CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS .ENI RAIHOLOGIA
Ser-3/440 Públitafederál
RESOLUÇÃO g:INTER N°. 92 DE 19 DE'ABRIL DE 2018.
'EMENTA: Dispõe ,snbre :interVenção no CRTR - 18. Região
com nomeação de nove! biretoria Executiva•Provisária em razão
da yaanCia do edlegitido'; 'NTSando 'assegurar a Contintlidade dos
serviços públicos ate ,a recomposição do Corpo de Conselheiros
após
prneeSib éléitotral.

O CONSELIIO NACIONAL DE 'TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pôr
intermédio da sua plenária no,uso de suas atribák(Ics- legais c regimentais, ique lhe:são conferidas
pela Lei n." 7.394. de 29 de Miltibro de 1985. artigo 16 inciso V do Dec-feto h.° 92.790: de 17 de
junho de 1986,c alinca 'h' do art. 15 doRegimento Miemo doCONTER;
CONSIDERANDO .o teor do cape do artigo 31 inserto na CártaeMagna,.no tocante
adiniiiiStração pública, notadarnerite .6s da Moralidade,
aos printipios que devém riorteatosiatoS
eficiência publicidade, razoabilidadc, ampla defesa, ?contraditório, segurança jurídica e interesse
público;
CONSIDERANDO o disposto no art. IT.2 c no capul do:artigo14j aios-do Decreto
n°91790 de 17 de junho :de' 1986 nue detentiniatii itspettiva-niente a unicidade do SiSttina
CONTER/CICIRs c AfspbordineçAo dos Conselhos Regionais de Técnicos cm 'Radiologia ao
Conselho Nacional cle Téchieos'em
CONSIDERANDO - O disposto no inciso V do artigo 16 do Decreto n° 92.799 de 17
de junho de 1986 que estabelece ecinio 'atribule- o do CONTER proinoVer quaisquer 'diligencia-5 ou
verificações, relativas ao funcionamento dos :Conselhos Regionais; nos .Estados ou Territn.ries e
Distrito Federal, e adotai-, quando fieceSSatias, 'providencias convenientes ã bebi da Stia cliciencia
regularidade, inclusive g designaçãodediretoria,provisoria;
CONSIDERANDO o‘te-or tioS mrti,gias 15 e 22 Ido :Decreto 92,199/86 e,artigo d'o
Regimento Interno dos Conselhos:RegiónaiS de-TéCnico5 em Radiologia (;itie - fixa â tohiposiçãci dó
Corpo de Conselheiros 'chi .99 (nove) membros efetivos, bem como que o texto do artigo 40, do
Regimento Interno dos Conselhos Regionais de Técnicos .ern Radiologia estabelece o. O/Mim
mínimo cm igual número para as deliberações nas reuniões plenarias.orélinárias extraordinarigs;
CONSIDERANDO as renuncias c:afaStamento dc. 10 (dez) Conselheiros Regionais
do CRTR 183 Região; tonto-rine hotiCia'do tio :Oficio 'CRTR 18".Região n° 030/2018, biligido 'aos
autos do Processo Administrativo CONTER ti' 44/2018, onde se encontram •acostados çainda os
requeri inentoS fcintais de<reitiinti dó-SI:adidos ConSelheiros;
_
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CONSELHO NACIONAL D",E. TECNICGS. EM IkADIOLOGIA.
Serviço Público,fákétal
CONS1DERAN'DO os termos da Resolução. CONTER n° 14, de I' dc seteinbtade:2016
que dispõe sobre botinas gerais de intervenção do .CONTER nos CXTRs, nomeação de 'Diretoria
Executiva Provisória .e crUários paru recomposição dó Corpo de Cóbselbtirot,:ptiblitada no,15.0.li
efri 05 de Sb-lei-Mit de 2016 Seção 1 ii°'17 i;
CONSIDERANDO o predoei contida up artigo -P.; Xl da `Relsóliição CONTER 14 de
de setembro de 2016, verbis: -Dândi)" - Da intervenção -,Capindp .1 *--•- I»! ..1057,4 CAPS14 PARA
INPERkEkitó - Áusénela de s quOupz :minfinO vpára ,as elelihdaçpêS dó , Plenário tio ÉRÉR, em
razão de, reniin4id, .afastamento,- litença, Ou qualquer:mói:a causa, sem que haja a retompositilb dá
empo cokgiadcrregimentall'.
CÓNSJDRAN1110 o ,préViaiti no ittfg6 24,, III da atioluçãO-CONTEll n° .14; de 1° de
•setetiibtei de 2016, veibis Au 24 7111-.-ipleryençeü mlefini t Ivo pela qual, o Corpo .ile.COnselheifros
çera afalado delinitivaméme .è çcia iffibleirieii Direto-tia. ,PÉAVigeltia Ilti:.InesMOTito; :devendo ser
cbiAteveid hWa eleições ' no prazo ide ::60: (sessenta) dlos0 eaSb de üüent?erto pôr
-itregulmfidadek; quë ;)ustlficarem - a intervenção anile:fadas: no
vacáncia, Ou iipóS sánaelrm
ocesso,,ouraMda omitis que se detectai em dtgaille..n:pidpila ,InféHentrao.
CONSIDERANDO á. deittiliiiidüde Iftsuserviço publico como imperativo que deve
ser reconhecido para que se tenha a regularidade idas iatWidadés . e .sebvieoà:préStrádOS pelo CRTR da
reparação â Administração, Publica c aos
18" Região, sob pena de prejtilió grave
administrados:
CONSIDRRANDO á suPi•Cihaeia dó 'ilitereaa'e liúbliôõ sOlire ifitereSac particular.
cOn'io imperativo que dom ser recorihecidoparaAue se tenha à correia atuação institucional por parte
do CCNTE,R, corno , órgàó mkiíftõ dó Sistetha;
"CONSIDERANDO a decisão doi ftcuritrao de Diretoria Executiva do CCNTER, aiiOrei-andina da Plenário; .realizada no -dia'17 deObijihdei2018.
.RESOLVE
Art. 1°- INTERV1RiprOviaÕi1ániente,:tait0nae1he Regia:131, de Tçcnicos erp kadiblogia
dá EB° Região, com o consequente afá4atuentei,dPS.peinbros tetilátieSeetilek, do re`áfietthit t:édpoi,dõ
Conselheiros, rionitafido-S6, tiPate .atb. uma 'Diretoria E'xecutiya iProvisPriá para e.pndi,iPão
administrativa c financeira do Regional Aevaric16.- .hpriCat sua atuaçãO,p-Plosi principios que regem a
Administração Pública em especial os da moralidade eficiência publicidadef raiPabilidadc,IIMplá
defesa,,cpatraditerip; a:egutaNa iiifidida,:ifitertSae;rAiiiit--6 e continuidade dá serviço .public o .
Paragráfo 'único — Alem itã VoiriPelériétat e ati-iiiiiieócS ¡Nadas nti. art. 45 da Resoláeão.
CONTER h°. 14, de bl de setembro, de 2016, rieg a:DUsetoria 'ProviSetia.;iiitutbbida de pitiniáver a
recomposiçáo, do Corpo ide taitaellidiriaa do Re:Sibilá há 'forma doS iartigOs, ,16 ro 22 do Decreto
92.790/86 e artigo 4° do Regimento Interno dos Conselhos Regionais de 'tetrileba.éni
affirPtt°
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CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
devendo adotar as providências cabíveis, nos termos do artigo 24, III, da Resolução CONTER n°
14/2016.
Art. 2". - Anular todos os atos da Diretoria Executiva do CRTR - 18a Região que confinem
com o escopo desta Resolução c possam, de qualquer, maneira, obstar os trabalhos da Diretoria
Executiva Provisória.
Art. 3°. - A Diretoria Executiva Provisória 2 que se refere o artigo I', será composta pelos
seguintes membros, a saber:
- TR. CiINALDO RODRIGUES ALVES - Diretor Presidente;
- TR. ADRIANA OLIVEIRA DE BRITO - Diretora Secretária;
- TR. HILTON LOPES MOREIRA -Diretor Tesoureiro.
Parágrafo Primeiro. A Diretoria Executiva provisória tomará posse no dia 23 de abril de
2018, quando também entrará em exercício efetivo, dando inicio à Intervenção.
Parágrafo Segundo A Diretoria ExectitiVa Provisória, ora nomeada, ficará adstrita aos
cânones legais aplicáveis à Administração Pública e r principalmente, às determinações emanadas do
CONTER e, enquanto perdurar sua provisoriedade, deverá tal Diretoria enviar relatórios de suas
atividades mensais, ao CONTER, sob pena de imediataidestituição.
Art. 4". - As atividades da Diretoria Exceutiva provisória, ora nomeada, cessarão com e
posse do novo Corpo de Conselheiros, quando será restaurado o regular funcionamento daquele
Regional, nos moldes regimentais.
Art. 5". - Esta RESOLUÇÃO, passará a viger a partir da data de sua publicaçãono Dario
Oficial da União.
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