
CONSELHO NACIONAL DE T&NICOS EM RADIOLOGIA 
Servi^o Publico Federal

PORTARIA CONTER NS 156, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, no exercicio 

de suas atribuigdes legais e regimentals, conferidas por meio da Lei n.s 7.394/1985, pelos 

Decretos de numeros 92.790/1986 e 9.531/2018 e pefo Regimento Interne do CONTER:

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto na Carta magna e a Emenda Constitucional 
n9 19/1998, no tocante aos prinefpios que devem nortear os atos da administra?ao publica, 
notadamente os da legalidade, impessoaiidade, moralidade, publicidade e eficiencia;

CONSIDERANDO a edi^ao da Portaria CONTER numero 44, de 17 de margo de 2020 que nomeou 
a funcionaria efetiva, Senhora MARILUCIA LOPES ARAUJO para o exercicio das atribui^oes de 
chefe do setor de Secretaria Geral do CONTER, na forma prevista no vigente Plano de Cargos e 
Salaries do CONTER;

CONSIDERANDO o Memorando numero ns 0060/2020 subscrito pela referida funcionaria, 
requerendo seu retorno as atribuigoes de analista Administrative e Eventos, agradecendo pela 
oportunidade a ela conferida;

CONSIDERANDO a decisao exarada na Reuniao de Diretoria Executiva do dia 17 de dezembro de 
2020, concernente a exonerate da funcionaria, do exercicio das atribui^oes de chefe do setor 
de Secretaria Geral e sua lota^ao no setor da CONAFI - Coordena$ao Nacional de Fiscalizagao, 
atendendo a necessidade do CONTER;

RESOLVE:

Art. I9 - EXONERAR, a pedido, a funcionaria MARILUCIA LOPES ARAUJO das atribuigoes 

de chefe do setor de Secretaria Geral do CONTER.

Art. 29 - Estabelecer a lotagao da funcionaria MARILUCIA LOPES ARAUJO no setor da 
CONAFI - Coordenagao Nacional de Fiscalizagao, atendendo a necessidade do CONTER.

Art. 32 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 

disposi^des em contrSrio, especialmente a Portaria CONTER numero 44, de 17 de mar?o de 

2020.

Brasilia, 21 de dezembro de 2020.
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