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RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 
  
                                                                                                                                                              
 
  A Coordenação Nacional de Fiscalização – CONAFI, por meio de seus membros, 
investidos pelas atribuições conferidas pela Resolução CONTER 13/2010, Portarias CONTER 
41/2013 e 36/2014, TR. Antônio Ubirajara Velho Gomes Jardim – Presidente, TR. Manoel 
Benedito Viana Santos- Membro, TNR. Guilherme Antônio Viana- Membro, o TNR. Eduardo 
Vieira Lyra- Membro e a TNR. Luciene Maria do Prado – Supervisora Fiscal, reuniram- se, na 
sede do CONTER em datas estabelecidas por calendário anual, para análise de documentação 
referente à fiscalização, bem como demandas dos CRTRs no que se refere à solicitação de 
repasse financeiro para fiscalização.  
 
  
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:  
  
 
- Atuação efetiva na análise dos relatórios de fiscalização, autuações e notificações, enviados 
pelos CRTRs, com informe aos mesmos da regularidade ou não da referida documentação; 
 
- Orientação aos CRTRs para o cumprimento das normas relativas à fiscalização, sobretudo no 
envio dos relatórios e respectivas autuações e notificações; 
 
- Subsídio à Diretoria Executiva do CONTER quando da análise de solicitação de repasse 
financeiro para fiscalização; 
 
- Análise dos processos de prestação de contas dos CRTRs que solicitam auxílio financeiro do 
Fundo de Apoio à Fiscalização (FAF); 
 
 - Realização de três mutirões sendo no estado do Piauí (17ª Região), nos estados da Paraíba e 
Rio grande do Norte (16ª Região) e em Pernambuco (15ª região); 
 
- Solicitação de Providências aos Regionais e acompanhamento das Denúncias de exercício 
ilegal encaminhadas ao CONTER/ CONAFI; 
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- Realização, em março/2014, do treinamento anual dos Agentes Fiscais do Sistema 
CONTER/CRTRs, bem como reunião de orientação aos Presidentes de COREFI’s, ocasião em 
que foi dada a oportunidade a cada Fiscal de discorrer sobre sua atividade profissional, tendo 
como tema de todas as palestras “A sua Marca na Fiscalização”. Oportunidade em que a 
Psicóloga Dra Aline Costa, participante do evento realizou trabalho relacionado ao perfil de cada 
fiscal; 
 
- No dia 19 dezembro, houve o desligamento do TNR. Eduardo Vieira Lyra da CONAFI pela 
Diretoria Executiva do CONTER; 
 
-Foi criado o novo Termo de Fiscalização para ser usado tanto na forma formulário impresso ou 
digitalizado. 
 
 
 
 

CONCLUSÃO: 
 
 
  Conclui-se que a CONAFI cumpriu as metas estabelecidas para o exercício de 
2014 e desempenhou satisfatoriamente o seu papel de atuar em prol da fiscalização, traçando e 
aprimorando estratégias para coibir o exercício ilegal da profissão de Tecnólogo/Técnico e 
Auxiliar em Radiologia.  
 
 

 


