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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

PORTARIA CONTER N" 05, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2.015.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no exercício de suas atribuições legais e regimentais.
conferidas por meio da Lei n." 7.394. de 29 de outubro de 1.985. pelo Decreto n.o 92.790. de J 7
de junho de 1.986. e pelo Regimento Interno do CONTER.

CONSIDERANDO o teor do ('(IPII! do artigo 37 inserto na Carta magna. no
tocante aos princípios que devem nortear os atos da administração pública. notadamcnte os da
moralidade. eficiência. publicidade. razoabilidade. ampla defesa. contraditório. scgurança
jurídica e interesse público:

CONSII>ERANDO a edição da Resolução CONTER n° 06. de 16 de abril de
2014. publicado no D.O.U em 04 de novembro de 2.014. Seção 1. n" 213. concernente à
disponibilização de informações no sitio eletrônico do Sistema CONTER/CRTRs com fulcro na
Lei n" 12.527/2011 e Decreto 7724/2012 de acesso à informação. observadas as normas e
procedimentos específicos aplicúveis - acolhimento da recomcndação n" 08/2014 do Ministério
Público Federal. Proeuradoria da República no Distrito Federal- 5" alicio da Cidadania:

CONS([)ERANDO a edição da Instrução Normativa CONTER n" 02. de 22 de
outubro de 2.014. que regulamentou a Resolução CONTER n" 06. de 16 de abril de 2014:

CONSI DERANDO o estabelecido no AI1igo 6" da referida Instrução Normativa.
no que concerne à criação. por parte do CONTER e dos CRTRs. do Serviço de Informações ao
Cidadão - SIC que será disponibilizado através de meio fisico (protocolar) e eletrônico. nas
bases onde desempenham suas funções e no Portal da 'J ransparência e Acesso à Informação.

CONSIDERANDO a decisão de Reunião de Diretoria Executiva do dia 30 de
janeiro de 2.015:

R E S O L V E:

Ar!. I" - Criar o Serviço de Inflll'lnaçôes ao Cidadão - SIC. na conllJrlnidade
estabelecida na Instrução Normativa CONTER n" 02. de 22 de outubro de 2.014. que
regulamentou a Resolução CONTER n" 06. de I(í de abril de 2014.

Ar!. 2" - A composição do Serviço de Infonnações ao Cidadão - SIC. fica assim
estabelecida:
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Art. 3° - São atribuições do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC:
I - atender e orientar o público quanto ao acesso a informaçõcs;
Il - informar sobrc a tramitação dc documentos;
III - protocolar documentos e requcrimentos de acesso a inf<mllações com entrega
de número de protocolo para o acompanhamento da tramitação pelo requerente;
IV- cncaminhar as demandas às àreas responsáveis. con!<mne o grau de
complexidade ou nível de competência;

Art. 4° - Não serão atendidos pedidos de ace,so à inf<mnação:
I- genéricos:
Il - desproporcionais "u desarrazoados;
III - com grau de sigilo reservados;
IV - pessoal. relativa á intimidade privada:
V - que exijam trabalhos adicionais de análise. interpretação ou consolidação de

dados c informações. ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de
competência do Sistema CONTER/CRTRs.

Art. 5° - Os componentes do Serviço de Informações ao Cidadão - SIC deverão
pautar suas atribuições de acordo com o estabelecido no Artigo 6° da Instrução Normativa
CONTER nO0212014 que regulamentou a Resolução CONTER n° 06/2014. com atuação no
âmbito do CONTER.

Art. 6° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília. 03 de fevereiro de 2.015.
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Dirctora Presidcntc do CONTER
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