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PORTARIA CONTER Nº 148 DE 11 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 seu Art. 3º, l) promover, por todos os meios ao seu alcance, a 
constante melhoria do processo fiscalizatório do Sistema CONTER/CRTRs; 
 

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, 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; 
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CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA no seu Art. Art. 14. São atribuições do Presidente, d) cumprir e 
fazer cumprir este Regimento Interno; 

 
CONSIDERANDO o teor do regimento interno do CONSELHO NACIONAL DE 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA no seu Art. 31 § 4º Os empregados do CONTER deverão 
observar o compromisso do zelo e do sigilo nas atividades desenvolvidas no Conselho 
Nacional, podendo tal compromisso também constar no contrato de trabalho; 

 
CONSIDERANDO o teor da LEI Nº 8.027, DE 12 DE ABRIL DE 1990, que dispõe sobre 

normas de conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações 
Públicas, e dá outras providências; 

 
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; 
 

CONSIDERANDO a decisão de Reunião da Diretoria Executiva realizada no dia 
11/11/2021; 

 
 
RESOLVE: 
 

Art.1° Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de análise, encaminhamentos e 
execução das medidas necessárias para o saneamento de eventuais irregularidades, e, 
ressarcimento de eventuais danos causados ao erário no âmbito do CRTR/RJ, detectados 
pela diretoria interventora, dentre outros. 

           
Art.2º - O Grupo de Trabalho será composto pelas seguintes colaboradoras; 
 
Dr. MARCOS EDUARDO FLORIANO                       Assessor Jurídico/CONTER 
Dra. LETÍCIA MARIA CUNHA MOREIRA                Assessora Jurídica/CRTR/RJ 
Sr. VITOR ALENCAR FARIAS NEPOMUCENO       Assistente Financeiro Júnior/CONTER 
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Art. 3º - Quaisquer despesas relacionadas às atividades deste Grupo de Trabalho 
devem ser informadas antecipadamente, por meio de expediente interno, e 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. 4º - É vedado aos membros do Grupo de Trabalho:  

I - Manifestar-se, a qualquer título, em nome do CONTER, sem que esteja 
previamente e formalmente autorizado;  

II - Assumir compromissos, a qualquer título, em nome do CONTER, sem que esteja 
formalmente autorizado.  

Art. 5º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-
se as disposições em contrário.   

Encaminhe-se cópias da presente portaria aos membros do referido grupo de 
trabalho instituído imediatamente, bem como a diretoria interventora do CRTR/RJ. 

Cumpra-se e publique-se. 

 
Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. 

 
 
 

TR. LUCIANO GUEDES 
Diretor Presidente 
Gestão 2019/2022 
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