Regiao;

Membro: TNR. Cleia Regina Santos de Sequeira - Diretora Presidente do CRTR 65 
Regiao;

Membro: TR. Oldemir Lopes Felix - Diretor Presidente do CRTR 12? Regiao;

Membro: TR. Jose Marcos dos Santos Neto - Diretor Presidente do CRTR 14^ 
Regiao;

Membro: Joao Batista da Silva Junior - Assessor de Informatica do CONTER;

Membro: Matheus Alcantara Pinto - Analista de Tl do CONTER;

Membro: Dr. Victor Alves Martins - Assessor Juridico do CONTER;

Membro: Gabriel Fernandes Lima - Gerente Administrative do CRTR 19^ Regiao;

Membro: Elizabeth Boavista de Freitas - Coordenadora de Fiscalizagao - Auxiliar 
Administrative do CRTR Regiao;

Membro: Fabio Moreira de Almeida - Agente Administrative do CRTR 5- Regiao; 

Membro: Valdirceu Siqueira dos Santos - Agente Fiscal do CRTR9^ Regiao; 

Membro: Ariosvaldo Endler- Agente Fiscal do CRTR 10§ Regiao;

Membro: Dr. Jacinto de Sousa - Assessor Juridico do CRTR 8- Regiao;

Membro: Dr. Carlos Alberto de Paiva Viana - Assessor Juridico do CRTR 2^
Regiao.

Art. 35 - Quaisquer despesas relacionadas as atividades deste Grupo de Trabalho 
devem ser justificadas, analisadas e aprovadas pela Diretoria Executiva do CONTER;

Art. 42 - Os cargos e fun?6es sao hononficos e nao remunerados;
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Art. 52 - E vedado aos membros do Grupo de Trabalho:

I - Manifestar-se, a qualquer titulo, em nome do CONTER, sem que esteja 
previamente e formalmente autorizado;

II - Assumir compromissos, a qualquer titulo, em nome do CONTER, sem que 
esteja formalmente autorizado;

III - Assinar documentos, emitir pareceres ou divulgar notas publicas que, por sua 
natureza e especificidade, sejam da exclusiva competencia da Diretoria Executiva do CONTER;

§ - 0 descumprimento do disposto neste artigo e seus incisos acarretara a
imediata destituigao do membro, bem como a responsabilizagao do seu autor ou autores, em 
face de onus decorrentes para o CONTER, nos termos da lei;

§ 29 - Qualquer correspondencia e/ou documento oficial destinados a comissao 
devera ser encaminhado para o enderego da sede do CONTER, sendo esse o seu local de 
referenda.

Art. 69 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposigoes em contrario.

Brasilia-DF, 07 de julho de 2.020.

TR.
iretor Presidente
kf'stao 2019/2022
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