
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 
Service Publico Federal

PORTARIA CONTER N9 146, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.020

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no
exerefeio de suas atribuigoes legais e regimentais, conferidas por meio da Lei n9 7.394, de 29 de 
outubro de 1.985, pelo Decreto n5 92.790 de 17 de junho de 1.986, Decreto 9.531/2018 e pelo 
artigo 18 do novel Regimento Interne do CONTER;

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 204, II da Constituigao Federal que garante a 
"participagao da populagao, por meio de organizagdes representatives, na formulagao das 
politicos e no controle das agdes em todos os niveis".

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Saude e urn orgao composto por 
representantes de entidades e movimentos representatives de usuarios, entidades 
representativas de trabalhadores da area da saude, governo e prestadores de servigos de 
saude;

CONSIDERANDO que os Conselhos Gestores de Politicas Publicas sao canais 
institucionais, plurais, permanentes, autonomos, formados por representantes da sociedade 
civil e poder publico, cuja atribuigao e a de proper diretrizes das politicas publicas, fiscaliza-las, 
controla-las e deliberar sobre elas;

CONSIDERANDO a solicitagao realizada pela Secretaria do Conselho. Municipal de Saude 
de Balneario Camboriu/SC, Sra. Paula Weiss, por correspondencia eletronica enviada ao 
CONTER em 15 de setembro de 2020, protocolada neste orgao sob o n9 2345/2020;

CONSIDERANDO o decidido em Reuniao de Diretoria Executiva do CONTER do dia
08/10/2020,

RESOLVE:

Art. 1° - Indicar a Conselheira Suplente do CONTER TR VANDERLEIA DA SILVA, para atuar 
como Conselheira Suplente junto ao Conselho Municipal de Saude de Balneario Camboriu/SC.

Art. 29 - A nomeagao promovida por esta Portaria devera se restringir as finalidades 
para a qual se destina, ficando vedado a indicada:
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I - Assumir compromissos, a qualquer tftulo, em nome do CONTER, sem que esteja 
formalmente autorizada;

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

§ is - o descumprimento do disposto neste artigo e seus incises acarretara a imediata 
destitui^ao do indicado, bem como a responsabilizagao do seu autor, em face de onus 
decorrentes para o CONTER, nos termos da lei;

Art. 32 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasilia-DF, 08 de dezembro de 2.020.
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