
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

RESOLUÇÃO CONTER N~03, DE 09 DE MAIO DE 2.016

Dispõe sobre -a Reformulação do Regimento Eleitoral do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e revoga
as Resoluções CONTER nQ 07, de 25 de outubro de
2011 e nQ 013, de 19 de dezembro de 2015.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas por meio da Lei n° 7.394, de 29 de
outubro de 1985, artigo 16, inciso V do Decreto n° 92.790, de 17 de junho de 1986, e alínea "h"
do art. 9Q e art. 76 do 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 que os Regimentos Eleitorais são instrumentos CrUCIaiSque além de
conferir maior transparência aos pleitos do CONTER, limita e impede o cometimento de
equívocos por parte das comissões eleitorais e privilegia os cânones da democracia;

CO"NSIDERANDO o previsto nos Acórdãos do TCU - Tribunal de Contas da União de
números 6946/2014 - TCU - I'!.Câmara e 7485/2015-TCU - I'!. Câmara, que cientificou o
CONTER, da impossibilidade de que conselheiros acumulem funções no CONTER e nos
CRTRs;

CONSIDERANDO os termos do Ofício nQ 260/2014/l"CCR//MPF/GT - Conselhos
Profissionais, do Ministério Público Federal - Procuradoria Geral da República - 1'!. Câmara de
Coordenação e Revisão, versando sobre a recomendação da cessação da prática tida por
manifestamente indevida de acumulação entre funções de Conselheiro e de representante ou
dirigente de associações de classe ou entidades sindicais e também, sobre a necessidade de
estabelecimento de requisitos objetivos e transparentes na legislação eleitoral dos Conselhos de
Profissões Regulamentadas;

CONSIDERANDO a decisão proferida na Apelação Cível nQ 0019412-59.2011.4.02.5101 em
curso no TRF 2'!.Região, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, concernente a premente
necessidade de estabelecimento de diretrizes e critérios quanto ao impedimento de ocupação
2(1~J':omitantedos cargos de Conselheiros Nacional e Regional e da garantia do exercício de voto
a todos os profissionais por meio da eleição direta;

CONSIDERANDO ser de vital importância que os atuais Regimentos Eleitorais do CONTER e
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evitem conflitos interpretativos ou gerem dúvidas quando da realização dos pleitos eleitorais no
Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo CONTER nS!120/2015;

CONSIDERANDO o decidido pelo Plenário do VI Corpo de Conselheiros do CONTER em sua
41a Sessão da I Reunião Plenária Extraordinária de 2016 realizada no dia 07 de maio de 2016;

RESOLVE:

Art. I!!. - Aprovar a reformulação do Regimento Eleitoral do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia.

Art. 2!!.- As eleições para o Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia serão promovidas e regidas pelo Regimento Eleitoral, o qual é parte integrante da
presente Resolução.

Art. 3S!- O Processo Eleitoral do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia desenrolar-se-á
num período máximo de 240 (duzentos e quarenta dias) dias antes do término do mandato em
curso.

Parágrafo UDlCO - As determinações contidas neste artigo não se aplicam em caso de
intervenção neste Órgão.

Art. 4S!- O Processo Eleitoral para renovação do Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia, deverá ser pautado pelos princípios da eticidade, da boa-fé, da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e da isonomia entre
os candidatos.

Art. 5S!- Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

Art. 6S!- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Resoluções CONTER de
números 07, de 25 de outubro de 2011, publicada no O.O.U em 3 de novembro de 2011, seção 2,
página 60 e número 13, de 19 de dezembro de 2015, publicada no O.O.U em 22 de dezembro de
2015, seção I, página 334, bem como os Regimentos Eleitorais baixados pelas mesmas.

tJ}cÚ)W
TR. VALDELICE TEODORO

Diretora Presidente

c::

Brasília, DF 09 de maio de 2.016.

TR.HA~ILVA
Diretor Secretário
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CO SELHO NACIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA

RESOLUÇÃO N' o" DE 9 DE MAIO DE 2016

Dispõe sobre a Reformulaçlio do Regimen-
10 Eleiloml do Con_elho acionai de Téc-
nicos em R:ldiologia c rc\'oga as Rcwlu-
çõcs CONTER n° 07. de :!5 de outubro de
2011 e n° 013. de 19 de dezembro d
2015.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIO-
LOGIA. no uso de U;lS atribuiçõc legais e regimenlai . que lhe. lio
conferida por meio da Lei n° 7. 94, de 29 de outubro de 1985. artigo
16. inei o do Decr 10 n° 92.790. de 17 de junho de 19 6, c alfnea
'h' do art. 9" e ano 76 do Regimento Interno do CO 'TER; CO -
SIDERA DO o le r do caput do artigo 37 in. criO na Cann Magna.
no tocanle aos princípios que devem nortc.1r o. atos da Adminislmção
Pública. n tl\d, Il)e)l~e,os ~~ leg~li.yade, impes oalidad " mnralidad '.
eficiência. publicidade. razoabilid;uk ampla defesa. contraditôrio, se-
gumn a jurídica e intere. e público; CONSIDERANDO que llS Re-
~imentos Eleitor:lis são inslrumentos cruciais que além de conferir
~laior transparência ao. pleito. do CONTER. limita e impede o co-
metimelllo de equívocos por parte das comis ões eieitor;lis e pri-
vil gia o d.nones da democr ia; CO SIDERANDO o previsto nos
Acórdãos do TC - Tribunal d Contas da nião d m\llIer s
694612014 - TC - I' Câmara e 748512015- TC - I' Câm, m. que
cientificou o COI\'lnR. da impo' ibilidade de que conselheiros acu-
mulem funçõe. no CONTER e nos CRTRs; CO 'SIDERAI DO os
lerm . do Ofício n 26012014/I'CCRlIl\IPF/GT - Cons-lhos Profis-
'ionai . do Mini lerio Público Pl'{!eral - Procnradoria Geral da Rc-
plíb1ica - [' Câmam de Coordenaç:io e Revisão. \'Cl. ando sobre a
recomendação da cc.,snção da prática tida por manifestamente in-
devida d acnmulação t"ntre fun õcs de Con. clheiro e de represen-
tante ou dirigente de lI! sociaçõc. de classe ou entidadcs sindicais e
laml m. obre a neces:idade de eSlal lecimento de requisitos ob-
jetivo e tmnsparentes na legislaç:io deitoraI dos Conselhos d Pro-
fissões Regulal11emadas; CONSIDERANDO a deci:ão proferida na
Apelação Cível n° OOI9-l12-59.201IA.0:!.SI01 em curso no TRF 2'
Região. Seção Judici:\ria do Estado do Rio de Janeiro. concernente a
pr ment nece. -idade de e. tabelecimento de diretriz.e critérios
quanto ao impedimento d. ocupação oncomitante dos cargos de
Conselheiros acionai e Regional e da garantia do xercício de voto
a lodos os profissionais por me.io da eleição direta: CONSIDERAI -
DO ser de vital imponiincia qu' os atuais Regimcntos Eleitorais do

CONTER e dos Conselho Regionai. sejam reformulado .. com vi. t~
ao seu aI rfeiçoamento a fim de que se evitem conflitos interpre-
tutivos ou ger m dúvidas quando da reaJizaç:io dos pleitos eleitorais
no i tema CO TERlCRTRs; CONSIDERA DO o contido no Pro-
cedimento Administr:ltivo CO TER n° 12012015; CONSIDERA DO
o decidido pelo P1t'nrtrio do VI Corpo de Con c1heiro do CONTER
em sua 41' Sessiio da 1 Reunião Plen, ria Extmordinária de 2016
realizada no dia 07 de maio de 2016; n~solve:

Art. 1° - Aprovar a reformulaçllo do Regimento EI itoral do
Can elho acionai de Teenicos em Radiologia.

Art. 2" - A. eleiçõe" pam o Corpo de Conselheiros do Con-
selim Nacional de Técnico em Radiologia emo promovid:Ls e re-
gid:Ls pelo Regimento Eleitoral. o qual é pane integrante da presente
Resolução.

Art. 3° - O Proces. o Eleitoral do Conselho Na ional de
Técnic 5 em Radiologia d enrolar-se-a num períodn máximo de 240
(duzentos e quarenta diru) dias ante do término do mandato em
curso. Par:igrafo único - As det nninaçoo' contidas ne. te anigo não
s aplicam em ca o de inter\'cnç. o neste Órgão.

An. 4° - OProce. so Eleitoral par:\ renovação do Corpo de
Conselheiro do COILselho ,cional de Técnicos em Radiologia. dc-
vera ser pautado pelos princípios da etieidad . da boa-f . da k-
galidade. da impessoalidade. da mornlidade. da publicidade. da efi-
ciência e da isonomia entre o candidmos.

rt. 5" - E la Resoluçfio cllIrará em vigor a partir da data de
sua publicação no Diário Oficial da nião.

Art. 6" - R vogum-sc as di.'posiçõcs em contrário. e pe-
cialmente as Re:oluções COf','TER n° 07. de :!5 de oUlllhro de 2011.
publicada no I).O.U em 31111201 I. .eç 02, pág. 60 c n° 13. de 19 d
dezembro de 2015, publicada no 0.0. em :!:!I1:!12015. eção l. p,íg.
334. b m como os Regimento Eleitorais baixado pelas mesmns.

VALbELlCE TEODORO
Direlora-Presidente

HAROLDO FELlX DA SIL A
Diretor-. e retário
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