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Portaria CONTER nº 128, de 12 de julho de 2022. 
 

Dispõe da revogação da Portaria CONTER nº 106, de 

20 de junho de 2022, e dá outras providências 

 

O Conselho Nacional de Técnico em Radiologia – CONTER, 
Autarquia federal por força da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, através da Diretoria Executiva eleita na 1ª Sessão I Reunião Plenária 

Ordinária do 8º Corpo de Conselheiros, bem como 

 

CONSIDERANDO as disposições constidas na Constituição da 

República, em especial, as dipostas no caput do art. 37, quanto aos princípios da legalidade, 

moralidade e impessoalidade; 

 

CONSIDERANDO a total ausência de compatência dos 

profissionais que se auto declararam membros da Junta Governativa, ferindo de morte o 

Regimento Eleitoral; 

 

CONSIDERANDO que os profissionais designados sem qualquer 

lastro jurídico pela Portaria CONTER nº 106, de 20 de junho de 2022, não preenchem os requisitos 

de elegibilidade, não aduziram as certidões necessárias, previamente, para ocupar qualquer cargo 

eletivo; 

 

CONSIDERANDO que não foi concedida qualquer garantia de 

ampla defesa e contraditório, quando da substituição dos Diretores Interventores designados pela 

Resolução CONTER nº 09, de 20 de maio de 2021, ferindo de morte a ampla defesa e o 

contraditório; 

 

CONSIDERANDO os atos dos profissionais que se 

autodeclararam membros da Junta Governativa são eivados de vícios de competência e de 

finalidade, diante do abuso de poder e do desvio de finadlidade; 

 

CONSIDERANDO que os profissionais que se autodeclararam 

Junta Governativa tiveram seus mandatos encerrados em 03 de junho de 2022, e não foram 

reeleitos para o 8º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, 

conforme Regimento Eleitoral; 

 

CONSIDERANDO que os profissionais TR Sandoval Kehrle; TR 

Adriano Célio Dias e a TR Silvia Karina Lopes da Silva, diante do fato de terem ocupado os 

cargos de direção durante o período do quinquênio de 04 de junho de 2017 a 03 de junho de 2022, 

estavam vedados para ocupar qualquer cargo da Junta Governativa, como descrita no art. 9º, do 
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Regimento Eleitoral; 

 

CONSIDERANDO a definição de competência e desvio de 

finalidade descrita no art. 2º, da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. 

 

CONSIDERANDO a plenitude dos poderes e competência do 8º 

Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, devidamente eleito e 

empossado, bem como da Diretoria Executiva anular atos da Junta Governativa, em especial 

aqueles que ultrapassaram os limites estabelecido na Resolução CONTER nº 19/2021; 

 

CONSEDERANDO que a Administração Pública poder rever seus 

próprios atos quando eivados de vícios, ilegalidades e abuso de poder; 

 

CONSIDERANDO o que foi deliberado na Reunião de Diretoria 

do dia 12 de julho de 2022,  

 
DECIDE: 
 

Art. 1º. ANULAR a Portaria CONTER nº 116, de 25 de junho 
de 2022, restabelecer os poderes, funções, competencia e a integralidade da composição da 

Diretoria Executiva do CRTR da 4ª Região, na sua designação original, com os seguintes 

membros: 

 

DiretorPresidente: TNR. Fabricio de Oliveira Silva 

(CRTR-RJ/00358N);  

Diretor-Secretário: TR. Nelson Amaro dos Santos Filho 

(CRTR-RJ/04896T)  

Diretor-Tesoureiro: TR.Ewerton Artur Ferreira dos Santos 

(CRTR-RJ/12956T) 

 

Art. 2º DETERMINAR aos Diretores Executivos designados que 

promova imediata abertura de procedimento administrativo para veirificar se houve no período 

compreendido de 25 de junho a 11 de julho de 2022, prática de ato pelos profissionais designados 

através da Portaria CONTER nº 106, de 20 de junho de 2022 que afronte as normas internas do 

Sistema CONTER/CRTR’s, e sendo identificada afronta que se dê providencial conhecimento a 
Diretoria Executiva eleita pelo 8º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia. 

 

Art. 3º. DETERMINAR a Diretoria Executiva nomeada para que dê 

imediato conhecimento da presente Portaira para os órgãos competentes, inclusive, fazendo 

acostar nas demandas judiciais em tramitação.  
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Art. 4º. As eventuais alterações na composição da Diretoria 

Executiva Provisória serão efetivadas por Portaria expedida pelo Diretor-Presidente do CONTER, 

na forma prevista no Artigo 41 da Resolução CONTER nº 14/2016.  

 

Art. 5º A Diretoria Executiva Provisória ora nomeada tem todos os 

poderes restabelecidos face a anulação da Portaria CONTER nº 106, de 20 de junho de 2022. 

 

Art. 6º. Enquanto perdurar a provisoriedade, a Diretoria Executiva 

ora nomeada deterá todos os poderes de gestão estabelecidos no Art. 23 do Decreto nº 

92.790/1986, observando a subordinação ao CONTER, como estabelece o Art. 14 do mesmo 

Decreto, até a efetividade das atividades do 6º Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de 

Técnicos em Radiologia da 4ª Região, já eleitos em processo eleitoral unificado do Sistema 

CONTER/CRTRs; devendo pautar a sua atuação nos preceitos legais aplicáveis à Administração 

Pública, em consonância com as determinações emanadas pelo CONTER, bem como devendo 

encaminhar relatórios mensais dos seus atos administrativos ao Conselho Nacional. 

 

Art. 7º. DETERMINAR a comunicação da deliberação da Diretoria 

Executiva empossada e eleita pelo 8º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos 

em Radiologia ao Ministério Público Federal no ambito do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas 

da União, ao Juízos da ações em tramitação na Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, no tocante 

a ilegitimidade dos profissionais Sandoval Kehrle, Silvia Karina Lopes da Silva e Adriano Célio 

Dias, enquanto membros da Diretoria Executiva deste órgão, tendo em vista o término de seus 

mandatos no último dia 03 de junho de 2022. 

 

Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 

retroagindo os efeitos à 20 de junho de 2022, tendo em vista a anulação da Portaria CONTER nº 

106, de 20 de junho de 2022. 

 

Brasília, 12 de julho de 2022. 

 

 

 

CARLOS DA SILVA                                                    CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO      

 

 

JOSÉ CARLO DE JESUS JÚNIOR  
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Assinaturas

Carlos da silva

CPF: 124.223.168-40

Assinou em 12 jul 2022 às 16:20:43

CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO

CPF: 052.629.324-10

Assinou em 12 jul 2022 às 16:22:03

José Carlos de Jesus Júnior

CPF: 011.069.985-88

Assinou em 12 jul 2022 às 16:09:59

Log

12 jul 2022, 16:07:41 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-

a46ba0cbcbac criou este documento número 93ee8472-97d8-4b32-b854-a03d2208504d. Data

limite para assinatura do documento: 11 de agosto de 2022 (16:06). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

12 jul 2022, 16:07:44 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-

a46ba0cbcbac adicionou à Lista de Assinatura:

carlosdasilvatnl@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Carlos da silva e CPF 124.223.168-40.

12 jul 2022, 16:07:44 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-

a46ba0cbcbac adicionou à Lista de Assinatura:

Cassiana.radio@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO  e CPF

052.629.324-10.

12 jul 2022, 16:07:44 Operador com email carlosdasilvatnl@gmail.com na Conta 4528a865-f6cd-445b-80f2-

a46ba0cbcbac adicionou à Lista de Assinatura:

Karlos.radiologia@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP; Foto de documento oficial. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo José Carlos de Jesus Júnior  e CPF

011.069.985-88.
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12 jul 2022, 16:10:02 José Carlos de Jesus Júnior  assinou. Pontos de autenticação: email Karlos.radiologia@gmail.com

(via token). CPF informado: 011.069.985-88. Foto do documento oficial, sendo a frente com hash

SHA256 prefixo e8d42c(...), vide anexo frente 12 jul 2022, 16-09-59.png, e o verso com hash

SHA256 prefixo eaed80(...), vide anexo verso 12 jul 2022, 16-09-59.png. IP: 187.68.198.43.

Componente de assinatura versão 1.306.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

12 jul 2022, 16:20:47 Carlos da silva assinou. Pontos de autenticação: email carlosdasilvatnl@gmail.com (via token).

CPF informado: 124.223.168-40. Foto do documento oficial, sendo a frente com hash SHA256

prefixo 5ead55(...), vide anexo frente 12 jul 2022, 16-20-43.png, e o verso com hash SHA256

prefixo fac92a(...), vide anexo verso 12 jul 2022, 16-20-43.png. IP: 201.69.87.243. Componente de

assinatura versão 1.306.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

12 jul 2022, 16:22:06 CASSIANA CRISPIM DE ARAUJO  assinou. Pontos de autenticação: email

Cassiana.radio@gmail.com (via token). CPF informado: 052.629.324-10. Foto do documento

oficial, sendo a frente com hash SHA256 prefixo b6ad57(...), vide anexo frente 12 jul 2022, 16-22-

03.png, e o verso com hash SHA256 prefixo b9334b(...), vide anexo verso 12 jul 2022, 16-22-

03.png. IP: 170.238.97.11. Componente de assinatura versão 1.306.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

12 jul 2022, 16:22:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

93ee8472-97d8-4b32-b854-a03d2208504d.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 93ee8472-97d8-4b32-b854-a03d2208504d, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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Anexo: frente 12 jul 2022, 16-09-59.png
Foto da frente do documento oficial com hash SHA256 prefixo e8d42c(...)

Reprodução proibida

Reprodução proibida

Anexo: verso 12 jul 2022, 16-09-59.png
Foto do verso do documento oficial com hash SHA256 prefixo eaed80(...)
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Reprodução proibida
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Anexo: frente 12 jul 2022, 16-20-43.png
Foto da frente do documento oficial com hash SHA256 prefixo 5ead55(...)
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Reprodução proibida

Anexo: verso 12 jul 2022, 16-20-43.png
Foto do verso do documento oficial com hash SHA256 prefixo fac92a(...)
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Anexo: frente 12 jul 2022, 16-22-03.png
Foto da frente do documento oficial com hash SHA256 prefixo b6ad57(...)
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Anexo: verso 12 jul 2022, 16-22-03.png
Foto do verso do documento oficial com hash SHA256 prefixo b9334b(...)

Reprodução proibida

Reprodução proibida

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 12 de julho de 2022. Versão v1.13.0.

93ee8472-97d8-4b32-b854-a03d2208504d Página 5 de 5 do Log


