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PORTARIA CONTER Nº 26 DE 26 DE FEVEREIRO 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 n. º 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo 

Decreto n. º 92.790/1986, Decreto nº 9.531/2018 e pelo Regimento Interno do CONTER: 

CONSIDERANDO o recebimento do Memorando n° 010/2021, para providências decisão de RDE, 

expedido em 18 de fevereiro de 2021, com espelho do Memorando n° 019/2021, para recebimento de 

cópia de ata, acordão TCU e Memorando ASSEJUR n° 265/2019, expedido em 29 de janeiro de 2021, com 

cópia da ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, realizada no dia 09 de fevereiro de 2021, para 

cancelar as portarias n° 147 a 152, de 2020, e substituir a TR. Myriam Lins de Oliveira Marques pelo Dr. 

Marcos Floriano;  

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 moralidade, eficiência, publicidade, 

razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público; 

 

CONSIDERANDO que dentre os poderes administrativos, o poder hierárquico há, também, de ser 

obedecido no SISTEMA CONTER/CRTR’s, pois, “.... tem por objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir 

as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública” (In Direito administrativo 

Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, p. 100); 

 

CONSIDERANDO o do Código de Processo Administrativo, que estabelece normas de finalidade e 

operabilidade sob os atos processuais para processos administrativos sob a jurisdição e competência do 

Sistema CONTER/CRTRs, especialmente o estabelecido no TÍTULO I - DAS NORMAS GERAIS DO PROCESSO 

E DO PROCEDIMENTO. CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, em seu Art. 2°, verbis: - “Este 

Código aplica-se (...) para os processos em curso, tendo aplicação subsidiária e complementar a normas 

especiais como regulamentos de intervenção, licitações, inscrições e aos Regimentos Internos e Eleitorais, 

bem como de quaisquer Resoluções ou Portarias emanadas pelo CONTER que contenham normas de 

caráter processual(...)”;  

 

CONSIDERANDO o Memorando SECRETARIA GERAL CONTER n° 019/2021 sugerindo a abertura de 

sindicâncias para apurar eventuais irregularidades nas prestações de contas dos CRTR´s 4°, 12°, 15°, 17°, 

18° e 19° Regiões, espelhados pelo acordão TCU n° 1169/2020, com cópia do Memorando Assejur 

265/2019;  

 

CONSIDERANDO ainda o Memorando SECRETARIA GERAL CONTER n°019/2021  diante os fatos apurados 

no âmbito do Processo de Centralização de Matéria nº 023/2018, com vistas a individualizar condutas do 

corpo diretivo do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Estado do Alagoas/ Aracajú– CRTR 7º 

, no tocante `as irregularidades: i) as compras e contratações sem a devida observância legal; ii) forma de 

contratação e gestão de pessoal e descumprimento; iii) pagamento de vantagens e verbas indenizatórias 

pelos Conselheiros e funcionários; iv) inconsistências contábeis tais como emissão de cheques e 

pagamentos realizados sem a devida comprovação da despesa ou processo econômico, a utilização 
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irregular do suprimento de fundos, não recolhimento de tributos gerando multas e juros, não repasse da 

conta parte ao CONTER, dentre outros e v) deficiências na gestão que redundaram na degradação da 

estrutura e equipamentos do Regional, concernente aos exercícios de setembro de 2011 a dezembro de 

2019, apurando os prejuízos causados ao erário; 

 

CONSIDERANDO a Ata de Reunião da Diretoria Executiva do dia 19/02/2021, pela substituição da TR. 

Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo Dr. Marcos Eduardo Floriano;  

 

CONSIDERANDO a decisão de Reunião da Diretoria Executiva do CONTER realizada em 09 de fevereiro de 

2021. 

 

   R E S O L V E: 
 
Art. 1º - CANCELAR as Portarias n° 147/2020, 148/2020, 149/2020, 150/2020, 151/2020 

e 152/2020, nos termos do art. 2° do Código de Processo Administrativo CONTER; 

 

Art. 2º - DESIGNAR o Assessor Jurídico do CONTER, DR. MARCOS EDUARDO FLORIANO, 

como sindicante. 

 

  Art. 3º - O Sindicante nomeado deverá observar o prazo de 60 (sessenta) dias para 

conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual período, mediante fundamentação, na regra estabelecida 

no artigo 77, do Código de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs.  

 

            Art. 4º - O prazo assinalado no artigo anterior para conclusão dos trabalhos, terá fruição a 

contar da data de recebimento da Portaria pela Sindicante designada no artigo segundo.   

 

    Art. 5º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e o prazo assinalado 

no artigo anterior para conclusão dos trabalhos, terá fruição a contar da data de recebimento da Portaria 

pelo Sindicante designado, revogando-se as disposições em contrário. 

                                                                                                                                                              

      

   Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 

 

TR. LUCIANO GUEDES 

Diretor-Presidente 

GESTÃO 2019-2022 
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