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identificados, entre outros, os mesmos problemas apontados na Sede, sendo os 
principais agravantes, a estrutura física que impossibilita o desenvolvimento das 
atividades burocráticas e, o despreparo profissional dos colaboradores no que 
concerne o seguimento das Diretrizes, Resoluções e Manuais administrativos 
orientadores, que inclusive, segundo relatos dos mesmos "não eram orientados sobre 
as suas atividades" e que "o ex presidente do Conselho entregou a assinatura 
digitalizada e autorizou uso da mesma em documentos diversos". De modo geral, 
segue listado abaixo todos os problemas identificados pela Diretoria e alguns 

� relatados pelos colaboradores do CRTR 7ª Região: 
• Relato de assalto, apresentado Boletim de Ocorrência (80) e fotos

(não houve providências administrativas internas referente ao fato);
• Salário de funcionário que foi reduzido unilateralmente pelo

ex-presidente em nítida violação a legislação trabalhista, com simulação
de nova seleção, sem que houvesse ampla publicidade e concorrência;

• Abandono das atividades laborais por insatisfação sem averiguação ou
abertura de processos xxxxxxxxxxxxxxxxx 

• Cheque caução emitido no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 
reais) pelo CRTR da 7ª Região como garantia em contrato de locação do 
imóvel Sede (Aracaju/SE) em favor de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, o 
qual constava como fiador da locação no recibo de 
pagamento, mas não consta no contrato de locação. Ademais o valor foi 
descontado por esta pessoa física a qual é _desconhecida pelo locador, o 

qual declarou que nunca recebeu tal valor de caução; 
• Contratação de domínio de site sem processo administrativo e

pagamento de domínio por meio da pessoa física do ex-presidente;
• Pagamento de Preparo Recursai de ação pessoal do ex-presidente com

valores retirados do CRTR da 7ª Região;
• Inexistência da via impressa do Regimento Interno devidamente

assinado por Diretores;
• Cota parte do CONTER deixou de ser paga desde 05/12/2017, sem

,e
•P

;�t
plausível pela gerente do banco; 
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• Pagamento de programa do TCU (Portal de Transparência) sem
processo administrativo para contratação e sem que o serviço fosse até
então prestado, sendo o fato desconhecido por todos funcionários até
então;
• A inexistência de processos administrativos de licitação, de dispensa
de licitação ou para contratação de serviços era recorrente;
• Dois funcionários, Técnicos de Informática, desconhecidos e não
localizados. Sendo eles:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rom
pagamento mensal em folha de 01.06.2014 até janeiro de 2018, no
valor de R$ 996,80 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta
centavos} e tom pagamento mensal em folha de
24.09.2013 até abril de 2017, no valor de R$ 790,00 (setecentos e
noventa reais);
• Contratação irregular de plano de saúde sem processo administrativo e
para apenas um funcionário com valor exorbitante descontando apenas
1 %, com alguns dependentes, inexistindo Acordo Coletivo para
previsão de tal benefício;
• Emissão de carta de cobrança para todos os profissionais, segundo
relatos dos colaboradores, com texto agressivo, o que gerou processos
judiciais com condenação do CRTR da 7ª Região, tendo recursos
bloqueados em conta do Regional e insatisfação geral da categoria;
• Foi "contratada" uma advogada

, !!)ara atender os profissionais em débito e fazer acordos 
diretamente com a mesma, que segundo informações, teria recebido 
pagamentos em espécie, mas não há indicação de repasse a pessoa 
juridica do CRTR dos valores e não há informações se tais acordos 
foram lançados no sistem-a informatizado do CONTER/CRTR; 
• Segundo relatos, diárias eram requeridas por telefone pelo
ex-presidente, sem comprovações de deslocamento, sem Ata de Diretoria
deliberando pela viagem e motivando sua necessidade;

/ · 7 Viat�ra aba_nd�nada em um estacionament� de �m �migo do fiscal
,1 �- -• •�á 1 \ 9l('.!ll � d,_e Ires anos, sendo que a viatura to, colocada 
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■

estacionamento não por ela estar com defeito, mas pela falta de uso 

em razão de não existir fiscalização, uma vez que a Diretoria não 

repassava verbas para combustível, diárias do fiscal ou manutenção, 

ficando inviável a fiscalização. Ressalta-se que não estava em 

estacionamento do CRTR da 7ª Região porque o imóvel alugado em 

Maceió, além de ser insalubre e sem quaisquer condições de 

atividades administrativas não possuía garagem;

Segundo relatos,xxxxxxx  as verbas requeridas junto ao CONTER para 

cumprimento �o roteiro de fiscalização, quando eram atendidas, eram 

utilizadas em outras atividades;

■ O sistema informatizado do CRTR da 7ª Região funciona com dois 

contratos simultâneos, uma da Implanta e outro da Byte, a segunda 

estava com três meses em atraso, sendo regularizar para manter apenas 

um contrato;

■ Segundo relatos, foi dispensado o processo de licitação para 

contratação da transportadora que levaria a mobília que sairia de Maceió/

AL para Aracaju/SE, contratando os serviços de uum conhecido"                             

,                     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   por R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) pagos em 03 de agosto de 2013; estranhamente mais 

R$ 400,00 (quatrocentos reais) foram pagos em 05 de agosto de 2013 

mais estranho ainda em 13 de novembro de 2013 foi pago pelo mesmo 

serviço mais R$ 800,00 (oitocentos reais) de modo que o custo total da 

mudança ficou em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos) sendo que agora 

em 2018, 5 anos após, uma mudança de Aracaju/SE para Maceió/AL com 

dispensa de licitação com cotação de preços como determina o TCU, 

ficou por R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais);

■ Ainda segundo relatos durante a mudança dos móveis na gestão 

passada, muitos destes móveis foram deixados na residência do então 

presidente, sendo que nem todos. os móveis enviados incialmente se 

encontram na sede do Regional, conforme Relatório de Avaliação de 
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•

•

Nã piéfi,tJçãü de contas de 2018 tem uma "responsabilidade em
ãJ]uração" no moritcirliê de R$, 1.579,80 (um mil, quínhentos e setenta e
nôve· ré8té, e 01t€niai c-e r1tavos). Ao, questionar a conta-,dora do Regranai,
fomos, íiitformados que se tratai de murtai por atraso na entrega da DCTF
(db�umer1tü de decfaraça'o de comunicação e demonstraçoes 1 

filic1.neeifas acíes,cfdo dei juros e multai de re,co,lhimento de INSS fora do
prazü), éSt€ pfõC'9sS,o está. em tiamitaçã: o desde 2015 e, foi inclusive,
dt?ie1ci:�alo pê�a auditoria do CONTER. O ex pre1sidente, está ciente e foi
itifonfü:i.do que se'iia respongabilízado pelo pagamento-. O atraso teria
ôCõ'l'rrdo p,õque o CRTR não tinha certificação digitai!;
Pagamento em folha para xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     responsável
peia faxilna, fe,ita: uma vez por semana, com· pagamento mensal em
folha de 01.õB.2015 até janeiro de 2018 no valor de R$ 270,00
(dluzentos e se:ientãl reaisji;

• Conforme relatõs, emissão de c,edencial com habilitação para
"f omograt11a Computadorizada", exclusivamente para os alunos do
curso de especiaiízaçao em TC, da responsabilidade do ex presidente;

• Ã]nda não houve tempõ hábil para fazêr uma análise mais profunda
dog, cõntrãios dos emprêgiadõs, mas em Arã,Cãju existem duas
empregadas em Cargo em Comissão de livre nomeação e livre
exoneração e um ãdlvogado xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cõmo
pre�ttidor de serviço, mas não foi apresentado nem en1cõ·ni:fé]Jdü
cõ1ntra-�ü, põrtaria e nem pfõéêssõ administrativo da 1

contrataçã10 da, Ãssessor Jurfdico; em Macêió/AL existem Uês
empregadbs:, um flscaJ concursado, mas ainda nfüJ, localizado o editãl e

o proce:sso de sua nomeaçã!O, dois auxiliares administrativos em Cargo
em Comissão de livre nomeação e livre exoneração mais uma
Assessora Contábil como prestadora de serviços, ainda não foi
lo·ca.lizado o contrato;

• Não existe regulamentação de cargos e salários.
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li, Aii1áiise dO$ docmmentos apresenta:dos. 

Fôlrarri1 ãílali�aoJõij ãlg1uns, documentos, reque-ridos por esta gestao pafa 
cômpfüVâf algumãs das situações listadãs acima, os quais seguem em anexo. Sendo 
elf:s: 

• Relã1t6do da-motlília listada no Proct::sso Econômico nu 03et2013 e
ÂvãlÍãçãio déBtfFf::fMóvéif51t::1tô"·na gestao atuàl! AµÔS comparc:19au aa
av·ãti'bc;a6 1dt::bt::rfs móv�is-ft::itõ-por e�ta g-estao-câm o relatôrio""da· mobília 
er1ív1aàa nõ·perlõdo-da-g·e�tao antt:rior. venficuu,se-desacerdo no · -

qoantirativo ão'1i belils; -, 
• Cõmunicado de Rescrsa6"tle Cunn-atcrsem1ndenizaçao"énviada por AR 

par.axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suposto Tecnicoae· 
lnformát1icaidesconhecidolpur tudos, a-qual foi rt::cebida no·dia 26/02/2018 
p(jlü XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  e posteriormente devolvida·no -
mesrl10 en�elope, ·sem respt:Jsta oa justificatívas;

• Baíxa dt:: pagcrmento e <!:omprovante-de transferência-ietêrente aqutsrção 
dê] sioftware cte  base pa-ra compra·do módulo Flortal"iTranspc1rênc:ia, no 
vãlmr-de1R$ 3:800,00 (lrês mil e oitocentos reais) empenhaoo-a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    A Diretoria não encontrou·nenhuma 
intormaÇão a respeito domenci6nado·portarque, segundo relâtos, nunca 
foi usado;

• NotaI de-empenho, côpia do cheq u� e recibo no valor de R$ 3.600,00 (três 
mil e seisceritos-reãis•) empenhados
, . referf;lnte a-cauçao do aíuguel de imóvel em Aracaju/SE:Segundo 
rela1to5 é em:ceintormidade-ço-m os-ddcumentos, o mesmo recebeu e�;te 
cneque caução poqiceitar ser fiador deste Regional, entretãnto o:: 
responsáveis, pelo im1óvet-desconhecem este fato; - - - - -

• Comprovantes (in:clasive troca de e-ma-tis tra.t ando-do assunto) de

pagamernõs de taxa preparo jurídico e boleto em nome do então

presidente; para-a empresa Núcleo de Informação e -Coordenação do 

Ponto BR - NIC.BR (é uma entidlade civil, sem fins lucrativos, que j (rÕ 
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