
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA

Serviço Público Federal

PORTARIA CONTER N9 025, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2A2L.

o Coí{sELH§ NACI0NAL DE TÉcNlCCIs EM RADIoLOGIA, no uso de suas atribuições legais e

regimentais que ihe são confericias por meio da Lei n.e 7 .394, de 29 de outubro de 1"985, pelo

Decreto n.s 92.790, de 17 de junho de 1"986, Decreto 9.53U2018 e pelo Regimento lnterno do

CONTER:

CONSIDERANDO o caput do Artigo 37 da Carta Magnã, no tocante aos princípios que devem

nortear os atos da Administração Pública, notadamente os da Moralidade, Eficiência,

Publicidade, Razoabilidade, Ampla Defesa, Contraditórío, Segurança Jurídica e lnteresse Público,

dentre outros;

CONSIDERANDO o Artigo 12 e o coput do Artigo L4, ambos do Decreto ns.92.79A186, que

determinam, respectivamente, a unicidade do Sistema CONTER/CRTRs e a subordinação dos

Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia {CRTRs) ao Conselho Nacional de Técnicos em

Radiologia (CONTER);

CONSIDERANDO o disposto no Artigo L6, lncíso Vl, do Decreto na.92.79O/86, que estabelece

como atribuição do CONTER promover auditorías contábeis e financeiras, dilígências ou

verificações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais, nos Estados e no Distrito
Federal, e adotar, quando necessárias, providências para aprimorar sua eficiência e regularidade,

íncluída a designação de diretoria provisória;

CONSIDERANDO os termos da Resolução CONTER ne 14, de 1e de setembro de 2016, que dispõe

sobre normas gerais de intervenção do CONTER nos CRTRs, nomeação de Diretoria Executiva

Provisória e critérios parã recomposição do Corpo de Conselheiros, publicada no D.O.U, em 5 de

setembro de 2016, Seção 1,, ne 171;

CONSIDERANDO a continuidade do serviço público, como imperativo que deve ser reconhecido
para que se tenha a regularidade das atividades e serviços prestados pelo CRTR da 1c Região, sob
pena de prejuízo grave e de difícil reparação à Administração Pública e aos administrados;

CONSIDERANDO a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, como
imperatívo que deve ser reconhecido para que se tenha a correta atuação institucionalpor parte
do CONTER, como órgão máximo do sistema;
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CONSIDERANDO a edição da Resolução CONTER ne 15 de 21 de outubro de 2A70, relativa a

intervenção no CRTR i.a Região e nomeação de Diretoria Executiva Provisória, publicada no D.O.U

em 23 de outubro de 2.021, Edição 204, Seção 2, páginas 41";

CONSIDERANDO a necessidade de recomposição da Diretoria lnterventora do CRTR Le Região,

tendo em vista o falecimento do TR. Paulo Marques Ferreira - Díretor Tesoureiro do CRTR le
Região;

CONSIDERANDO o deliberado em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER realizada em L0 de
fevereiro de 2023., que decidiu pela recomposição e Posse da Diretoria ExecutÍva Provisória do
CRTR 1a Região;

RESOLVE:

Art.1e Recompor e dar posse a Diretoria Executiva Provisória do CRTR l-a Região.

Art.2s A Diretoria Executiva Provisória, após a recomposição a que se refene o Artigo
1e, será a seguinte:

TR. VALCIR DOS SANTOS BEZERRA - Diretor Presidente;
TR. MÁRCIO TEIXEIRA COSTA - Diretor Secretário;
TNR. DANIELA SILVA DE ALMEIDA- Diretora Tesoureira.

§le Os Diretores Executivos provisóríos, ora nomeados, tomarão posse no dia
18lOZl2A2!, de forma virtual sendo que o Diretor-Secretário do CONTER, TR. Mauro Marcelo
Limeira de Souza, dará posse virtualmente quando também entrarão em exercício efetivo de suas

atividades.

§2s Os Diretores Executivos provisórios, ora nomeados, bern como os demais
integrantes da Diretoria provisória ficarão subordinados aos cânones legais aplícáveis à

Administração Pública e, principalmente, às determinações emanadas do CONTER e, enquanto
perdurar sua provisoriedade, deverá enviar relatórios mensais de suas atividades ao CONTER,

sob pena de imediata destituição, nos termos do Artigo 47, Regulamento de lntervenção do
CONTER nos CRTRS.
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Art' 3e os Diretores ora nomeados deverão apresentar ao coNTER no prazo de até10 {dez) dias a contar da publícação da presente portaria as certidões indicadas nas aÍíneas ,,a,, 
a

;:, HriTffl;#]tposta 
nu tlín"t "1", díspostas no qir, o" artigo 28, donegimento Ereitorar

Art' 4e Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília, L8 de fevereiro de 2A21.

-I-"P;-

-Presidente

GESTÃO 2ats_2022

SIBS Quadra 2' Conjunto A, Lote 03, Núcreo BandeiranterDF, cEp 71.736_201;TereÍonê (61) 3ü5í-65'0rFax 3326-9374e-mair: conter@conter.gov.br hômê page: www.conter. gov.br


