
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Service Publico Federal

PORTARIA CONTER N5 95 DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA,
no exerdcio de suas atribuigoes legais e regimentais, conferidas por meio da Lei n.9 7.394,de 29 
de outubro de 1985, pelo Decreto n.^ 92.790/1986, Decreto 9.531/2018 e pelo Regimento 
Interne do CONTER,

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

CONSIDERANDO a instauragao do Processo Administrative n9 170/2019, para apurar 
suposta conduta do Agente fiscal Tiago Jasper, tendo o CONTER avocado competencia em 
virtude da suposta intervengao do CRTR 11- Regiao no processo, e que tal avocagao devera 
ocorrer pelo Plenario do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia;

CONSIDERANDO o expediente do TR Jorge Chernicharo, protocolado no CONTER sob 
o n9 1241, informando que ainda nao havia sido formalmente designado para o cargo de 
sindicante no processo visto que o Memo. 161/2020 de 10/03/2020, foi enviado para edigao de 
Portaria, nao podendo nesta ocasiao diligenciar nenhum ato no presente processo;

CONSIDERANDO o decidido em Reuniao de Diretoria Executiva realizada no dia
03/08/2020.

RESOLVE:

Art. I9 REVOGAR in totum a Portaria CONTER n9 47 de 18 de margo de 2020, que 
nomeou o TR. Jorge Chernicharo, como sindicante do Processo Administrative n9 170/2019.

Art. 29 A presente Portaria entrara em vigor na data de sua assinatura, revogando-se 
as disposigoes em contrario.

Brasilia, 07 de agosto de 2020.
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