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SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 004/2019 

 
 
ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região 
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2018 a 31/12/2018 
OBJETIVO GERAL: Promover ações de controle, orientação, supervisão e prevenção dos atos 
de gestão financeira, contábil e administrativa e verificar a correta aplicação das normas legais. 
 

    
I - INTRODUÇÃO 

 
  Os trabalhos foram realizados na sede do Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 10ª Região (PR) no período de 10 a 12 de junho de 2019, consubstanciado nos 
documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, demonstrativos contábeis, 
documentos arrolados no Ofício CONTER nº 0776/2019, referentes ao exercício de 2018, além 
de outras peças consideradas necessárias.   

 
a) Visão Geral do Objeto 

 
  Aferir o posicionamento contábil e financeiro através das contas do Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região do exercício de 2018, concernente à correta 
gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Sistema CONTER/CRTRs no que toca os 
princípios constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e da eficácia, 
conforme especificações contidas na Resolução CONTER nº 008 de 25 de outubro de 2011.   
 
  b) Objetivos e Questões de Auditoria 
 
  Avaliar a adequação das operações e os controles internos utilizados no 
acompanhamento de suas atividades, bem como verificar a correta aplicação dos recursos 
financeiros e oferecer suporte técnico para o cumprimento das determinações legais e 
regimentais, especialmente em relação às disposições contidas no art. 70 da Constituição 
Federal, Lei nº 4.320/64, Lei nº 7.394/85, Decreto-Lei nº 92.790/86, Decreto nº 93.872/86, Lei nº 
8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decretos regulamentadores, Instruções, Decisões e determinações 
do Tribunal de Contas da União, além das demais Resoluções Normativas do CONTER.   
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 c) Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 

 
  Os trabalhos foram realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo 
provas nos documentos comprobatórios e nos registros, na extensão julgada necessária nas 
circunstâncias, adotando as fontes de critérios que regem a Administração Pública Federal, em 
especial: avaliação dos procedimentos contábeis, financeiros, patrimoniais e administrativos, 
além das licitações e contratos. Cabe informar que utilizamos o processo de amostragem para a 
verificação dos documentos apresentados.  

 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

a) Volume de Recursos Movimentados 
 
  O orçamento do CRTR 10ª Região foi elaborado para manutenção das atividades 
continuadas e dos programas e projetos elaborados, objetivando alcançar as metas programadas 
pela administração, com valor previsto para o exercício de 2018 no montante de R$ 
1.552.400,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos). 
 
  Com base nos registros contábeis, a execução financeira e orçamentária, referente 
ao exercício de 2018, ficou demonstrada da seguinte forma: 
 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 1.552.400,00 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2018 
DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES        1.312.673,22  84,56% 

DE CAPITAL             93.000,00  5,99% 

TOTAL DAS RECEITAS        1.405.673,22  90,55% 

DESPESAS 

CORRENTES        1.355.574,72  87,32% 

DE CAPITAL               2.110,00  0,14% 

TOTAL DAS DESPESAS        1.357.684,72  87,46% 

SUPERÁVIT             47.988,50  3,09% 
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CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 

RECEITA PRÓPRIA --------------------------------------------------- 1.279.515,67 91,03% 

Recursos Transferidos 
pelo CONTER e Outras 

Doações 

DOAÇÕES DO CONTER 33.157,55 2,36% 

EMPRÉSTIMOS JUNTO AO 
CONTER 

93.000,00 6,62% 

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 
DO CONTER 

126.157,55 8,97% 

TOTAL DAS RECEITAS 1.405.673,22 100,00% 

 
 

b) Finalidades e Competências 
 
  De acordo com o art. 13 do Decreto 92.790/86, que regulamenta a Lei nº 
7.394/85, O Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia são os 
órgãos supervisores da ética profissional, visando ao aperfeiçoamento da profissão e à 
valorização dos profissionais.  

 
  Para a identificação do volume de recursos humanos, financeiros e materiais 
despendidos com as atividades-fim, atividades-meio e atividades acessórias, são necessárias 
medidas para o mapeamento de todos os processos internos, ou pelo menos os mais importantes, 
a fim de comprovar o grau de comprometimento das despesas com os fins institucionais. 

 
  Estamos indicando/iniciando essa demanda, visto que uma das questões 
recentemente levantadas pelo Tribunal de Contas da União nos acórdãos envolvendo os 
Conselhos de Fiscalização está ligada à necessidade do mapeamento de processos que possam 
identificar com melhor clareza as despesas relacionadas às finalidades precípuas dos Conselhos 
de Fiscalização, especialmente quanto à atividade-fim. Neste sentido, seria importante o 
estabelecimento de metas e o mapeamento de processos, que possam aferir efetivamente qual o 
volume de recursos destinados/realizados para o custeio de sua atividade-fim, especialmente 
aquelas definidas no artigo 3º do Regimento Interno do CRTR 10ª Região, as quais estão 
essencialmente ligadas ao exercício e à eficácia de sua missão institucional.   
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c) Desempenho Financeiro e Orçamentário 

 
Adiante apresentaremos algumas tabelas e gráficos contendo dados estatísticos, 

além das análises dos indicadores orçamentários e financeiros dos últimos quatro exercícios, a 
fim de evidenciar as variações e o grau de evolução das metas programadas. 

 
INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 

EXERC 
VALOR 

ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVIT/ 
DÉFICIT 

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR 

% 
ATINGIDO 

2015 1.211.560,00 1.250.036,39 103,18% 1.201.503,58 99,17% 48.532,81 

2016 1.416.330,94 1.400.670,70 98,89% 1.403.854,67 99,12% - 3.183,97 

2017 1.478.700,00 1.451.786,33 98,18% 1.417.022,58 95,83% 34.763,75 

2018 1.552.400,00 1.405.673,22 90,55% 1.357.684,72 87,46% 47.988,50 

MÉDIA 1.414.747,74 1.377.041,66 97,33% 1.345.016,39 95,07% 32.025,27 

  

 
Avaliação: A média dos últimos quatro anos das Previsões Orçamentárias Anuais 

do CRTR da 10ª Região, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se 
compatível e de forma razoável. É prudente que seja evitada a superestimativa de recursos que 
podem inviabilizar a execução de projetos e/ou programas. Note-se que a média de arrecadação, 
em confronto com o orçado, considerando apenas as receitas correntes, foi de 94,05%, índice 
considerado excelente, indicando que os cálculos estão próximos do efetivo potencial de 
arrecadação.  
 

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXERC 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
SUPERÁVIT/ 

DÉFICIT 
CORRENTE ORÇADO EXECUTADO 

% 
ATINGIDO 

ORÇADO 
EXECUTAD

O 
% 

ATINGIDO 

2015 1.211.560,00 1.210.036,39 99,87% 1.202.560,00 1.193.297,18 99,23% 16.739,21 

2016 1.416.330,94 1.325.670,70 93,60% 1.357.330,94 1.345.816,17 99,15% - 20.145,47 

2017 1.478.700,00 1.451.786,33 98,18% 1.463.700,00 1.412.101,33 96,47% 39.685,00 

2018 1.552.400,00 1.312.673,22 84,56% 1.545.400,00 1.355.574,72 87,72% - 42.901,50 

MÉDIA 1.414.747,74 1.325.041,66 94,05% 1.392.247,74 1.326.697,35 95,64% - 1.655,69 
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Note-se, também, que a capacidade de investimento em bens de capital, com 

recursos próprios, na média dos últimos quatro anos ficou negativa em R$ 1.655,69, sem 
considerar os restos a pagar não processados, como mostra a coluna de (superávit /déficit 
corrente). O indicador mede o que sobra da arrecadação própria (sem depender do 
endividamento, alienação de ativos ou transferências para investimentos do CONTER e outros 
órgãos públicos) para aquisição de bens de capital. 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

EXERCÍCIOS 
RECEITA 

CORRENTE 

COTA-
PARTE 

CONTER 

RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA 

VARIAÇÃO 

2015 1.250.036,39 409.670,15 840.366,24   

2016 1.325.670,70 452.902,99 872.767,71 3,86% 

2017 1.451.786,33 448.056,50 1.003.729,83 15,01% 

2018 1.312.673,22 403.048,06 909.625,16 -9,38% 

Total 5.340.166,64 1.713.677,70 3.626.488,94   

 
Receita líquida é o somatório das receitas de contribuições, patrimoniais, de 

serviços e outras receitas, deduzidos os valores das transferências legais efetuadas ao Conselho 
Nacional de Técnicos em Radiologia. 

 

RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA 

ANOS 
DOAÇÕES DO 

CONTER 
RECEITA PRÓPRIA LÍQUIDA VARIAÇÃO 

2015 5.390,00 834.976,24  

2016 4.500,00 868.267,71 3,99% 

2017 22.400,00 981.329,83 13,02% 

2018 33.157,55 876.467,61 -10,69% 

Total 65.447,55 3.561.041,39  
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Receita própria líquida é o somatório das receitas, deduzidos os valores das 

doações efetuados pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Trata-se, portanto, da 
quantidade de recursos que efetivamente são próprios. 
 

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO A DEPENDÊNCIA DO 
CONTER 

ANOS 
RECEITA 
PRÓPRIA 
LÍQUIDA 

DESPESA 
DE CUSTEIO 

VARIAÇÃO 
(R$) 

AUTOSSUFICIÊNCIA PARA 
CUSTEIO, SEM DEPENDER DE 

RECURSOS DO CONTER? 

SIM/NÃO 
VAR% 
(SIM) 

VAR% 
(NÃO) 

2015 834.976,24 777.743,19 57.233,05 SIM 6,85% - 

2016 868.267,71 889.127,60 -20.859,89 NÃO - -2,40% 

2017 981.329,83 947.595,49 33.734,34 SIM 3,44% - 

2018 876.467,61 972.836,00 -96.368,39 NÃO - - 11,00% 

Total 3.561.041,39 3.587.302,28 -26.260,89 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM NEGATIVA 
DE 0,74% DA RECEITA 

LÍQUIDA 
 

c.1) Avaliação da autossuficiência: Os cálculos foram efetuados considerando a 
realização de todas as despesas administrativas sem a dependência de recursos financeiros do 
CONTER. Na apresentação dos cálculos, constata-se que o CRTR 10ª Região depende do 
CONTER para o custeio de suas despesas administrativas. Note-se, também que na média dos 
últimos quatro anos, o CRTR/10 apresenta margem de segurança negativa de 0,74 % em relação 
à Receita Própria Líquida, índice negativo acentuou significativamente no exercício de 2018.   
 

d) Prestação de Contas Anual 
 

Conforme documentação apresentada pelo CRTR 10ª, a prestação de contas do 
CRTR 10ª Região, referente ao exercício de 2018, foi analisada pela Comissão de Tomada de 
Contas do Regional, composta pelos seguintes membros: TR. Dicleive LovaniaWille Gbur – 
Presidente – TR Flávio Rochester Farias -membro e TR Isaias de Abreu -membro, que opinou 
pela regularidade dos atos e recomendou a aprovação, conforme análise dos períodos. 

 
Foram apresentadas as seguintes atas dos trabalhos:  
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01) Ata dos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas do CRTR 10/PR 

realizada no dia 29 de outubro de 2018, acompanhada de parecer, referente a análise de 
documentos contábeis do CRTR 10ª Região, o qual opinaram pela regularidade e aprovação das 
contas do período de 1º de janeiro de 2018 a 30 de junho de 2018;  

 
02) Ata dos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas do CRTR 10, realizada 

dia 07 de dezembro de 2019, referente a análise de documentos contábeis do CRTR 10ª, 
acompanhado de relatório, o qual opinaram pela regularidade e aprovação das contas do período 
01 de julho de 2018 a 31 de outubro de 2018; 

 
03) Ata dos trabalhos da Comissão de Tomada de Contas do CRTR 10, realizada 

dia 25 de março de 2019, referente a análise de documentos contábeis do CRTR 10ª, 
acompanhado de relatório, o qual opinaram pela regularidade e aprovação das contas do período 
01 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. 

 
d.1) Recomendamos que a montagem do Processo de Prestação de Contas seja 

devidamente autuado para maior transparência e idoneidade dos autos bem como para 
aperfeiçoar os trabalhos administrativos internos do regional. 
    

Relatório de Gestão.    
 
   O Relatório de Gestão do CRTR 10ª Região referente ao exercício de 2018, foi 
recebido no TCU - Tribunal de Contas de União, estando ainda em análise. 
 

e) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis.  
 
Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 

2018, e constatamos que as peças estão parcialmente em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Para melhor controle dos atos 
e fatos contábeis e das atividades administrativas, sugerimos a regularização dos seguintes 
pontos:  

 
e.1) O extrato da conta 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - CONTA CORRENTE 4.980-1 em 

31/12/2018 não foi apresentado.  
 
e.2) Foi constatado que as seguintes contas encontram se com saldo invertido: 
 Contas de natureza devedora com saldo credor: 1.1.2.2.1.02.01.01.001 e 

1.1.3.1.1.03.01.01.099; 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

8 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 - Telefone (0XX 61) 3326 9374 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 
   

 Contas de natureza credoras com saldo devedor: 2.1.5.1.1.01.01.01.002 e 

2.1.7.9.1.01.01.01.007. 

 

e.3) Há saldo na conta 2.1.8.9.01.01.01.002 DEPÓSITOS NÃO 

IDENTIFICADOS – BANCOS DO BRASIL no valor de R$ 9.630,12 já transportado de 

exercícios anteriores pendente de identificação.  

 
f) Cadastro dos Ativos 

 
Apresentamos a situação dos inscritos e o percentual de inadimplência finalizado 

em 31/12/2018, além da evolução anual de crescimento, considerando os últimos três anos. 
 

COMPARATIVO ANUAL DE CRESCIMENTO 

EXERCÍCIOS 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

QDE 
VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR 

QDE 
VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR 

2015 3.738   76   

2016 3.997 6,93% 79 3,95% 

2017 3.927 -1,75% 105 32,91% 

2018 4.133 5,25% 736 600,95% 

MÉDIA DOS 
ÚLTIMOS TRÊS ANOS 

3,47%   212,60% 

 
f.1) Há uma discrepância muito grande entre os números de pessoas jurídicas 

ativas no decorrer dos últimos 4 (quatro) anos. É recomendado que o CRTR realize um 
levantamento e atualize sua base de dados se necessário. 
 

Inadimplência 
NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

 - ATIVOS 
PESSOA FÍSICA 4.133 84,88% 

PESSOA JURÍDICA 736 15,12% 

TOTAL 4.869 100,00% 

 - INADIMPLÊNCIA 
PESSOA FÍSICA 1.622 96,26% 

PESSOA JURÍDICA 63 3,74% 

TOTAL 1.685 100,00% 
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ATIVOS/INADIMPLÊNCIA 
PESSOA FÍSICA 39,25% 

PESSOA JURÍDICA 8,56% 

MÉDIA 34,61% 

 
Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 10, 

referentes aos exercícios de 2015 a 2018, sem considerar os inativos.  
 

 
 

Os Conselhos Regionais de Radiologia devem promover todos os meios legais 
para a regularização de créditos fiscais inadimplidos, decorrentes dos débitos de anuidades e 
multas de pessoas físicas e jurídicas. 
 

Os mecanismos de cobrança e ajuizamento são os seguintes: 
 

  INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO NA DÍVIDA ATIVA: A inscrição do débito 
na dívida ativa da autarquia, e sua subsequente cobrança judicial, alcança 
todos os profissionais e empresas inadimplentes, independentemente da 
modalidade de inscrição que possuam no Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia, e obedece ao seguinte critério: I - Os Conselhos não executarão 
judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a quatro vezes o valor 
cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, conforme 
exigência da Lei Federal nº 12.514/11; 
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 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: Fica facultado aos 

Conselhos Regionais instituir programa de parcelamento de créditos fiscais 
inadimplidos dos Conselhos de Radiologia, destinado a promover a 
regularização de créditos decorrentes de débitos referentes a anuidades e 
multas das pessoas físicas e jurídicas nos termos das Resoluções vigentes 
editadas pelo CONTER.  
 

 PROTESTO: os Conselhos Regionais de Radiologia são autorizados a 
encaminhar as Certidões de Dívida Ativa para o protesto extrajudicial por 
falta de pagamento, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492, 
de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 12.767/2012.  

 
f.2) Restou pendente a informação de quais medidas estão sendo adotadas para a 

redução da inadimplência. Recomendamos que seja feito levantamento das informações e das 
medidas que estão sendo adotadas para a redução da inadimplência. 

 
g) Evolução das receitas e despesas 

 
  Para fins de estudos e avaliação, apresentamos a evolução da receita corrente 
arrecadada durante os últimos quatro anos. O quadro indica o montante da receita própria do 
CRTR/10, ou seja, aquela oriunda das anuidades em geral, taxas e rendimentos de aplicações 
financeiras, descontados os aumentos conferidos às anuidades. 
 

EVOLUÇÃO DA RECEITA 

RECURSOS PRÓPRIOS 
ANUIDADE DO 

EXERCÍCIO AUMENTO 
REAL DA 
RECEITA EXERCÍCIOS 

VALOR 
ARRECADADO 

VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO 

2014 1.083.885,83  268,00   
2015 1.204.646,39 11,14% 285,00 6,34% 4,51% 

2016 1.376.170,70 14,24% 302,10 6,00% 7,77% 

2017 1.429.386,33 3,87% 331,17 9,62% -5,25% 

2018 1.279.515,67 -10,48% 331,17 0,00% -10,48% 
 

O quadro indica que, acumuladamente, nos últimos quatro anos, houve uma queda 
real na arrecadação de 4,47%, se descontados os aumentos conferidos às anuidades. 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

11 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 - Telefone (0XX 61) 3326 9374 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 
   

  
Apresentamos, também, a evolução da despesa corrente executada durante os 

últimos quatro anos. O quadro aponta os valores relacionados às despesas de custeio, ou seja, 
aquelas necessárias ao bom andamento da máquina administrativa e cota-parte do CONTER, 
descontada a inflação do período, segundo o índice acumulado do IGPM. 
 

EVOLUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA 

EXERCÍCIOS 
DESPESAS DE 

CUSTEIO + 
COTA-PARTE 

VARIAÇÃO 

SIMPLES 
INFLAÇÃO DO 

PERÍODO (IGPM) 
AUMENTO REAL 

DA DESPESA 

2014 1.092.326,55    
2015 1.187.413,34 8,70% 10,54% -1,66% 

2016 1.342.030,59 15,87% 7,19% 8,10% 

2017 1.395.651,99 1,44% -0,53% 1,98% 

2018 1.375.884,06 -3,84% 7,55% -10,59% 
 

O quadro indica que houve, acumuladamente, uma redução das despesas nos 
últimos quatro anos em 3,08%, já descontada a inflação no período de 26,76 %, medida pelo 
IGPM/FGV. 
 

III – ACHADOS DE AUDITORIA 
 
  Analisamos os atos de gestão realizados durante o exercício de 2018, além dos 
processos econômicos de despesa e os processos de licitação específicos mais adiante 
detalhados. Após as análises, apresentamos as seguintes considerações: 

 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 
a) Quanto à movimentação bancária 

 
  Ao analisarmos o controle dos recursos financeiros, observamos que o CRTR 10ª 
Região possui 9 (nove) contas bancárias: 6 correntes e 3 de aplicação, junto a instituições 
financeiras de caráter público na forma determinada pelo Decreto-Lei nº 1.290/73 e pelo Decreto 
nº 93.872/86, ou seja, em instituições financeiras oficiais e nas modalidades previstas. 
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b) Quanto ao controle das receitas 

 
  O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/10, que demonstra o 
total de baixas efetuadas em 2018 apresenta uma pequena divergência entre os registros 
contábeis. O quadro geral indica que, em relação aos valores efetivamente recebidos, o sistema 
de arrecadação do CRTR/10 diverge em R$ 11.020,80: 
 

VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO 

 VALORES 
CONTABILIZADOS  

DIFERENÇA 

ANUIDADES, 
TAXAS E 
MULTAS 

PESSOA FÍSICA 

1.258.166,52 1.269.187,32 (11.020,80) 
PESSOA JURÍDICA 

 
c) Execução das Despesas 

 
O pagamento da despesa somente será efetuado, quando ordenado, após sua 

regular liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. A fase de 
liquidação deve comportar a verificação in loco do cumprimento da obrigação por parte do 
contratante, conforme preveem os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 e toda execução de despesa 
orçamentária precisa ter correlação com as atividades básicas da entidade. 
 

c.1) Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a montagem 
dos processos de despesas precisa de padronização e aprimoramento nas suas rotinas internas e 
algumas implementações para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo 
com a norma legal. Recomendamos que a montagem dos processos de pagamentos esteja com a 
nota de empenho assinada pelos ordenadores de despesas e os processos devidamente autuados e 
numerados. 
 

c.2) Foi constatado ausência de retenção e recolhimento do imposto sobre serviço 
(ISS) referente aos pagamentos dos autônomos no exercício de 2018.   
 

Suprimento de Fundos 
 

Nos casos excepcionais o ordenador de despesas poderá autorizar o pagamento de 
despesa por meio de suprimento de fundos, que consiste na entrega de numerário a servidor, 
sempre precedida de empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possa 
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subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme determinam os artigos 45 e 47 do 
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e a Portaria nº 95, de 19 de abril de 2002, do 
Ministério da Fazenda. 
 

Lembramos, também, que a realização de despesas, inclusive as de suprimento de 
fundos, devem estar acompanhadas de documentos legítimos e guardarem correlação com as 
atividades básicas do CRTR/10, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
rasuras e que o documento esteja legível, e deve estar, no geral, acompanhada da devida nota 
fiscal com a discriminação do objeto da compra ou serviço, de forma a garantir a fidedignidade 
das demonstrações contábeis, e que despesas previsíveis e passiveis de planejamento devem ser 
subordinadas ao processo normal de aplicação.  
 

d) Cota-Parte do CONTER 
 

Por meio de Resolução CONTER ficou determinado que a cobrança das 
anuidades seja efetuada por meio de um sistema onde a cota-parte do CONTER seja 
automaticamente creditada em conta bancária.  
    
   Verificamos que os valores provisionados durante o exercício de 2018 (R$     
403.048,06), através de remessas automáticas e depósitos mensais, são razoavelmente 
compatíveis com a arrecadação conforme os demonstrativos da receita arrecadada, conforme 
quadro abaixo: 
 

DEMONSTRATIVO DA COTA-PARTE DO CONTER 
RECEITAS INCIDENTES VALOR ARRECADADO COTA-PARTE 1/3 

- Anuidades 1.152.947,98 384.315,99 
- Carteiras 22.669,44 7.556,48 

- Multas e Juros 30.244,36 10.081,45 
- Dívida Ativa - - 

TOTAL 1.205.861,78 401.953,92 
 

e) Dívida Ativa  
 

A inscrição em Dívida Ativa é um ato jurídico que visa legitimar a origem do 
crédito em favor da Autarquia, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos 
para as ações de cobrança.  
 
  De acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei n 6.830, de 22 de setembro de 
1980, cabe ao órgão competente apurar a liquidez e certeza dos créditos, qualificando a inscrição 
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como ato de controle administrativo da legalidade. A natureza jurídica das anuidades é de 
tributo, sendo classificado como contribuições profissionais corporativas. O fato gerador das 
anuidades é a existência de inscrição no Conselho, ainda que por tempo limitado ao longo do 
exercício (Art. 5º da Lei 12.514/2011). 

 
e.1) Foi apresentada ao SCI uma listagem contendo as ações judiciais que foram 

executadas. É necessário que o CRTR realize um levantamento de todas os débitos não recebidos 
inscritos ou não em Dívida Ativa. Para que sejam devidamente controlados e contabilizados.  
                       

e.2) Conforme os registros contábeis constantes no Balanço Patrimonial, o saldo 
inicial nas contas de Dívida Ativa é de R$ 389.797,73, distribuídos nas seguintes rubricas 
(1.2.1.1.1.04.01.01.001 de R$ 136.720,63; 1.2.1.1.1.04.02.01.001 de R$ 222.465,21; e 
1.2.1.1.1.04.02.01.002 de R$ 30.611,89) e não houve qualquer movimentação durante todo 
exercício de 2018. Os dados referentes a Dívida Ativa Administrativa e Executiva não foram 
apresentados. 
 

f) Diárias, Auxílio Representação e Jetons  
 

Durante o exercício de 2018 foram despendidos R$ 200.112,00, conforme quadro 
abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DA VERBA VALOR EXECUTADO 

Diárias no país - Servidores  R$                             6.440,00  

Diárias para Agente Fiscal  R$                           13.300,00  

Diárias a Conselheiros/Delegados - no país  R$                           46.480,00  

Auxílio Representação  R$                           34.212,00  

Jeton e Auxílio Representação Diretoria Executiva  R$                           99.680,00  

TOTAL  R$                         200.112,00  
 
f.1) Em análise à formalização dos processos de concessões de diárias, verificou-

se que os processos não estão instruídos com a totalidade dos documentos (cartão de embarque) 
que dão suporte à comprovação efetiva da concessão das diárias. Recomendamos a revisão dos 
procedimentos e a devida adequação ao estabelecido no Art. 1º da Resolução CONTER nº 
06/2004, verbis:  
 

Art. 1º - Os Conselheiros, convidados, funcionários e prestadores de serviços, quando em 
deslocamento para participar de eventos e atividades de interesse do sistema CONTER /CRTRs, 
que não resultem em ata, deverão apresentar relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas, diariamente, bem como providências ou decisões proferidas nos eventos, sem 
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prejuízo do encaminhamento de documentos eventualmente produzidos nas reuniões, além da 
entrega dos comprovantes de deslocamento..                      

 
§ 2º - A não apresentação do relatório nos termos indicados, bem como dos comprovantes da 
viagem, implica o impedimento para participar em futuros eventos e atividades indicados pelo 
CONTER/ CRTRs. 

 
                       f.2) Verificamos que nos Processos de pagamentos de diárias dos meses 03 e 04 de 
2018 que a data especificada no recibo de pagamento não condiz com a quantidade paga, não 
sendo possível constatar a data correta devido também a ausência da comprovação de 
deslocamento. Recomendamos a revisão dos procedimentos de forma que seja descrito nos 
recibos de pagamentos as datas dos deslocamentos além do estabelecido no Art. 1º da Resolução 
CONTER nº 06/2004, citado acima. 
                                                                                                                                                                                           

g) BENS PATRIMONIAIS 
 

Bens de natureza permanentes 
     

O inventário dos bens patrimoniais e a confecção dos termos de responsabilidade 
ainda necessitam de algumas implementações. Os procedimentos devem guardar conformidade 
com a Lei nº 4.320/64 e a Resolução CONTER nº 02/2015, de 29 de abril de 2015, que fixa 
normas e procedimentos para controle, reavaliação, depreciação, amortização e inventário dos 
Bens Patrimoniais no âmbito dos Conselhos de Radiologia e dá outras providências. 

 
g.1) De acordo com os registros apresentados, encontramos algumas divergências 

entre o Inventário Físico e os saldos constantes no Balanço Patrimonial, referentes ao grupo de 
Bens Móveis, conforme relatórios abaixo: 

 
BÉNS MÓVEIS REGISTROS 

CONTÁBEIS 
INVENTÁRIO 

PATRIMONIAL 
DIFERENÇA 

MÁQUINAS E APARELHOS R$ 5.220,13 R$ 5.106,89 R$ 113,24 
OUTROS MATERIAIS 
PERMANENTES 

R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 0,00 

OUTROS EQUIPAMENTOS R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 0,00 
VEÍCULOS R$ 52.086,05 R$ 52.086,05 R$ 0,00 
EQUIPMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

R$ 11.253,35 R$ 11.001,38 R$ 251,97 

MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 8.542,37 R$ 8.147,33 R$ 395,04 
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g.2) O CRTR não apresentou relatório da comissão de patrimônio do ano de 2018. 

De acordo com as disposições contidas no art. 94 da Lei nº 4.320/64, é necessária a instalação de 
uma comissão de patrimônio para identificação de cada bem móvel e imóvel, atribuindo-lhes: 
código contábil, discriminação, valor (R$), localização e estado de conservação, além do termo 
de responsabilidade assinado pelo responsável por cada um deles e objetiva: 
 

1) Manter atualizados os registros e controles administrativo e contábil; 
2) Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens patrimoniais 
sob a sua guarda; 
3) Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 
4) Instruir as tomadas de contas anuais. 
 
Lembramos, ainda, que o Inventário Físico deverá ser elaborado por uma 

comissão designada, reunindo-se pelo menos uma vez em cada exercício, a fim de confrontar os 
bens arrolados e os saldos constantes no Balanço Patrimonial, com distinção de cada grupo de 
Bens Móveis.  
 

g.3) Consequentemente os termos de responsabilidade dos bens, que visam 
formalizar a guarda e conservação, conforme determina a Lei n 4.320/64, também precisam de 
atualização. Verifica-se nesse evento a integridade do bem, a correta afixação da plaqueta de 
identificação e se o bem está ocioso ou se apresenta qualquer avaria que o inutilize, o que enseja 
seu recolhimento, bem como outras medidas legais que poderão ser tomadas. 
                      
                     Foi apresentada a Portaria a Comissão Permanente de Patrimônio do CRTR /10ª, 
Portaria 09, de 03 de julho de 2.017. 
 

Bens de consumo 
 

Nos Conselhos Regionais o almoxarifado é a unidade administrativa responsável 
pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo, que são registrados de acordo com as 
normas vigentes. O responsável do almoxarifado, integrante do quadro funcional, é responsável 
pela prestação de contas de sua respectiva unidade. É também de sua responsabilidade manter o 
estoque mínimo de bens necessários ao funcionamento dos setores internos. 
 
  Na Contabilidade Pública, os bens do almoxarifado serão avaliados pelo preço 
médio ponderado das compras (inciso III, do art. 106 da Lei nº 4.320/64). O preço unitário de 
cada item do estoque altera-se pela compra de outras unidades por um preço diferente. Assim, 
encontra-se o preço médio dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades existentes.  
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Nesse sentido, informamos que o "almoxarifado", ou seja, os estoques de 

materiais relacionam-se com a execução da despesa, e tem por finalidade: 
 

1. Evitar que faltem materiais necessários ao andamento dos serviços públicos; 
2. Possibilitar o controle e evitar desperdício de materiais; 
3. Facilitar a padronização dos processos e dos controles internos; 
4. Contribuir para a apuração de custos pela administração pública. 

 
g.4) Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade não estão 

sendo aplicados, visto não ter controle de almoxarifado. Sugerimos que seja feito um controle 
através de planilhas ou programa específico que controle todas as entradas e saídas de compra de 
materiais. Todas as compras devem ser lançadas na contabilidade no ato de sua aquisição em 
material de consumo e à medida que forem consumidos deverão ser baixados na contabilidade. 

 
                         Controle da frota de Veículos.  
 
                          Em 2018 O CRTR/10ª possuía dois veículos, tendo sido um deles adquirido em 
outubro de 2018, onde ocorreram as seguintes movimentações: 
 

VEÍCULO MARCA 

/MODELO 

PLACA KM final em 

31/12/2018 

KM RODADO 

no ano 

Valor gasto 

combustível e 

manutenção  

1 FORD 

FIESTA 

ATR0735 184.591 14.276 R$ 4.907,00 

2¹ FIAT 

CRONOS 

BCO3492 2186 2.179 R$ 540,00 

¹ Veículo Adquirido em outubro de 2018. 
 

Os Mapas de Controle Anual de Veículo, referentes ao exercício de 2018, que 
demonstram a média de gastos por quilômetro rodado foram confeccionados, parcialmente 
conforme modelo da Resolução CONTER Nº 02/2015, por não ter sido informado a 
quilometragem final do veículo FORD FIESTA - Placa ATR0735, em 30/10/2018, devido a 
aquisição de novo veículo adquirido pelo CRTR em outubro/2018. 
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Foi apresentada a declaração da regularidade dos veículos junto ao Departamento 

de Trânsito local, estando os mesmos em situação regular. 
 
g.5) Recomendamos que o controle de mapas dos veículos do regional seja 

devidamente preenchido, para maior transparência das informações, em conformidade com o 
modelo constante da Resolução CONTER Nº 02/2015. 
 

h) DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA 
 

  Com base nas informações apresentadas pelo CRTR 10, ao SCI por resumo anual 
da fiscalização realizada pelo Fiscal do Regional, foram realizadas em 2018: 
 

- Número de Cidades Fiscalizadas .....................................................................207; 

- Número de Termos de Constatação (estabelecimentos fiscalizados)...............480; 

- Número de Notificações Pessoa Jurídica .........................................................003; 

- Número de Notificações Pessoa Física.............................................................232; 

- Número de Auto de Infração Pessoa Jurídica ..................................................002; 

- Número de Auto de infração Pessoa Física......................................................003; 

- Processo Adm. Por exercício ilegal da profissão aberto...................................003; 

-Número de profissionais atendidos..................................................................2788; 

-Quilometragem rodada em fiscalizaçãoes...............................................14.609km. 

 
i) Processo de Solicitação de Inscrição 

 
i.1) Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 

amostragem restou observada a ordenação dos autos, com ausência de numeração de suas folhas 
na sua totalidade, para o qual recomendamos a regularização.  
 

j) Licitações, Contratos e Convênios.  
 
Dos Processos de contratações - A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei do Pregão, 
constituem a legislação básica sobre licitações e contratos para a Administração Pública. 
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Os procedimentos internos a serem seguidos nos processos de dispensa de 

licitação devem se pautar nas previsões da Lei nº 8.666, de 1993, nos atos normativos da 
Advocacia-Geral da União e nas decisões do Tribunal de Contas da União. 
   

Foram analisados pelo Setor de Controle Interno os seguintes contratos e 
Processos: 
 

Nº 
Proc. 

Modalidade Objeto Contratado 
Valor 

mensal 

Data de 
assinatur

a 
Vigência 

16/ 
2017 

Dispensa  
Plano de 
Saúde 

CLINIPAM 
Clínica 
paranaense de 
assistência 
médica 

R$ 
3.196,62 

01-08-17 12 meses 

 Dispensa  

Serviço 
Monitorame
nto Remoto 

De 
Equipament
o Eletrônico  

Reno Thousand 
Line Comércio de 

Sistemas de 
Segurança Ltda 

Vação 
Automática  

R$ 180,00 
25-11-14 

 
 

Renovado 
Automátic
a em 2018 

05/ 
2017 

Dispensa  
Tokio 
Marine 

Seguradora  
Seguro  

31/05/17 
a 

31/05/18 
12 meses 

 
Dispensa  

 

Liberty 
seguros  Seguro  R$ 978,92 

11/05/18 
a          

11/05/19 
12 meses 

 
Sexto 
Termo 

CCL Folha 
de 

pagamento.
com.br 

Sistema de 
cálculo e fl de 

pagamento  
222,00 

01/06/18 
a 

 31/05/19 
12 meses 

 

Analisamos alguns procedimentos de contratações e, considerando os pontos mais 
relevantes, destacamos que nos contratos e processos de dispensa de licitação, não foram 
identificadas documentações que comprovem a regularidade relativa à seguridade social e FGTS. 
Na contratação e na realização de pagamentos na Administração Pública, em atendimento ao Art. 
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195, inciso I § 3º da Constituição Federal; Art. 47,inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91; Art 27, 
alínea “a” da lei 8.036/90 e Art. 2º da Lei Nº 9.012/95; deve ser exigida a comprovação de 
regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS . 
 

j.1) Que os contratos realizados pela Administração Pública, mesmo que por 
dispensa ou inexigibilidade, deverá ser devidamente instaurado e nele deverá ser exigida a 
documentação de comprovação de regularidade fiscal em conformidade ao que preceitua a Lei 
8.666/93, Art. 195, inciso I § 3º da Constituição Federal; Art. 47, inciso I, alínea “a” da Lei 
8.212/91; Art 27, alínea “a” da lei 8.036/90 e Art. 2º da Lei Nº 9.012/95. 
 

j.2) Que os procedimentos de aquisições e qualquer tipo de serviços sejam 
instruídos e autuados em processos administrativos, contendo orçamentos de fornecedores de 
fontes diversas, encaminhamento a Reunião de Diretoria, análise do Jurídico para manifestação 
quanto a modalidade de licitação.  
 

Do ato que nomeia a comissão de licitação e pregoeiro, acompanhado da 
qualificação do pregoeiro.  
 

 Foi apresentada Portaria Nº 08, de 30 de junho 2017, designando a CPL e equipe 
de apoio, não tendo sido apresentada a Portaria de 2018 contendo a troca de seus membros, 
conforme determina a Lei 8.666/93, em seu Art. 51 § 4º, in verbis:   

 

Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial 
de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 
 
 § 4º A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. 

 
j.3) Recomendamos que os gestores adotem a cautela e que seja observado os 

ditames do § 4º do art. 51 da Lei 8.666/93, estabelecendo a substituição de ao menos um dos 
membros da Comissão Permanente de Licitação. Assim, devem integrar a Comissão, o mínimo 
de 02 (dois) servidores públicos pertencentes ao quadro de pessoal permanente do órgão, e outro 
membro que não ostente tal qualidade. 

j.4) Não foi apresentado ato normativo de nomeação de Pregoeiro e respectiva 
Equipe de Apoio, para o qual recomendamos a regularização, para fins de atendimento ao 
estabelecido pelo TCU - Tribunal de Contas da União quanto a realização de Pregão pela 
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Administração Pública para contratações de bens e serviços comuns de acordo com a Lei 
10.520/02, Decreto regulamentador nº 5450/05 e demais Decretos regulamentadores. 
 

k) Administração de Pessoal 
 

Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 
2018, o CRTR/10 executou despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios, conforme 
quadro abaixo: 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2018 

NATUREZA ESPÉCIE QDE/VALOR % 

MÉDIA 
ANUAL 

P/FUNCIONÁR
IO 

Nº DE 
FUNCIONÁRIOS 

EFETIVOS 11 100,00%  

COMISSIONADOS 0 0,00% 
 

TOTAL 11 100,00% 
 

DESPESAS 

PESSOAL 392.453,84 64,30% 35.677,62 

ENCARGOS 97.094,07 15,91% 8.826,73 

BENEFÍCIOS 120.841,86 19,80% 10.985,62 

TOTAL 610.389,77 100,00% 55.489,98 

% 
COMPROMETIMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

1.375.884,06 44,36% 
MÉDIA 

MENSAL 
S/RECEITA 

CORRENTE LÍQUIDA 
909.625,16 67,10% 4.268,46 

 
Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/10 junto aos órgãos 

de controle fiscal (Receita Federal, FGTS, Estado e Município) e constatamos que todos 
oferecem a regularidade automática. 

 
k.1) O protocolo do envio da DCTF do mês 10/2018 não foi apresentado.  
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l) Processo de Solicitação de Inscrição 

 
Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 

amostragem restou observada a ordenação dos autos, com ausência de numeração de suas folhas 
na sua totalidade, para o qual recomendamos a regularização.   

 
IV - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 
A matéria foi instituída pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que trata do Portal da 
Transparência e recentemente detalhada pelo Acórdão nº 96/2016 – TCU – Plenário, de 
27/1/2016. A matéria está regulamentada através da Resolução CONTER nº 02/2016 que fixa 
regras e conteúdo para o acesso as informações e dá outras providências. 
  

IV.1) Foi observado que as informações do portal de transparência do Regional 
estão em fase de conclusão, sendo verificado que não estão sendo cumprida em sua totalidade o 
cumprimento ao que determina a Lei 12.527/2011. É recomendado que o CRTR 10ª região, 
proceda a devida regularização e alimentação das informações no portal em cumprimento ao que 
determina a lei. 

 
IV.2) O Regional não apresentou nenhuma justificativa quanto ao não 

cumprimento em sua totalidade do que estabelece a lei de acesso à informação. 
  

V – RECOMENDAÇÕES ANTERIORES 
 

Apresentamos um comparativo entre as recomendações sugeridas na ultima 
auditoria e implementações efetuadas durante o período, conforme o quadro a seguir: 
 

AVALIAÇÃO DE AUDITORIA ANTERIOR 
ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO S.C.I.  

OCORRÊNCIAS DE 2017 MEDIDAS 
ADOTADAS 

II - e.1 Inclusão do Demonstrativo de Fluxo de Caixa; IMPLEMENTADO 

II - e.2 

Identificação em Notas Explicativas da composição das contas genéricas 
como por exemplo as contas: 1.1.1.1.1.51.02 – DEPÓSITOS DE DIVERSAS 
ORIGENS e 2.1.8.9.1.01.02 – DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS – 
BANCO DO BRASIL.  

NÃO 
IMPLEMENTADO 

II - e.3 
O lançamento de amortização da dívida junto ao CONTER no valor de R$ 
20.000,00 no dia necessita ser revisto.  

IMPLEMENTADO 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

23 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 - Telefone (0XX 61) 3326 9374 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 
   

II - e.4 
A doação recebida do CONTER no valor de R$ 1.945,00 no dia 13/04/2017 
foi classificado como um depósito não identificado na conta 1.1.1.1.1.51.02 
– DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS.  

IMPLEMENTADO 

II - e.5 

Acompanhamento de Títulos e Valores Mobiliários 
Existe um saldo registrado na contabilidade cujo o qual inexiste 
documentação ou registro de controle de posse ou propriedade. Conforme 
consulta realizada pelo Regional junto à Telebrás, apresentada a este Setor de 
Controle Interno, tais Títulos não pertencem ao CRTR 10ª Região e serão 
baixados no ano de 2018.  

IMPLEMENTADO 

III - 
b.1.1 

Em referência às despesas realizadas através desta modalidade e objetivando o 
adequado posicionamento na legislação vigente, indicamos alguns 
procedimentos que precisam ser modificados e/ou implementados, conforme a 
seguir: 

a) Prestação de contas no valor exato de acordo com o valor concedido ao 
suprido.  

b) Não realizar pagamentos de abastecimento por meio de cartão de crédito 
pessoal visto que para tal finalidade deverá ser utilizado o suprimento 
de fundos. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

III - 
c.1 

Com o advento da Lei nº 9.430, de 27.12.96, especificamente o art. 64, a partir 
de 1º de janeiro de 2003, os pagamentos efetuados pelos Conselhos de 
Radiologia às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de 
serviços, passaram a sofrer retenção na fonte do imposto de renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade 
social (COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP. Atualmente a matéria 
está regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 480/2004, de 
15/12/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/1/2012. 
Verificamos que as disposições mencionadas foram parcialmente aplicadas, 
em face da não retenção dos impostos federais da seguinte empresa: Clinipam 
Paranaense de Assistência Médica Ltda. 

IMPLEMENTADO 

III- e.1 

Foi constatado no Balancete do Regional saldo inicial de Dívida Ativa na 
monta de R$ 392.448,45, com a observância quanto a ausência de novas 
inscrições e uma baixa no valor de R$2.650,72, resultando em um saldo de R$ 
389.797,73 no final de 2017, não sendo apresentado um controle de novas 
inscrições e baixas de Dívida Ativa para o qual recomendamos a sua 
apresentação para viabilidade de monitoramento e identificação das receitas 
provenientes de Dívida Ativa por parte do Conselho Regional 10ª Região.  

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
e.2 

Os recebimentos na conta BB 46.725-1 referentes a depósitos judiciais foram, 
em sua maioria, lançados na conta 2.1.8.9.1.01.02 - DEPÓSITOS NÃO 
IDENTIFICADOS – BANCO DO BRASIL. Tais lançamentos precisam ser 
identificados para viabilidade de cumprimento ao Art. 19 e 24 do Decreto 
Regulamentador nº 92.790/86. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - f.1 

Com base nos elementos descritos nos processos econômicos nº 42 e 43/2017 
contatamos a ausência de documentação conforme o estabelecido no Art. 1º da 
Resolução CONTER nº06/2004, que dispões sobre: “Regulamentação a 
participação de conselheiros, convidados, funcionários e prestadores de 
serviços em eventos de interesse do Sistema CONTER/CRTRs.” 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

III - f.2 Conforme determinam as Resoluções CONTER nº 09/2015, vigente à época,  
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nº 08/2017 e nº 12/2017, o pagamento de jetons aos Diretores e Conselheiros 
do Sistema CONTER/CRTR’s somente será efetuado quando do efetivo 
comparecimento às Reuniões Plenárias ou de Diretoria Executiva. Analisando 
os processos econômicos referentes aos pagamentos dos jetons do exercício de 
2017 foi constatado o pagamento de jetons aos conselheiros por participação 
em comissões. Diante disto recomendamos que seja aplicado o que dispõe a 
Resolução nº 08/2017, descrita a seguir: 

Art 03. – É garantido somente a Conselheiros e Diretores dos 
Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, quando 
do comparecimento à reunião deliberativa, a percepção de jetons 
por Reunião Ordinária/Extraordinária ou Reunião de Diretoria.   

 
Recomendamos que para tal situação seja aplicado o que dispõe a Resolução 
CONTER Nº 08/2017: 
 

 Art. 11 É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, 
detentores de mandato da Lei Federal nº 7.394/85, bem como aos 
respectivos convidados e delegados estaduais e regionais, a 
percepção de Auxílio de Representação para pagamento de 
eventuais despesas com locomoção e refeição na cidade de seu 
domicílio, quando da participação em reuniões, eventos, comissões, 
atividades em favor do Sistema CONTER/CRTRs, não podendo 
ultrapassar 01 (um) Auxílio por dia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
 

III - f.3 

A Resolução CONTER nº 12, de 20 de dezembro de 2017 esclarece que o 
pagamento de jetons aos Diretores e Conselheiros do Sistema 
CONTER/CRTR’s, somente será efetuado quando do efetivo comparecimento 
às Reuniões Plenárias ou de Diretoria Executiva. Analisando os Recibos de 
Jetons, pagos à Diretoria Executiva, recomendamos que seja especificado os 
dias das respectivas Reuniões de Diretoria.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
 

III - 
g.1.1 

O inventário dos bens patrimoniais foi apresentados e necessitam de 
atualização 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
g.1.2 

Os termos de responsabilidade não foram apresentados. NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
g.2.1) 

Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade não estão 
sendo aplicados, visto não ter controle de almoxarifado. Sugerimos que seja 
feito um controle através de planilhas ou programa específico que controle 
todas as entradas e saídas de compra de materiais. Todas as compras devem 
ser lançadas na contabilidade no ato de sua aquisição em material de consumo 
e à medida que forem consumidos deverão ser baixados na contabilidade.  

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
h.1) 

Não foi apresentado ato normativo de nomeação de Pregoeiro e respectiva 
Equipe de Apoio, para o qual recomendamos a regularização, para fins de 
atendimento ao estabelecido pelo TCU - Tribunal de Contas da União quanto 
a realização de Pregão pela Administração Pública para contratações de bens e 
serviços comuns, com supedâneo na Lei 10.520/02, Decreto regulamentador 
nº 5450/05 e demais Decretos regulamentadores;  

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
h.2 

Não foi apresentado o processo de contratação na forma disposta na Lei 
8.666/93 e atualizações ou Lei 10.520/02 e Decretos regulamentadores, 

NÃO 
IMPLEMENTADO 
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concernente à despesa constante no Processo Econômico nº 052/2017 - 
Material de consumo na monta de R$ 7.708,12 (sete mil, setecentos e oito 
reais e dez centavos) à empresa Limps – Comércio de Material de Limpeza; 

III - 
h.3 

Foi verificado que o contrato de Prestação de Serviços firmado entre o CRTR 
10ª Região e a empresa contratada para  atualização de Sistema de 
Processamento de dados firmado por Dispensa de Licitação no exercício de 
2013 na monta inicial de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) vem sendo 
renovado por sucessivos períodos com ato de renovação por meio do 5º 
Termo Aditivo para o período de 1º de junho de 2017 a 31 de maio de 2017 no 
valor atualizado de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), fazendo-se 
necessária a observância do limite estabelecido nos artigos 23 e 24 da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos e suas atualizações para os contratos 
por dispensa de licitação.   

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - j.1 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional por 
amostragem (processos de números 8475, folha 22 e nº 8681 folha 15), 
observou-se a ausência do nome e assinatura do empregado do Regional que 
forneceu os recibos de pagamento para o qual recomendamos a regularização. 

IMPLEMENTADO 

 

VI – RECOMENDAÇÕES 
 
  Em face dos exames realizados, apresentamos as seguintes recomendações, que 
estão devidamente especificadas e com a respectiva fundamentação: 
 

ITEM / 
ASSUNTO 

OCORRÊNCIAS/RECOMENDAÇÕES/PONTOS DE MELHORIAS 

II - c.1 

Avaliação da autossuficiência: Os cálculos foram efetuados considerando a 
realização de todas as despesas administrativas sem a dependência de 
recursos financeiros do CONTER. Na apresentação dos cálculos, constata-se 
que o CRTR 10ª Região depende do CONTER para o custeio de suas 
despesas administrativas. Note-se, também que na média dos últimos quatro 
anos, o CRTR/10 apresenta margem de segurança negativa de 0,74 % em 
relação à Receita Própria Líquida, índice negativo acentuou 
significativamente no exercício de 2018.   

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 

Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

O correto enquadramento do CRTR na classificação de Médio Porte permitiria ao CRTR 
receber ajuda financeira para Fiscalização. Esse CRTRPR tem em seu quadro funcional 
somente 01 (um) Agente Fiscal e procura conduzir um roteiro que permite uma visita anual a 
todos os municípios paranaenses. É visível que essa “dependência” do CONTER para sanar 
as despesas equivale ao valor estimado pela COREFI com gastos de Diárias e Combustível do 
Agente Fiscal. Nossa folha de pagamentos é alta e a atual Diretoria tem tomado algumas 
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providências para sua redução, contudo sem prejudicar aos funcionários. Outro fator é a 
própria condição financeira dos nossos Profissionais que permitiu o aumento de 
impontualidade, fazendo com que busquemos no Nacional a diferença negativa para cumprir 
os compromissos financeiros, contudo há de salientar que o exercício de 2018, em virtude da 
implantação da CORED nosso Regional teve gastos extras, que estão ainda respingando em 
2019. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR deve 
obedecer ao princípio orçamentário do equilíbrio, conforme estabelecido na alínea “b” do art. 
48 da Lei nº 4.320/64, ou seja, executar despesas somente dentro dos limites estabelecidos de 
acordo com sua arrecadação. É recomendado a busca pela redução das despesas, na medida do 
possível, e sobretudo a realização de medidas que possibilite um aumento das receitas, como 
por exemplo, intensificação da continuidade administrativa da fiscalização. No mais é 
recomendado que o CRTR realize o planejamento e monitore a execução orçamentária de 
forma periódica e minuciosa.  

II - d.1 
Recomendamos que a montagem do Processo de Prestação de Contas seja 
devidamente autuado para maior transparência e idoneidade dos autos bem 
como para aperfeiçoar os trabalhos administrativos internos do regional. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Nos últimos anos o TCU tem editado as normas de Geração do Relatório de Gestão somente 
no mês de fevereiro. O preço cobrado pela empresa Implanta para dar o suporte na confecção 
do Relatório de Gestão era muito alto, e, no exercício 2018 poderíamos utilizar o suporte da 
empresa Byte, contudo restou impossível devido aos inúmeros erros e desencontro de 
informações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. A resposta do CRTR 
não atende ao solicitado, que a montagem do Processo de Prestação de Contas seja 
devidamente autuado para maior transparência e idoneidade dos autos bem como para 
aperfeiçoar os trabalhos administrativos internos do regional. 

II - e.1 
O extrato da conta 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - CONTA CORRENTE 4.980-1 
em 31/12/2018 não foi apresentado.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Essa conta corrente foi aberta exclusivamente para movimentar os recursos referentes à 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Independente da 
destinação, qualquer conta em nome do CRTR 10 devem atender as disposições do Decreto-
Lei nº 1.290/73 e pelo Decreto nº 93.872/86, além das Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público, Resoluções do Conter e demais normas aplicadas à espécie. Os 
extratos não foram apresentados para comprovação de saldo e verificação da movimentação a 
título de prestação de contas. O CRTR deve apresentar ao CONTER os Extratos de todo o 
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exercício de 2018 da referida conta.  

II - e.2 

Foi constatado que as seguintes contas encontram se com saldo invertido: 
 Contas de natureza devedora com saldo credor: 
1.1.2.2.1.02.01.01.001 e 1.1.3.1.1.03.01.01.099; 
 Contas de natureza credoras com saldo devedor: 
2.1.5.1.1.01.01.01.002 e 2.1.7.9.1.01.01.01.007. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

1.1.2.2.1.02.01.01.001 - Esta conta encontrava-se com saldo invertido devido ao excesso de 
receita durante o ano de 2018 - No fechamento anual foram devidamente zeradas as contas; 
1.1.3.1.1.03.01.01.099 - Suprimento de Fundos - Devido ao suprido Clésio Alves Ribeiro ter 
gasto R$ 4,00 a mais do recurso que lhe fora concedido. Foi regularizado em 2019. 
2.1.5.1.1.01.01.01.002 - Devido à dúvida sobre o Financiamento à CORED que aconteceu em 
2018 e somente em 2019 ficou regularizado com a devolução do valor pelo CRTR/10; 
2.1.7.9.1.01.01.01.007 – saldo indevidamente invertido, regularizado em 2019. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.3 
Há saldo na conta 2.1.8.9.01.01.01.002 DEPÓSITOS NÃO 
IDENTIFICADOS – BANCOS DO BRASIL no valor de R$ 9.630,12 já 
transportado de exercícios anteriores pendente de identificação.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Está sendo efetuado levantamento sobre os valores depositados devidos a ações ganhas 
judicialmente, e será regularizado em 2019. Tendo em vista que é necessário saber 
exatamente a que se refere, se somente valor principal de anuidades e/ou recebimento de 
honorários e ressarcimento de custas. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II – f.1 
Há uma discrepância muito grande entre os números de pessoas jurídicas 
ativas no decorrer dos últimos 4 (quatro) anos. É recomendado que o CRTR 
realize um levantamento e atualize sua base de dados se necessário. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Por solicitação da Diretoria Executiva as empresas foram inativadas, sendo um dos motivos 
terem sido fechadas.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - f.2 Restou pendente a informação de quais medidas estão sendo adotadas para a 
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redução da inadimplência. Recomendamos que seja feito levantamento das 
informações e das medidas que estão sendo adotadas para a redução da 
inadimplência. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Estamos providenciando contrato junto a empresa CRA, para enviar os profissionais 
inadimplentes contumaz, já devidamente avisados, a protesto. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.1 

Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a montagem 
dos processos de despesas precisa de padronização e aprimoramento nas 
suas rotinas internas e algumas implementações para melhor controle e 
gerenciamento dos atos de gestão, de acordo com a norma legal. 
Recomendamos que a montagem dos processos de pagamentos esteja com a 
nota de empenho assinada pelos ordenadores de despesas e os processos 
devidamente autuados e numerados. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Estamos providenciando as melhorias necessárias. 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

III - c.2 
Foi constatado ausência de retenção e recolhimento do imposto sobre 
serviço (ISS) referente aos pagamentos dos autônomos no exercício de 2018.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

O CRTR não vem fazendo a retenção pelo motivos que expomos: Para fazer as retenções de 
ISS sobre os serviços de limpeza (que é o utilizado pelo Regional), se faz necessário que esses 
prestadores estejam cadastrados junto as respectivas prefeituras, o que tomaria inviável aos 
prestadores que, segundo os próprios, tomar-se-iam devedores dos órgão municipais. - A 
saída para os próximos exercícios seriam exigir que esses prestadores de serviços se 
cadastrem no MEI, assim ficaria bom para ambas as partes. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória, para que a formalização 
do processo ocorra de forma natural e de acordo com as regras estabelecidas, seria prudente 
que antes da efetiva contratação, essa exigência já esteja contemplada, evitando, assim, 
maiores desconfortos em relação à contratação e possível responsabilização do Conselho de 
Radiologia na ausência de sua obrigação. Nova análise será realizada quando da próxima 
auditoria. 

III - e.1 Foi apresentada ao SCI uma listagem contendo as ações judiciais que foram 
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executadas. É necessário que o CRTR realize um levantamento de todas os 
débitos não recebidos inscritos ou não em Dívida Ativa. Para que sejam 
devidamente controlados e contabilizados.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Estamos providenciando. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - e.2 

Conforme os registros contábeis constantes no Balanço Patrimonial, o saldo 
inicial nas contas de Dívida Ativa é de R$ 389.797,73, distribuídos nas 
seguintes rubricas (1.2.1.1.1.04.01.01.001 de R$ 136.720,63; 
1.2.1.1.1.04.02.01.001 de R$ 222.465,21; e 1.2.1.1.1.04.02.01.002 de R$ 
30.611,89) e não houve qualquer movimentação durante todo exercício de 
2018. Os dados referentes a Dívida Ativa Administrativa e Executiva não 
foram apresentados. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Realmente o CRTR estão com dificuldades de compatibilizar os valores constantes no sistema 
X os valores que estão contabilizados. Estamos providenciando essa regularização. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. É 
necessário que o CRTR apresente quais medidas saneadoras serão tomadas para a efetiva 
regularização da ocorrência. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria.  

III - f.1 

Em análise à formalização dos processos de concessões de diárias, verificou-
se que os processos não estão instruídos com a totalidade dos documentos 
(cartão de embarque) que dão suporte à comprovação efetiva da concessão 
das diárias. Recomendamos a revisão dos procedimentos e a devida 
adequação ao estabelecido no Art. 1º da Resolução CONTER nº 06/2004, 
verbis:  

Art. 1º - Os Conselheiros, convidados, funcionários e prestadores de 
serviços, quando em deslocamento para participar de eventos e 
atividades de interesse do sistema CONTER /CRTRs, que não resultem 
em ata, deverão apresentar relatório circunstanciado das atividades 
desenvolvidas, diariamente, bem como providências ou decisões 
proferidas nos eventos, sem prejuízo do encaminhamento de 
documentos eventualmente produzidos nas reuniões, além da entrega 
dos comprovantes de deslocamento..                      
§ 2º - A não apresentação do relatório nos termos indicados, bem como 
dos comprovantes da viagem, implica o impedimento para participar 
em futuros eventos e atividades indicados pelo CONTER/ CRTRs. 
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RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 

21/02/2020 
Protocolo CONTER 0715/2020, de 

27/02/2020 
Estamos providenciando as melhorias. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Resposta parcialmente satisfatória. O CRTR 
precisaria incluir todos os documentos ausentes que comprometeram a formalização dos 
processos analisados, ou a devolução de possíveis valores considerados indevidos. 

III - f.2 

Verificamos que nos Processos de pagamentos de diárias dos meses 03 e 04 
de 2018 que a data especificada no recibo de pagamento não condiz com a 
quantidade paga, não sendo possível constatar a data correta devido também 
a ausência da comprovação de deslocamento. Recomendamos a revisão dos 
procedimentos de forma que seja descrito nos recibos de pagamentos as 
datas dos deslocamentos além do estabelecido no Art. 1º da Resolução 
CONTER nº 06/2004, citado acima. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Já foi regularizado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.1 

De acordo com os registros apresentados, encontramos algumas divergências 
entre o Inventário Físico e os saldos constantes no Balanço Patrimonial, 
referentes ao grupo de Bens Móveis, conforme relatórios abaixo: 

BÉNS MÓVEIS REGISTRO
S 
CONTÁBE
IS 

INVENTÁR
IO 
PATRIMON
IAL 

DIFEREN
ÇA 

MÁQUINAS E 
APARELHOS 

R$ 5.220,13 R$ 5.106,89 R$ 113,24 

OUTROS MATERIAIS 
PERMANENTES 

R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 0,00 

OUTROS 
EQUIPAMENTOS 

R$ 10,90 R$ 10,90 R$ 0,00 

VEÍCULOS R$ 
52.086,05 

R$ 52.086,05 R$ 0,00 

EQUIPMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

R$ 
11.253,35 

R$ 11.001,38 R$ 251,97 

MOBILIÁRIO EM 
GERAL 

R$ 8.542,37 R$ 8.147,33 R$ 395,04 

 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

31 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 - Telefone (0XX 61) 3326 9374 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 
   

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 

21/02/2020 
Protocolo CONTER 0715/2020, de 

27/02/2020 
Em 2019, foram efetuados o levantamento e a devida correção das divergências. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.2 

O CRTR não apresentou relatório da comissão de patrimônio do ano de 
2018. De acordo com as disposições contidas no art. 94 da Lei nº 4.320/64, é 
necessária a instalação de uma comissão de patrimônio para identificação de 
cada bem móvel e imóvel, atribuindo-lhes: código contábil, discriminação, 
valor (R$), localização e estado de conservação, além do termo de 
responsabilidade assinado pelo responsável por cada um deles e objetiva: 

1) Manter atualizados os registros e controles administrativo e 
contábil; 
2) Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens 
patrimoniais sob a sua guarda; 
3) Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 
4) Instruir as tomadas de contas anuais. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Em 2018 foram efetuados os levantamentos, porém realmente não foi aposto assinatura nos 
Termos de responsabilidade. 
        • em 2019 já fora regularizado 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.3 

Consequentemente os termos de responsabilidade dos bens, que visam 
formalizar a guarda e conservação, conforme determina a Lei n 4.320/64, 
também precisam de atualização. Verifica-se nesse evento a integridade do 
bem, a correta afixação da plaqueta de identificação e se o bem está ocioso 
ou se apresenta qualquer avaria que o inutilize, o que enseja seu 
recolhimento, bem como outras medidas legais que poderão ser tomadas. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 

21/02/2020 
Protocolo CONTER 0715/2020, de 

27/02/2020 
Realmente existem diversos bens patrimoniais que se encontra ocioso. No levantamento do 
ano de 2019 regularizar-se-á com um levantamento mais objetivo. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 
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III - g.4 

Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade não estão 
sendo aplicados, visto não ter controle de almoxarifado. Sugerimos que seja 
feito um controle através de planilhas ou programa específico que controle 
todas as entradas e saídas de compra de materiais. Todas as compras devem 
ser lançadas na contabilidade no ato de sua aquisição em material de 
consumo e à medida que forem consumidos deverão ser baixados na 
contabilidade. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Tendo em vista que o CRTR não possui local especifico para a guarda de materiais de limpeza 
e copa, devido a compra ser efetivada para suprir a necessidade temporária, ainda, devido ser 
baixo o valor do custo de aquisição dos produtos, o CRTR não entendeu ser necessário tal 
controle. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Reiteramos a 
necessidade de um controle de materiais, mesmo que de forma simplificada. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

III - g.5 
Recomendamos que o controle de mapas dos veículos do regional seja 
devidamente preenchido, para maior transparência das informações, em 
conformidade com o modelo constante da Resolução CONTER Nº 02/2015. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Segundo o Agente Fiscal o Controle através do mapa é efetuado diariamente e enviado a 
COREFI. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - i.1 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem restou observada a ordenação dos autos, com ausência de 
numeração de suas folhas na sua totalidade, para o qual recomendamos a 
regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Os processos que foram levados a Auditoria de Controle interno, como amostragem, 
encontravam-se em fase inicial, ainda sendo analisado e preparado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - j.1 

Que os contratos realizados pela Administração Pública, mesmo que por 
dispensa ou inexigibilidade, deverá ser devidamente instaurado e nele deverá 
ser exigida a documentação de comprovação de regularidade fiscal em 
conformidade ao que preceitua a Lei 8.666/93, Art. 195, inciso I § 3º da 
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Constituição Federal; Art. 47, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91; Art 27, 
alínea “a” da lei 8.036/90 e Art. 2º da Lei Nº 9.012/95. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 

21/02/2020 
Protocolo CONTER 0715/2020, de 

27/02/2020 
Estamos melhorando esses procedimentos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - j.2 

Que os procedimentos de aquisições e qualquer tipo de serviços sejam 
instruídos e autuados em processos administrativos, contendo orçamentos de 
fornecedores de fontes diversas, encaminhamento a Reunião de Diretoria, 
análise do Jurídico para manifestação quanto a modalidade de licitação.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Nossos procedimentos, embora simplificados, na aquisição de Bens e Serviços, contém os 
orçamentos (no mínimo três) e são solicitada as Certidões negativas. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - j.3 

Recomendamos que os gestores adotem a cautela e que seja observado os 
ditames do § 4º do art. 51 da Lei 8.666/93, estabelecendo a substituição de 
ao menos um dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 
Assim, devem integrar a Comissão, o mínimo de 02 (dois) servidores 
públicos pertencentes ao quadro de pessoal permanente do órgão, e outro 
membro que não ostente tal qualidade. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Em virtude de não ser rotineiras a feitura de licitações, a última Comissão formada foi em 
2017. Os funcionários passarão por cursos de formação para substituírem outros servidores, 
e serem instituídas novas Comissões. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - j.4 

Não foi apresentado ato normativo de nomeação de Pregoeiro e respectiva 
Equipe de Apoio, para o qual recomendamos a regularização, para fins de 
atendimento ao estabelecido pelo TCU - Tribunal de Contas da União 
quanto a realização de Pregão pela Administração Pública para contratações 
de bens e serviços comuns de acordo com a Lei 10.520/02, Decreto 
regulamentador nº 5450/05 e demais Decretos regulamentadores. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
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Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 
21/02/2020 

Protocolo CONTER 0715/2020, de 
27/02/2020 

Em virtude de não ser rotineiras a feitura de licitações, a última Comissão formada foi em 
2017. Os funcionários passarão por cursos de formação para substituírem outros servidores, 
e serem instituídas novas Comissões. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - k.1 O protocolo do envio da DCTF do mês 10/2018 não foi apresentado.  
RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 

Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

O CRTR enviou a DCTF de 10/2018 na data de 14/02/2020 e pagou a multa foi cobrada da 
Contadora Jucelma Cristina Jacob, que 4 a responsável pelo encaminhamento à Receita. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi acatada. O CRTR comprovou a 
regularização da ocorrência.  

IV.1 

Foi observado que as informações do portal de transparência do Regional 
estão em fase de conclusão, sendo verificado que não estão sendo cumprida 
em sua totalidade o cumprimento ao que determina a Lei 12.527/2011. É 
recomendado que o CRTR 10ª região, proceda a devida regularização e 
alimentação das informações no portal em cumprimento ao que determina a 
lei. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Ainda estão sendo implementadas as alterações e sendo definido o funcionamento que ficará 
responsável. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

IV.2 
O Regional não apresentou nenhuma justificativa quanto ao não 
cumprimento em sua totalidade do que estabelece a lei de acesso à 
informação. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0383/2020, de 21/02/2020 Protocolo CONTER 0715/2020, de 27/02/2020 

Ainda estão sendo implementadas as alterações e sendo definido o funcionário que ficara 
responsável. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Uma das funções conferidas ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia é a 
de promover ações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais de Técnicos em 
Radiologia e adotar, quando necessárias, providências convenientes para o bem da sua eficiência 
e regularidade.  
 
  As recomendações oferecidas têm caráter normativo e preventivo, objetivando 
subsidiar o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região no controle 
orçamentário, contábil, financeiro e administrativo, de modo a permitir o perfeito desempenho da 
instituição no que se refere ao cumprimento das normas legais vigentes.  

 
VIII - CONCLUSÃO 

 
Em face dos exames realizados e em atendimento às disposições  contidas  no art. 

6º da Resolução CONTER nª 01, de 08 de janeiro de 2016, que estabelece as normas e os 
procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia, em 
conformidade com a Instrução Normativa nº 63, de 01 de setembro de 2009 e legislação correlata 
do Tribunal de Contas da União, e com  base nos elementos  que integram o presente processo de 
Prestação de Contas do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região, referente 
ao exercício de 2018, conjugados com os acompanhamentos realizados, conforme relatório 
circunstanciado de auditoria, concluímos que, nos termos do § 3ª do art. 6º da Resolução 
CONTER 01/2016, as contas do CRTR 10ª Região estão em condições de serem apreciadas 
pelo Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário do CONTER para 
julgamento.  
 
 

Brasília – DF, 16 de abril de 2020 
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