
CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 

Servi^o Publico Federal

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N9 68/2021

O CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pessoa jun'dica de direito publico, 
inscrita no CNPJ sob o n° 03.635.323/0001-40, com sede a SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote 
n9 03, CEP 71.736-201 - Nucleo Bandeirante/DF, por seu Diretor Presidente, doravante 
denominado COMPROMITENTE, e CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA DA 
49 REGIAO - CRTR 49 Regiao, pessoa jun'dica de direito publico interne ex vi da Lei n9 7.394, 
de 29 de julho de 1985 e seu regulamento (Cecreto n9 92.790, de 17 de junho de 1986), 
autarquia federal, CNPJ n9 32.095.317/0001-45, domiciliado na Avenida Presidente Vargas, 
n9 534, 79 andar, Candelaria, Centro, Rio de Janeiro - RJ, enderegos eletronicos crtrrj@ 
crtrrj.gov.br, diretoria(a)crtrri.gov.br e jurid'co^crtrrj.gov.br, representado neste ato por seu 
Diretor Presidente, doravante denominado COMPROMISSARIO, com fulcro nos artigos 12, 
14 e 16, V, do Decreto n9. 92.790 de 17 de junho de 1986 c/c artigo 59, §69, da Lei 7.347/85 
e no §19 do artigo 29 e no inciso I do art. 39 da Resolu^ao CONTER n9. 14, de 01 de setembro 
de 2016, publicada no DOU de 05 de setembro de 2016 (Resolugao de Intervengao-RI) e

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 inserto na Carta magna, no tocante aos 
principios que devem nortear os atos da adrninistra^ao publica, notadamente os da 
moralidade, eficiencia, publicidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditorio, seguranga 
jun'dica e interesse publico;

CONSIDERANDO as provisoes da Carta Magna de 1988 que impoem ao Poder Publico a 
observancia, dentre outros, dos principios da iegalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia (art. 37, caput, da primeira e art. 26, caput, da segunda);

CONSIDERANDO o teor do artigo 5° incises LIV e LV da C/88 que preve o devido processo 
legal e seus corolarios: a ampla defesa e contraditorio, bem como com fins de empreender 
seguranga jun'dica para fielmente cumprir a autonomia e independencia administrativa e 
financeira dos Conselhos de Tecnicos em Radiologia, mas tambem primar pelo interesse 
publico, tendo como paradigma os postuiados da razoabilidade e da proporcionalidade;

CONSIDERANDO que o Sistema CONTER/CRTRs Integra o conjunto dos Conselhos 
Profissionais de Fiscalizagao com nacureza juridica autarquica unica, exercendo munus 
publico com indelegavel poder de poticia, nos termos da decisao do Supremo Tribunal 
Federal (STF) na ADIN 1717/DF;
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CONSIDERANDO o disposto no art. 12 e no caput do artigo 14, ambos do Decreto n5.92.790 
de 17 de junho de 1986 que determinam respectivamente a unicidade do sistema 
CONTER/CRTR's e a subordinagao do^ Cc iseii os Regionais de Tecnicos em Radiologia ao 
Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologi:. os’-e com sede no Distrito Federal e jurisdi?ao 
em todo o territorio nacional;

CONSIDERANDO o disposto no inciso V do arc.go 16 do Decreto n?.92.790 de 17 de junho de 
1986 que estabelece como atribui^ao go CONTER promover quaisquer diligencias ou 
verificagoes, reiativas ao funcionamento dos Conseihos Regionais, nos Estados ou Territorios 
e Distrito Federal, e adotar, quando necessunas, providencias convenientes a bem da sua 
eficiencia e regularidade, inclusive a designaqao de diretoria provisoria;

CONSIDERANDO o Art. 3? do regirnento interne Go CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM 
RADIOLOGIA-CONTER, que estabelece as atribui^oes gerais do CONTER;

CONSIDERANDO o Art. 17 da lei n?. 8.666 que estabelece normas quanto a alienagoes 
de bens da Administraqao Publica;

CONSIDERANDO a denuncia realizada junto a este Conselho Nacional de protocolo Center n? 
2342/2020, que dispoe sobre solicitapao de apuragao de fatos quanto ao uso da viatura do 
CRTR 4§ Regiao de forma irregular;

CONSIDERANDO a Lei ng 9.790, de 23 de margo de 1999, que dispoe sobre a qualificagao de 
pessoas juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizagoes da Sociedade 
Civil de Interesse Publico, institui e discipline a Tor mo de Parceria, e da outras providencias.

CONSIDERANDO a LEI N^ 9.504, VI, "a" DE 30 DE SETEMBRO DE 1997, que veda doagoes e 
distribuigoes pela administragao publica em ?nc de eleigoes, "excetuando-se os casos de 
calamidade publica, de estado de emergencia ou de programas sociais autorizados em lei e 
ja em execugao orgamentaria no exercicio anterior".

CONSIDERANDO a LEI N9 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, dispoe sobre as sangoes aplicaveis 
aos agentes publicos nos casos de enriquecimento ilicito no exercicio de mandate, cargo, 
emprego ou fungao na administragao publica d.reta, indireta ou fundacional e da outras 
providencias;

CONSIDERANDO a Lei n9 9.637, de 15 de maio de 1998, que dispoe sobre a qualificagao de 
entidades como organizagoes sociais, a criagao do Programa Nacional de Publicizagao, a 
extingao dos orgaos e entidades que mfcnc,ona e a absorgao de suas atividades por 
organizagoes sociais, e da outras providencias;
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CONSIDERANDO o PAD CRTR/RJ 0002/2018, •ue c'ispoe sobre a doapao do veiculo FIAT UNO 
MULE EX - MODELO/1999, Placa LCQ 4873, Cor prata - (chassi 9BDI58068X4039833) a Igreja 
de Jesus Cristo - Igreja Mundial de Jesus C'._tc;

CONSIDERANDO o PAD CRTR/RJ 0005/^020, que dispoe sobre o acompanhamento da 
finaliza^ao de transferencia, regulariza(;aj ;Jas multas do veiculo FIAT UNO MILLE EX - 
MODELO/1999, Placa LCQ 4873, Cor prata - (cUobi 9BDI58068X4039833) doado a Igreja de 
Jesus Cristo - Igreja Mundial de Jesus Cristo;

CONSIDERANDO o Parecer Jun'dico CRTR--RJ v 024/2018, que dispoe sobre procedimento 
de doagao do veiculo FIAT UNO MILLE EX - MODELO/1999, Placa LCQ 4873, Cor prata - 
(chassi 9BDI5806SX4039833);

CONSIDERANDO o Parecer Jun'dico Assejur-CONTER N^ 016/2021 que dispoe sobre analise 
juridica de denun.cia sobre supostc uso rregular de viatura do CRTR45 Regiao e atos 
correlatos corno o desfazimento do bem puslicc sem o devido processo licitatorio, uso de 
bem publico por terceiro e demais assuntcs vinculaaos a materia;

CONSIDERANDO o Memorando do setor de controle interno do Center n^ 15/2021 que 
dispoe sobre analise dos documentos relatives a materia;

CONSIDERANDO o disposto no artigo "6 inciso VI, do Decreto 92.790/1986, o qual 
estabelece que sao atribuicoes do Conselhos Nacional de Tecnicos em Radiologia, dentre 
outras, promover auditorias contabeis e financeiras, diligencias ou verificaqoes relativas ao 
funcionamento dos Conselhos Regionais, noo Escouos e no Distrito Federal, e adotar, quando 
necessarias, providencias para apnmorar sua ehciencia e regularidade, incluida a designaqao 
de diretoria provisoria;

CONSIDERANDO a recalcitrancia do CRTR 4^ Rciiao em nao realizar a reversao imediata ao 
CRTR/RJ dos bens doados, nao coibindo o uso do veiculo por terceiros, que evidentemente 
colocam a sociedade e o CRTR/RJ em risco,

CONSIDERANDO que o art. 1?, inciso IV da Resolupao n^. 14, de 01 de setembro de 2016, 
preve a possibilidade de Intervenpao do CONTER nos Conselhos Regionais em caso de 
“deixar de realiza; liata<;ao ou faze-la em desocordo com as normas legais e orientagdes do 
CONTER, ou dos orgdos de controle como o Tribunal de Contas da Uniao, com prejuizo ao 
erario;";

CONSIDERANDO cue o arc. 1?, inciso VI oa Resoiu^ao n^. 14, de 01 de setembro de 2016, 
preve a possibilioade de Intervengao go COMER nos Conselhos Regionais em caso de 
"prom over, realizar ou omitnr-se com a cos quaisquer que configurem crimes contra a 
administragao publica, conforme dejinigeo legal, por qualquer dos membros do Corpo de

F'l j Tc:
SI3S Quadra 02 Conjunto A - Lo'ce 03 - Nucleo Bandeira.ite -DF - CEP 71.736-201 - Telefax (0XX 61) 3051-6500

e-mail: conto; fioy j;hr-n? jaga: www.conter.gov.br



CONSELHO NACiONAL H :: TECNICOS EM RADIOLOGIA 

Service Federal

Conselheiro do CRTR, se nao houver a de\>, ; • in< ;auragao de processo, apura^ao e punigao 
do responsavel (eis) no ambito do Regional"-,

CONSIDERANDO que o art. I?, inciso XIV r; .-oL^ao ng. 14, de 01 de setembro de 2016, 
preve a possibilidade de Intervengao do lONTER nos Conselhos Regionais em caso de 
“descumprimento \zoluntario de normas do ->rdenamento juridico brasileiro em especial as 
relatives aos Conselhos Profissioncis, de Re^'.ugoes do Conselho Nacional de Radiologia, de 
decisao judicial irrecornvel ou sem efeito suspensivo ou de Termos de Ajustamento de 
Conduta assinedos com CON TER, TOJ ou T/’ini t '-rio Publico";

CONSIDERANDO que o art. I5, inciso XVI.. da Resclu^ao n?. 14, de 01 de setembro de 2016, 
preve a possibilidade de Intervengao do COiMTER nos Conselhos Regionais em caso de 
"praticas de atos que coloquem em cisco a mtegndade do Sistema CONTER/CRTR's ou que 
desvirtuem suas finalidades para atender intact sses pessoais, de terceiros, de associagdes, de 
sindicaws, instituigoes de ensino cu empre c s

CONSIDcRANDO que o art. 2-, Resolugao COiMTER n?. 14, de 01 de setembro de 2016, 
permite a tomada ae compromisso de ojustamento de conduta as exigencias legais, 
meoiante a ado^ao de medidas a serem tomadas em prazos improrrogaveis previamente 
fixados;

CONSIDERANDO a decisao da Reuniao de l i itoria Executiva do 7q Corpo de Conselheiros 
do CONYLR, em reuniao realizada no dia 0^ de marco de 2021.

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE .AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com as seguintes 
clausulas:

Clausuia I§- Objeto:

1 - O objeto do presente Termo de Ajustamento de Conduta e a regularizagao, apuragao de 
resporsabilidade, bem como o ressarcime to de eventuais danos ao erario, decorrentes das 
irregularidades praticadas por agenles do CRTR/RJ nos procedimentos PAD CRTR/RJ 
0002/2018 e PAD CRTR/RJ 0005/2020, referente ?. doagoes de bens publicos a terceiros, a 
possiveis irregu.andades na contratagao prestadores de servigos ao CRTR/RJ, bem como a 
imediata promogao de agoes que visem elidir riscos ao sistema CONTER/CRTR's e sociedade 
em geral vincu'ados ao uso irregular de viavura rio CRTR 4^ regiao por terceiros.

Clausula 23- Gbi igagoes:

cr
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2.1 - 0 COMPROMISSARIO convocara reur ?.o oLnaria extraordinaria nos Termos do seu 
Regimento Interno, para realizar a recomposi^ao de Diretoria Executiva do CRTR/RJ, nao 
podendo fazer parts desta, ate o idiin.nc ~05, prcuedimentos administrativos que apurarao 
eventuais responsabilidades referonVi an :/-'••• c’r ste instrumento, os agentes publicos: Sr. 
Marcello Carlos de Souza Costa. Diretor Preside, te, Sr. Carlos Eduardo Miranda Batista. 
Diretor Secretarc, Sra Andre'a Amr- aino, Diretora Tesoureira, devendo o 
compromissario apresentar a ata da reuniac plenaria extraordinaria que promoveu a 
recomposi^ao em ate 06 (seis) die . crnser'.-dvcs c: assinatura deste Termo de Ajustamento 
de Conduta, sendo tal prazo improrrogave

2.1.1- O CCiVirRCfyilSSAR.G obriga-se, p'o/nove. a restituigao dos bens o veiculo FIAT UNO 
MILLE EX - IViODELO/1399, Piaca LCQ .S.’S, So. prata - (chassi 9BDI58068X4039833), 
tombamento 000062, KIT Gas numero de Patr.monio 00063 e Auto radio numero de 
Patrimonio 00194 ao CRTR/RJ, no p.azo uo a e ^0 dias consecutivos da assinatura deste 
Termo de Ajuscamerico de Condu :a, u Aitc o Conter da efetiva restituigao, bem como 
coloca vdo os ben a disposi^io para ever.tu:' v .:o'ia in loco por agentes do CONTER.

2.1.2- O COMFRGiv/llSSAKIO obriga-se a aiendei requerimentos realizados pelo CONTER, 
para a apurarao uas irregularidade^ e responsabiliaades frente ao caso, de forma integral e 
no prazo estabeiecido, salvo ocorrencia de ease voituito ou forga maior, devendo tal fato ser 
justificado pelo CRTR/RJ e aceito peio CON lO,..

2.1.2- O COMPROMISSARIO obriga-se. no prazo de 20 dias consecutivos, apos instado pelo 
COMPROMITENTE, a promover o ajuizarnento de agoes judiciais proprias para a 
responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos bem como para ressarcimento de 
eventuais danos aos cofres do CRTR/RJ.

2.1.3- O COMPROMISSARIO obriga-se a nao real: :ar; a partir da assinatura deste instrumento 
ate o terrnino dos orocedimentos adirinist; :ivos sue apurarao eventuais responsabilidades 
referente ao objeto deste instrumento, pagamentos de qualquer natureza aos agentes 
publicos: Sr. Marcello Carlos de Souza Cost? D.rel r Presidente, Sr. Carlos Eduardo Miranda 
Batista, Diretor Secretano, Sra. Andreia Arruda Avelino, Diretora Tesoureira, salvo verbas 
vinculadas as reurioes plenarias do CRTR/RI

2.1.4 - G prazo paia o cumprirru- to das obugagc es ora assumidas devera ser observado, 
podendo o COMPROMISSARIO, na ..'ipc ;s.b.. dade de cumprimento dentro do periodo 
estabeleciao, quando este nao fo, .mpror gavel, justificar mediante comunicagao formal e 
fundamentada com cronograrna de cumpi .ir.ento ao COMPROMITENTE, a quern competira 
aquiescer, de r.aneira fundamentada, con mucrncas de prazos.

r—.’“prerar—
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2.1.5 - A partir do recobimento deste ~AC o COMPROMISSARIO imediatamente dara 
conhecimento dos seus termos aos membros integrantes do Corpo de Conselheiros do CRTR 
4^ Regiao, efetivos e suplentes.

2.1.6 - O COMPROMISSARIO tera o pra..r . - it.' (dez) dias consecutivos, improrrogaveis, 
para o aceite e assinatura deste instrumento, devendo encaminhar no mesmo prazo sua 
versao em formate digital, para os segjintes e-mails, conter(a>conter.gov.br e 
coordenacao(a)conter.gov.br, ainca encarninhara este instrumento na sua versao impressa 
devidamente assinada, ao COMPROMITEN i t

2.1.7 - No mesmo prazo de 10 (dez) dias o COMFROMISSARIO devera sinalizar mediante 
comunica^ao formal ao CGNTER, as meoioas que pretende adotar visando dar cumprimento 
ao presente instrumento.

Clausula 33- Cominatoes:

3.1 - A assinatura do presente Termo de Ajustamento de Conduta nao acarretara confissao 
quanto aos fato^ ou atos que justificanam uma possivel intervengao ou outra medida corre- 
cional, mas constiiui-se ti'tulo executive p?rn rea!izagao desta se descumprido.

3.2 - O descumpnmento injustificado por parte do COMPROMISSARIO de qualquer das obri- 
gagoes previstas neste Termo, autorizara r icilizagao de intervengao no CRTR independen- 
temente da abertura de novo processo ac .v.iiiistrabvo, sobres os fatos/atos que foram con- 
signados neste processo.

3.3 - A intervengao prevista no item anterior sera executada sem prejuizo das demais 
sangoes penais, civis e administrauvas que forem cabiveis.

Clausula 4r- Fis:a’ zagao:

4.1 - A fiscar.zagao do cumprimento das :rigag6es constantes das Clausulas 1- e 2? deste 
Termo sera reaiizada pels COMPROMITEN' H, to v. c auxilio de outros orgaos ou instituigoes, 
publicas ou privadas, que possuam atribuigdes correlatas com o objeto deste ajuste, 
tomando as providencias legais cabiveis, sempre que isto se revelar necessario.

Clausula 5-- Responsabilldade e Foro:

As obrigagoes e cominagoes previstas no presente Termo obrigam o 
COMPROMISSARIO, nas pessoas dos inteurentes do seu Corpo de Conselheiros, os quais 
ficam soPdariamente responsaveis na hipotese de haver descumprimento injustificado de 
quaisquer dos itens e subitens dispostos supra, bem como eventuais sucessores no cargo a

ci riTor”
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qualquer titulo e a qualquer tempo, r.ao obstando a apuragao ou promogao da 
responsabilizagao, administrative civel e ou penal dos agentes publicos que 
comprovadamente cometeram iiicitos.

5.2 - Fica eleito o foro da Segao Judiciaric ue Bias:iia/DF para dirimir quaisquer duvidas ou 
litfgios que versem sobre a questao do objeto deste Termo.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente TAC em duas vias de igual teor, que tera 
eficacia de imediato apes sua assinatura, nos termos da Resolugao CONTER n9. 14, de 01 de 
setembro de 2016.

Brasilia/DF. 15 de inargo de 2021.

PRESIDENT E DO CONTER.
tr. Luciano Guedes

PRESIDEMTE DO CRTR DA REGIAO. 
TR. Marcello Carlos de Souza Costa
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