
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 

Servi^o Publico Federal

PORTARIA CONTER N& 145 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

O CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuigoes 
legais e regimentals que Ihe sao conferidas por meio da Lei n.5 7.394, de 29 de outubro de 
1985, peio Decreto n.5 92.790, de 17 de junho de 1986, Decreto 9.531/2018 e pelo Regimento 
Interno do CONTER:

CONSIDERANDO as disposigoes estabelecidas na Constituigao Federal, em especial o 
caput do art. 37, que retrata os principles da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia, como norteadores dos atos da administra^ao publica, dentre outros;

CONSIDERANDO O Decreto Legislative n^. 6, de 20 margo de 2020,
reconhece a ocorrencia do estado de calamidade publica, com efeitos ate 31 de dezembro de 
2020;

CONSIDERANDO o artigo 19 da Resolugao Center ne. 3 de 30 de mar^o de 2020, que 
estabelece a suspensao de todos os processes eleitorais, em todo territorio nacional;

CONSIDERANDO a Resolugao Center ns. 3 de 30 de margo de 2020, que estabelece que 
havendo vacancia por expiragao do mandate do Corpo de Conselheiros, a Diretoria Executive 
do CONTER promovera as medidas necessaries, de acordo com as normas aplicaveis, em ato 
proprio, para que os Regionais mantenham o seu regular funcionamento ate a retomada do 
processo eleitoral.

CONSIDERANDO o disposto no inciso V do artigo 16 do Decreto ne 92.790 de 17 de 
junho de 1986, que estabelece como uma das atribuigoes do CONTER, a de "promover 
quaisquer diligencias ou verificagoes, relatives ao funcionamento dos Conselhos Regionais, nos 
Estados ou Territorios e Distrito Federal, e adotar, quando necessarias, providencias 
convenientes a bem da sua eficiencia e regularidade, inclusive a designagao de Diretoria 
Provisoria";

CONSIDERANDO que o Processo Eleitoral para eleger o novo Corpo de Conselheiros do 
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia da 17§ Regiao esta suspense em virtude do 
estado de calamidade publica reconhecido pelo Decreto Legislativo ne. 6, de 20 margo de 2020 
e a Resolugao Center n9 3/2020, e que o termino do mandate da atual gestao sera dia 
15.05.2020;
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CONSIDERANDO Resolufao CONTER n? 09/2020 que " Dispoe sobre a Intervengao e a 

nomeagao de Diretoria Provisoria para o CRTR 173 Regiao, visando a continuidade dos services 
publicos ate a posse do novo Corpo de Conselheiros.",

CONSIDERANDO a decisao da Diretoria Executive, ad-referendum da Plenaria, em 
reuniao realizada no dia 08 de maio de 2020.

CONSIDERANDO a decisao da Diretoria Executiva do Conter, em reuniao realizada no 
dia 02 de dezembro de 2020, que deliberou pelo remanejamento dos membros da Diretoria 
Executiva Interventora do CRTR 17? Regiao.

RESOLVE:

Art. is Remanejamento e Posse de membro da Diretoria Executiva Provisoria, que 
administrara o CRTR 173 Regiao, nomeia TR. MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, CPF: 
046.707.SS^SSy ao Cargo de Diretora Presidente.

Art. 22 - A Diretora Presidente Provisoria tomara posse no dia 07 de dezembro de 2020.

Art. 3s . a posse da Presidente sera remota e as atas virtuais terao valor legal, para 
efeitos jundicos, em virtude do periodo de quarentena/isolamento social, devendo a ata de 
posse ser redigida a termo, nos mesmos moldes ja adotados nas reunifies presenciais, devendo 
ser colhidas as respectivas assinaturas apos o encerramento da crise, para efeitos de controle 
interne por parte do CONTER, conforme estabelecido nos artigos 15 e 16 da Resolu?ao Conter 
03/2020.

Art. 4s - Essa Portaria entra em vigor na da data de sua assinatura.

Brasilia, 03 de dezembro de 2020.

HC LUCIAN UEDES

Dicetor-Presidente\
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