
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Service Publico Federal

PORTARIA CONTER N9 97, DE 17 DE AGOSTO DE 2020

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA,
no exercicio de suas atribui^oes legais e regimentals, conferidas por meio da Lei n.9 7.394, de 29 de 
outubro de 1985, pelos Decretos n9 92.790 de 17 de junho de 1.986, 9.531 de 17 de outubro de 
2018 e pelo novel Regimento Interne do CONTER;

CONSIDERANDO o estabelecido no artigo 37 da CF/88, inciso II, que estabelece os 
requisites para investidura em cargo ou emprego publico, depende de aprovagao previa em 
concurso publico de provas ou de provas e titulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeagoes para cargo em comissao 
declarado em lei de livre nomeagao e exoneragao.

CONSIDERANDO as disposigoes contidas na Portaria CONTER n.9 46, de 22 de dezembro 
de 2014 e seus anexos, em que se instituiu o Normative de Pessoal - Cargos de Livre Provimento, 
disciplinando os procedimentos para designagao, extingao, remuneragao, dispensa e demissao dos 
ocupantes de cargos de livre provimento no Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia e;

CONSIDERANDO o decidido no Processo Administrative SES 00030568/2020, em tramite 
no Estado de Santa Catarina, que disponibilizou o servidor Marcos Eduardo Floriano, matnculas n9 
658.667.7.01 e 658.667.7.02, para ocupar cargo em comissao de assessor jun'dico no Conselho Nacional 
de Tecnicos em Radiologia;

CONSIDERANDO o decidido em reuniao de Diretoria Executiva no dia 15 de fevereiro de
2020;

RESOLVE:

Art. I9 - Contratar para o CARGO EM COMISSAO DE ASSESSOR JURIDICA PLENO DO CONTER, o 
Advogado MARCOS EDUARDO FLORIANO, brasileiro, casado, Advogado, inscrita na OAB-SC sob o 
numero 39435, portadora da Cedula de Identidade RG n9 3599046 - SSP/SC e do CPF 017.802.929-70, 
residente e domiciliado na Rua Waldemar Momm, 88, Agua Verde, Brumenal/SC.

Art. 29 - O exercicio do cargo em questao tern carater demissivel ad nutum, sendo regido pelas 
disposigoes constantes na Portaria CONTER n9. 46, de 22 de dezembro de 2014 e seus anexos, com 
acordo mutuo de carga horaria 40 (quarenta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas presencias e 20 
(vinte) home Office, devendo ainda respeitar os ditames estabelecidos na Lei 8.906/94 - Estatuto da 
OAB, Regulamento Geral, Codigo de Etica e Disciplina e Provimentos do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil e os termos do contrato de prestagao de servigos de numero 14/2019 firmado 
entre as partes e historiado no Processo Administrative CONTER de numero 218/2019.

Paragrafo unico: As vinte horas presenciais, mediante mutuo consentimento, poderao ser 
objeto de banco de horas.
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Art. 32 - 0 Assessor Jundico ora nomeado recebera remunera^ao de R$ 15.128,10 (quinze mil 
cento e vinte e oito reais e dez centavos), acrescidos dos beneficios de vale refei^ao, vale transporte e 
assistencias medica e odontologica, com demais direitos e obriga^oes legais aplicaveis a especie.

Art.42 - Fica o Conter responsavel mensalmente a recolher a contribuipao previdenciaria (parte 
do servidor e patronal) ao IPREV, Orgao Gestor do Regime Proprio de Previdencia, conforme dispoe o 
art. 4°,§ 3°, II, combinado com o art. 17, I e II e art. 19. II, e art. 20 da LC 412/08, ate 31/12/2020, na 
forma estabelecida no ATO n^ 1235 / 2020 COLOCAR A DISPOSICAO, do CONTER, para exercer o cargo 
em comissao de Assessor Jundico, de acordo com o Decreto n9 336/2019, conforme processo n9 SES 
30568/20, MARCOS EDUARDO FLORIANO, mat. n° 658.676-7-01 e 02, ocupante do cargo de ANALISTA 
TECNICO EM GESTAO E PROMOCAO DE SAUDE, na competencia de Tecnico em Radiologia e Imagem, 
lotado na SES, sem onus para origem, com a obrigatoriedade do orgao cessionario recolher 
mensalmente a contribuigao previdenciaria (parte do servidor e patronal) ao IPREV, Orgao Gestor do 
Regime Proprio de Previdencia, conforme dispoe o art. 4°,§ 3°, II, combinado com o art. 17, I e II e art. 
19. II, e art. 20 da LC 412/08, ate 31/12/2020, ato publicado no Diario Oficial - SC - N9 21.331 em 
13.08.2020.

Art. 59 - O Assessor Juridico devera atender as necessidades do CONTER em carater de 
dedicagao continua, visto que a atividade a ser desenvolvida sera em forma de cargo em confianga, sem 
controle de Jornada e nem percepgao de boras extras.

Art. 69 Os efeitos da presente Portaria passam a viger a partir de 18 de agosto de 2020.

Brasilia - DF, 18 de agosto de 2020

c
TR. LTJpANO GUEDES 
DIRETOR PRESIDENTE
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