
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

RESOLUÇÃO CONTER N!!13, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a Reformulação do Regimento
Eleitoral dos Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia e Revoga a Resolução CONTER n!!06, de
25 de outubro de 2011.

o CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, que lhes são conferidas por meio da Lei n2 7.394, de 29
de outubro de 1985, pelo Art. 16, incisos III e V, do Decreto n2 92.790, de 17 de junho de
1986, pela Alínea "h" do Art. 92 e Art. 76 ambos do seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO o Art. 37 da Carta Magna, no tocante aos principios que
devem nortear os atos da Administração Pública, notadamente os da moralidade, eficiência,
publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança juridica e interesse público;

CONSIDERANDO que os Regimentos Eleitorais são instrumentos cruciais que,
além de conferir maior transparência aos pleitos do Sistema CONTERJCRTRs, limitam e
impedem o cometimento de equivocos por parte das comissões eleitorais e privilegiam os
cânones da democracia;

CONSIDERANDO o previsto nos Acórdãos do Tribunal de Contas da União
(TCU) n.os 6946/2014 - TCU - 1! Câmara e 7485/2015-TCU - I! Câmara, que cientificaram
o CONTER da impossibilidade de que conselheiros acumulem funções no CONTER e em
CRTRs;

CONSIDERANDO os termos do Oficio n2 260/2014/I!CCRJMPF/GT -
Conselhos Profissionais, do Ministério Público Federal - Procuradoria Geral da República -
I! Câmara de Coordenação e Revisão, que versa também sobre a necessidade do
estabelecimento de requisitos objetivos e transparentes na legislação eleitoral dos conselhos
de profissões regulamentadas;

CONSIDERANDO a decisão proferida na Apelação Cível n2 0019412-
59.2011.4.02.5101, em curso no TRF 2! Região, Seção Judiciária do Estado do Rio de
Janeiro, concernente à premente necessidade de estabelecimento de diretrizes e critérios
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quanto ao impedimento de ocupação concomitante dos cargos de conselheiros nacional e
regional;

CONSIDERANDO a decisão proferida na Ação Civil Pública n2 0009856-
74.2010.4.01.3200, atualmente em curso no TRF l~ Região, originária da Seção Judiciária do
Estado do Amazonas, referente ao impedimento de ocupação concomitante dos cargos de
Conselheiros de Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e representantes de
categorias de entidades sindicais;

CONSIDERANDO ser de vital importância que os atuais Regimentos Eleitorais
do CONTER e dos CRTRs sejam reformulados, com vistas ao seu aperfeiçoamento, a fim de
que se evitem conflitos interpretativos ou se gerem dúvidas quando da realização dos pleitos
eleitorais no Sistema CONTERJCRTRs;

CONSIDERANDO o contido no Procedimento Administrativo CONTER n2
120/2015;

CONSIDERANDO o decidido pelo 62 Corpo de Conselheiros CONTER na 4'
Sessão da 11Reunião Plenária Extraordinária de 2016, realizada no dia 12 de agosto de 2016;

RESOLVE:

Ar!. 12 - Aprovar a reformulação do Regimento Eleitoral dos Conselhos Regionais de
Técnicos em Radiologia.

Art. 22 - As Eleições para o Corpo de Conselheiros dos Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia (CRTRs) serão promovidas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia
(CONTER), especialmente a Eleição para o primeiro Corpo de Conselheiros dos futuros
Regionais, quando da sua instalação, assim como nos CRTRs sob intervenção.

Art. 32 - As Eleições para os CRTRs reger-se-ão pelo Regimento Eleitoral, o qual é parte
integrante da presente Resolução.

Art. 4° - O Processo Eleitoral dos Conselhos Regionais desenrolar-se-á num período mínimo
de 240 (duzentos e quarenta) dias, de modo a ser sempre concluído antes do térmíno do
mandato em curso.
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Parágrafo único - As determinações contidas neste Artigo não serão aplicadas aos Conselhos
Regionais que estiverem com Diretoria Provisória e/ou sob intervenção do Conselho
Nacional.

Art. S~- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

Art. 6!!- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução CONTER n2
06, de 25 de outubro de 201I, e o Regimento Eleitoral baixado pela mesma normativa.

Brasília - DF, OI de setembro de 2016.

~~txO
TR. VA DELICE TEODORO

Diretora-Presidenta
~

critld~AÁ
TR. HAROLDO FÉLIXDÁ S LVA

Diretor-Secretário
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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA

RESOLUÇÃO N° 13, DE l' .DE SETE~mRO DE 2016

Dispõe sobre a Reformulação do Regimen-
to Eleitoral do:; Conselhos Regionais de
Técnicos em Radiologia e Revoga a Re-
solução CONTER n° 06, de 25 de outubro
de 2011.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIO,
LOGIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhes são
conferidas por meio da Lei n° 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo
Art. 16, incisos 1Il e V. do Decreto nO 92.790, de 17 de junho de
1986, pela Alínea nh~ do Art. 9° e Art. 76 ambos do seu Regimento
Interno; CONSIDERANDO o Art. 37 da Carta Magna, no tocante aos
princípios que devem nortear os atos da Administração Pública, no-
tadamente os da moralidade. eficiência, publicidade. razoabilidade.
ampla defesa. contraditório. segurança jurídica e interesse público;
CONSIDERANDO que os Regimentos Eleitorais são instrumentos
cruciais que. além de conferir maior transpartncia aos pleitos do
Sistema CONTERJCRTRs. limitam e impedem o cometimento de
equívocos por parte das comissões eleitorais e privilegiam os cânones
da democracia; CONSIDERANDO o previsto nos Ac6«ros do Tri~
bUllul de Contas da União (TeU) O.Os 694612014 - TCU. 1- Câmara
e 7485f2015-TCU - I" Câmara. que cientificamm o C.)NTER da
impossibilidade de que conselheiros acumulem funções no CONTER
c em CRTRs; CONSIDERANDO os termos do Ofício n°
260/2014/l"CCRlNlPF/GT ~ Conselhos Profissionais. do Ministério
Público Federal - Procuradoria Geral da República • I" Câmara de
Coordenação e Revisão. que versa também sobre a necessidade do
estabelecimento de requisitos objetivos e transparentes na legislação
eleitoral dos conselhos de profissões - regulamentadas; CONSIDE-
RANDO a decisão ~ proferida na Apelação Cível n° 00 19412-
59.2011.4.02.5101, em curso no TRF 2- Região. Seção Judiciária do
Estado do Rio de Janeiro. concernente à premente necessidade de
estabelecimento de diretrizes e. critérios quanto ao impedimento de
ocupação concomitante dos cargos de conselheiros nacional e re-
gional; CONSIDERANDO a decisão proferida na Ação Civil Pública
n0 0009856-74.2010401 UQO atualmente em curso no TRF 1° ~.~:...

gião. originária da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. referente
ao impedimento de ocupação concomitante dos cargos de Conse.
lheiras de Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional e
representantes de categorias de entidades sindicais; CONSIDERAN-
DO ser de vital importância que os atuais Regimentos Eleitorais do
CONTER e dos CRTRs sejam reformulados. com vistas ao seu aper-
feiçoamento. a fim de que se evitem conflitos interpretativos ou se
gerem dúvidas quando da realização dos pleitos eleitorais no Sistema
CONTERlCRTRs; CONSIDERANDO O contido no Procedimento
Administrativo CONTER n° 12012015; CONSIDERANDO o deCÍ.
dido pelo 6° Corpo de Conselheiros CONTER na 4" Sessão da II
Reunião Plenária Ex.traordinária de 2016, realizada no dia 12 de
agosto de 2016; resolve: ,

Art. I'" - Aprovar a refonnulação do Regimento Eleitoral dos
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia.

Art. 2'" - As Eleições para o Corpo de Conselheiros dos
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs) serão pro-
movidas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CON.
TER). especialmente a Eleição para o primeiro Corpo de Conse-
lheiros dos futuros Regionais, quando da sua instalação. assim como
nos CRTRs sob intervenção.

Art. 3'" ~ As Eleições para os CRTRs reger.se~ão pelo Re.
gimento Eleitoral. o qual é parte integrante da presente Resolução.

,.-=Alt:-'"~oJ:.:-o Ptticesso.~leitoral dos Conselhos Regionais cfe-
senrolar~sc~á num penado mírumo de 240 (duzentos e quarenta) dias
de modo ~ ser s:~pre con~Iufdo ~ntes do término do mandato e~
cur~o., Pu:agrafo U~ICO - As detern;may-ões cont~das neste Artigo não
sera~ ap!lcadas aos Conselhos RegIOnaiS que estiverem com Diretoria
Provls6na c10~sob intervenção do Conselho Nacional.
. f\rt. 5 ~ Es~a ~esolução entra em vigor a partir da data de
sua publicação no Diário Oficial da União.
. Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário espe.
clalm~nte a Resolução CONTER n'" 06. de 25 de outubro de~Oll
? ,R~gl~ento Eleitoral baixado pela mesma normativa. -. e
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VALDELlCE TEODORO
Diretora.Prcsidente

HAROLDO FÉLIX DA SILVA
Diret<?r-Secrctário
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