
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Servifo Publico Federal

PORTARIA CONTER N? 01, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

O CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas 
atrlbui^oes legais e regimentals que Ihe sao conferidas por meio da Lei n.9 7.394, de 29 de 
outubro de 1985, pelo Decreto n.9 92.790, de 17 de junho de 1986, Decreto 9.531/2018 e pelo 
Regimento Interne do CONTER:

CONSIDERANDO o coput do Artigo 37 da Carta Magna, no tocante aos principios 
que devem nortear os atos da Administragao Publica, notadamente os da Moralidade, 
Eficiencia, Publicidade, Razoabilidade, Ampla Defesa, Contraditorio, Seguranga Jundica e 
Interesse Publico, dentre outros;

CONSIDERANDO o Artigo 12 e o caput do Artigo 14, ambos do Decreto n^. 
92.790/86, que determinam, respectivamente, a unicidade do Sistema CONTER/CRTRs e a 
subordina?ao dos Conselhos Regionais deTecnicos em Radiologia (CRTRs) ao Conselho Nacional 
de T^cnicos em Radiologia (CONTER);

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 16, Inciso VI, do Decreto n^. 92.790/86, que 
estabelece como atribui^ao do CONTER promover auditorias contabeis e financeiras, difigencias 
ou verificagoes relatives ao funcionamento dos Conselhos Regionais, nos Estados e no Distrito 
Federal, e adotar, quando necesscirias, provid§ncias para aprimorar sua eficiencia e 
regularidade, inclui'da a designate de diretoria provisoria;

CONSIDERANDO os termos da Resolu^ao CONTER ns 14, de l9 de setembro de 
2016, que dispoe sobre normas gerais de intervengao do CONTER nos CRTRs, nomeagao de 
Diretoria Executiva Provisdria e criterios para recomposi?ao do Corpo de Conselheiros, 
pubticada no D.O.U, em 5 de setembro de 2016, Se^ao 1, n9 171;

CONSIDERANDO a continuidade do servifo publico, como imperativo que deve ser 
reconhecido para que se tenha a regularidade das atividades e services prestados pelo CRTR da 
179 Regiao, sob pena de prejui'zo grave e de diffcil repara$ao a Administra?ao Publica e aos 
administrados;

CONSIDERANDO a supremacia do interesse publico sobre o interesse particular, 
como imperativo que deve ser reconhecido para que se tenha a correta atuagao institucional 
por parte do CONTER, como drgao mdximo do sistema;
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CONSIDERANDO o artigo 19 da Resoiugao CONTER n2. 03 de 30 de rnar^ro de 2020, 
que estabelece a suspensao de todos os processes eleitorais, em todo territorio nacional;

CONSIDERANDO a Resolufao CONTER r»2 03 de 30 de mar?o de 2020, que 
estabelece que havendo vacancla por expiragao do mandate do Corpo de Conselheiros, a 
Diretoria Executive do CONTER promovera as medidas necessarias, 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 a edi?ao da Resolu?ao CONTER ns 09 de 18 de maio de 2020, 
relativa a intervengao no CRTR 17? Regiao e nomeagao de Diretoria Executive Provisoria, 
publicada no D.O.U em 18 de maio de 2.020, Se^ao 1, paginas 524;

CONSIDERANDO que o Processo Eleitoral para eleger o novo Corpo de 
Conselheiros do Conselho Regional de T£cnicos em Radiologia da 17® Regiao esta suspense em 
virtude do estado de calamidade publica, e da Resolugao Center n9 3/2020 e que o termino do 
mandate da do II Corpo de Conselheiros se deu em 15.05.2020;

CONSIDERANDO o deliberado em Reuniao de Diretoria Executive do CONTER 
realizada em 12 de Janeiro de 2021, que decidiu pela reformulagao e recomposigao da Diretoria 
Executive Provisoria do CRTR 179 Regiao;

RESOLVE:

Art.l® Reformular e recompor a Diretoria Executive Provisoria do CRTR 179 Regiao.

Art.29 Destituir neste ato o Sr. TR. JOSE MESSIAS BRITO DE ALMEIDA do cargo de
Diretor Tesoureiro.

Art.3s Nomear neste ato os Sres. TR. Emizael dos Santos de Souza - CPF: 
925.294.963-15 para o cargo de Diretor Tesoureiro e TR. Fernando Jose Silva Portugal - CPF: 
42832519334 para o cargo de Diretor Secretario.

Art. 42 A Diretoria Executive Provisoria, apos a reformulagao e recomposi^ao a que 
se refere o Artigo l9, sera a seguinte:

- TR Myriam Lins de Oliveira Marques - Diretora Presidente;
- TR Fernando Jose Silva Portugal - Diretor Secretario;
- TR Emizael dos Santos de Souza - Diretor Tesoureiro.

§ls Os Diretores Executives provisorios, ora nomeados, tomarao posse 
Janeiro de 2021, quando tambem entrarao em exercicio efetivo de suas atividades.

dia 13 de

y,"r'i",Er~
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§2a Os Diretores Executives provisorios, ora nomeados, bem como os demais 
integrantes da Diretoria provisoria ficarao subordinados aos c§nones legais aplicaveis a 
Administragao Publica, e, principalmente as determinagoes emanadas do CONTER, e, enquanto 
perdurar sua provisoriedade devera enviar relatorios mensais de suas atividades ao CONTER, 
sob pena de imediata destitui^ao, nos termos do Artigo 47, Regulamento de Interven^ao do 
CONTER nos CRTRs.

Art. 52 A posse dos nomeados sera remota e as atas virtuais terao valor legal, para 
efeitos jundicos, em virtude do perfodo de quarentena/isolamento social, devendo a ata de 
posse ser redigida a termo, nos mesmos moldes ja adotados nas reunioes presenciais, devendo 
ser colhidas as respectivas assinaturas apos o encerramento da crise, para efeitos de controle 
interno por parte do CONTER, conforme estabelecido nos artigos 15 e 16 da Resolufao CONTER 
03/2020.

Art. 62 Os diretores ora nomeados deverao apresentar ao CONTER no prazo de ate 
10 (dez) dias a contar da publicacao da presente portaria as certidoes indicadas nas alfneas "a" 
a "h" e a declara^ao disposta na almea "I", dispostas no §1®, do artigo 28, do Regimento 
Eleitoral dos CRTR's em vigor.

Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasilia, 13 de Janeiro de 2.021.

*1
Diretor Preiidente 
CESTA5 2019-2022
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