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PORTARIA CONTER Nº 149 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

  A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, 
no exercício de suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da Lei nº 7.394, de 
29 de outubro de 1.985, pelo Decreto nº 92.790 de 17 de junho de 1.986, Decreto 
9.531/2018 e pelo Regimento Interno do CONTER;  

 
  CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto na Carta magna, no tocante aos 
princípios que devem nortear os atos da administração pública, notadamente os da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica e interesse público;  

 
  CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA em especial do Art. 3º São atribuições gerais do Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia, além de outras já contidas na legislação pertinente: a) 

normatizar, coordenar e supervisionar todo o processo fiscalizatório do exercício profissional 

no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs, com o objetivo de atender ao interesse público de 

modo a proteger a sociedade e valorizar a profissão; 

 

  CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA no seu Art. 3º, h) emitir atos normativos; 

 

  CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA no Art. 14. São atribuições do Presidente, b) cumprir e fazer 

cumprir, utilizando-se de todos os meios jurídicos para tal, para que a fiscalização e a 

continuidade desta ocorra da melhor maneira possível e atenda ao interesse público, de 

maneira a fazer prevalecer a atividade-fim do Sistema CONTER/CRTRs; 

 

          CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA no seu Art. 14. São atribuições do Presidente, c) zelar pela 

honorabilidade, pela autonomia da instituição, pelo cumprimento das leis e dos regulamentos 

referentes ao exercício da profissão e pela valorização da profissão; 

 

 

      CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA no seu Art. 14. São atribuições do Presidente, x) expedir e 

assinar as portarias do CONTER; 
 
 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


 

 

 

 

 

                        CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
                                                           Serviço Público Federal 

 

2 

 
SIBS  Quadra 02 Conjunto A – Lote 03 – Núcleo Bandeirante  –DF – CEP 71.736-201 – Telefax (0XX 61) 3051-6500 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 

 
 

  CONSIDERANDO o apurado na Sindicância CONTER nº 57/2021, que determinou 
autoria e materialidade para responsabilizar os gestores do CRTR 4ª Região, no tocante as 
irregularidades apontadas pela CONAFI no Relatório Analítico da Coordenação de 
Fiscalização-CONAFI do exercício 2019. 
 
  CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CONTER, ocorrida no dia 19/11/2021, 
no julgamento da 9ª Sessão da X Reunião Plenária Extraordinária do 7º Corpo de 
Conselheiros do CONTER, que determinou a criação do Grupo de Trabalho para desenvolver 
os trabalhos de apuração quanto as irregularidades, ilegalidades e ausência de Processo de 
Inscrição Profissional de Operadores e Técnicos de Radiologia Industrial, no âmbito do CRTR 
4ª Região; 

 
  RESOLVE: 

 

  Art.1° Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de análise, dar encaminhamentos 
e execução das medidas necessárias para sanear as irregularidades, ilegalidades e ausência 
de Processo de Inscrição Profissional de Operadores e Técnicos em Radiologia Industrial no 
âmbito do CRTR 4ª Região.  

           
  Art.2º - O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros; 
 
  TR. RUBENS ACOSTA MACHADO – Coordenador; 
 TR. SILVIA KARINA LOPES DA SILVA – Membro; 
 DR. ELIZANGELA PAIVA SCARDUA – Membro.  
 
 Art.3º - O Coordenador nomeado no artigo 2º , poderá convidar Empregados 
Públicos, Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, inscritos no Sistema CONTER/CRTRs para 
apoio ao Grupo de Trabalho, sendo preferencialmente integrantes do CRTR 4ª Região.  
 
   Art. 4º - O Grupo de Trabalho terá um prazo razoável de 60 dias para concluir os 
trabalhos designados. 
 
  Art. 5º  - A  Diretoria Executiva do CONTER e do CRTR 4ª Região, disponibilizará os 
Recursos Administrativos, Financeiros e Operacionais necessários para que o Grupo de 
Trabalho possa cumprir com execução dos trabalhos designados no artigo 1º desta norma. 
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  Art. 6º - Quaisquer despesas relacionadas às atividades deste Grupo de Trabalho 
devem ser solicitadas antecipadamente, por meio de expediente interno, e executadas após  
aprovadas pela Diretoria Executiva do CONTER;  

  Parágrafo Único - As reuniões poderão ocorrer na modalidade on line por meio de 
plataforma virtual (teleconferência), para fins de atendimento ao princípio da 
economicidade e na forma presencial, quando necessário, previamente autorizado pela 
Diretoria Executiva do CONTER. 

  Art. 7º - O Grupo de Trabalho, poderá solicitar Reunião conjunta com a Diretoria 
Executiva do CONTER/CRTR para os casos que necessite de deliberação dos mesmos para 
execução dos trabalhos;  

  Art.8º - O prazo assinalado no artigo 4º desta norma, terá fruição a contar da data de 

recebimento da Presente Portaria e o Inteiro Teor da Sindicância CONTER nº 57/2021, pelo 
Grupo de Trabalho. 

  Art. 9º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  

        

Cumpra-se e publique-se; 

 
Brasília-DF, 22 de novembro de  2021. 

 
 
 

TR. LUCIANO GUEDES 
Diretor Presidente 
Gestão 2019/2022 
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