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SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 08/2019 

 

 

ESPÉCIE: Auditoria Operacional 

INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 17ª 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 17ª Região (MA) no período de 19 a 22 de agosto de 2019, consubstanciado nos 
documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, demonstrativos contábeis, 
documentos arroladas no Ofício CONTER nº 784/2019, 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 17ª 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 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 17ª 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$ 888.360,00 
(oitocentos e oitenta e oito mil e trezentos e sessenta reais). 
 
  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 888.360,00 
EXECUÇÃO ATÉ 12/2018 

DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES 789.928,25 88,92% 

DE CAPITAL - 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 789.928,25 88,92% 

DESPESAS 

CORRENTES 760.617,49 85,62% 

DE CAPITAL - 0,00% 

TOTAL DAS DESPESAS 760.617,49 0,86 

SUPERÁVIT 29.310,76 3,30% 

 
 
 
 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 
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ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 

RECEITA PRÓPRIA ------------------------------------------------------ 704.341,63  89,17% 

Recursos 
Transferidos 

pelo CONTER 
e Outras 
Doações 

DOAÇÕES DO CONTER 85.586,62 1100,,8833%%  

EMPRÉSTIMOS JUNTO AO CONTER - 00,,0000%%  

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO CONTER 85.586,62 10,83% 

TOTAL DAS RECEITAS 789.928,25  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 Regimento Interno do CRTR 17ª Região, as quais estão essencialmente 
ligadas ao exercício e à eficácia de sua missão institucional.   
 

c) Desempenho Financeiro e Orçamentário 
 

Adiante apresentaremos algumas tabelas e gráficos contendo dados estatísticos, 
além das análises dos indicadores orçamentários e financeiros dos últimos três exercícios, a fim 
de evidenciar as variações e o grau de evolução das metas programadas.  

INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 
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EXERC 
VALOR 

ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVIT 
/DÉFICIT 

TOTAL DAS 
RECEITAS 

TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR % ATINGIDO 

2015 754.761,00  668.059,75  88,51%  682.092,13  90,37% -     14.032,38  

2016 700.000,00  692.412,18  98,92%  695.999,90  99,43% -       3.587,72  

2017 934.795,31  787.094,55  84,20%  916.575,34  98,05% -   129.480,79  

2018 888.360,00  789.928,25  88,92%  760.617,49  85,62%        29.310,76  

MÉDIA 819.479,08  734.373,68  89,61%  763.821,22  93,21% -   29.447,53  

 
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXERC
. 

TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
SUPERÁVIT / 

DÉFICIT 
CORRENTE ORÇADO 

EXECUTAD
O 

% 
ATINGI

DO 
ORÇADO 

EXECUTAD
O 

% 
ATINGIDO 

2015 754.761,00 668.059,75 88,51% 742.428,66 680.104,13 91,61% -12.044,38 

2016 700.000,00 692.412,18 98,92% 695.131,83 691.684,90 99,50% 727,28 

2017 934.795,31 787.094,55 84,20% 927.795,31 910.057,94 98,09% -122.963,39 

2018 888.360,00 789.928,25 88,92% 872.360,00 760.617,49 87,19% 29.310,76 

MÉDIA 819.479,08 734.373,68 90,14% 809.428,95 760.616,12 94,10% -26.242,43 

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

do CRTR/17, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se compatível. 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 90,14%, índice que pode ser considerado 
excelente, indicando que os cálculos estão próximos do efetivo potencial de arrecadação. Os 
dados acima servem para uma reflexão e nova tomada de decisão na próxima elaboração da 
proposta orçamentária. 

 
Note-se, também, que a capacidade de investimento em bens de capital, com 

recursos próprios, na média dos últimos quatro anos ficou negativa em cerca de R$ 26.242,43, 
sem considerar os restos a pagar não processados, como demonstra a coluna de (superávit /déficit 
corrente) do quadro “Receitas e Despesas Correntes”. 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.  
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

EXERCÍCIOS 
RECEITA 

CORRENTE 
COTA-PARTE 

CONTER 

RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
VARIAÇÃO 

2015 668.059,75 199.065,34 468.994,41   

2016 692.412,18 179.882,62 512.529,56 9,28% 

2017 787.094,55 88.596,65 698.497,90 36,28% 

2018 789.928,25 223.237,32 566.690,93 -18,87% 

Total 2.937.494,73 690.781,93 2.246.712,80   

 
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 30.754,50 438.239,91  

2016 60.274,00 452.255,56 3,20% 

2017 37.192,51 661.305,39 46,22% 

2018 85.586,62 481.104,31 -27,25% 

Total 213.807,63 2.032.905,17  

 
Receita própria líquida é o somatório das receitas, deduzidos os valores das 

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

 

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS  

ANOS 
RECEITA 
PRÓPRIA 
LÍQUIDA 

DESPESA DE 
CUSTEIO 

VARIAÇÃO 
(R$) 

AUTOSUFICIÊNCIA PARA 
CUSTEIO, SEM DEPENDER DE 

RECURSOS DO CONTER? 

SIM/NÃO 
VAR% 
(SIM) 

VAR% (NÃO) 

2015 438.239,91 447.762,64 -9.522,73 SIM - -2,17% 

2016 452.255,56 469.279,62 -17.024,06 NÃO - -3,76% 

2017 661.305,39 653.258,24 8.047,15 SIM 1,22% - 
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2018 481.104,31 481.801,25 -696,94 NÃO - -0,14% 

Total 2.032.905,17 2.052.101,75 -19.196,58 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM NEGATIVA 
DE 0,94% DA RECEITA 

LÍQUIDA 
 

Avaliação da autossuficiência: Os cálculos foram efetuados considerando a 
realização de todas as despesas administrativas sem a dependência de recursos financeiros do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Na apresentação dos cálculos constata-se que o 
CRTR 17ª Região depende do CONTER para custeio de suas despesas administrativas. Note-se, 
também, que na média dos últimos quatro anos, o CRTR 17 apresenta uma dependência de 
0,94% em relação à Receita Própria Líquida. 
 

d) Prestação de Contas Anual 
 

d.1) Foi apresentado o Relatório de Gestão do exercício de 2018 e os 
demonstrativos contábeis mas não foi apresentado o Processo de Prestação de Contas 
devidamente formalizado na forma prevista na Resolução CONTER nº 01/2016, que estabelece 
normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia.  As 
peças documentais se encontram soltas, sem autuação e devida formalização, para o qual 
recomendamos a regularização, para cumprimento ao previsto no artigo 1º da referida norma, 
verbis: “Art. 1º - Os Relatórios de gestão e peças complementares que constituirão os processos 
de prestação de contas dos dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa, 
financeira e patrimonial abrangidos pela Lei 7.394/85 e Decreto nº 92.790/86, serão, a partir do 
exercício financeiro de 2015, organizados e apresentados ao Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia de acordo com as disposições constantes nesta Resolução”. 

 
d.2) O Parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRTR 17ª Região foi 

apresentado mas não se encontra formalizado e autuado no processo de prestação de Contas para 
o qual recomendamos a regularização na forma prevista no artigo 8º, III da Resolução CONTER 
nº 01/2016 que estabelece normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas dos 
Conselhos de Radiologia, verbis: “Artigo 8º - Os processos de contas serão compostos pelas 
seguintes peças: I-..; II-...; III - parecer da comissão de tomada de contas, indicando a 
apreciação e manifestação sobre as contas do exercício em análise”. 

 
A Comissão de Tomada de Contas do CRTR 17ª Região se manifestou da 

seguinte forma, verbis: “A Comissão de tomada de Contas do CRTR 17ª Rg, criada por decisão 
do Plenário do CRTR 17ª Rg, pela II Reunião Extraordinária de 2015, no exercício de suas 
atribuições, examinando a prestação de contas  do exercício de 2017, cujas peças foram 
elaboradas pela Diretoria Executiva do CRTR 17ª Reg, e notadamente examinado os Balanços 
Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais, levantado em 01 de janeiro e 31 de dezembro de 
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2018 e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais correspondentes. Conclui essa 
Comissão que a Prestação de Contas observa os princípios de Contabilidade emanados da Lei 
Federal nº 4.320164. Aplicada às entidades de Direito Público, bem como atende as exigências 
da Instrução Normativa do TCU nº 12/96, emite seu exercício 2018, pelo qual opina pela 
remessa do presente expediente para a reunião do Plenário do CRTR 17ª Região para fins de 
ser julgada essa Prestação de Contas. São Luiz 20 de maio de 2019. TR. Josenildo Santos 
Oliveira Presidente da Comissão de Tomada de Contas TR. Cláudio Silva da Conceição 
Membro TR. Miguel Santana dos Santos Conselheiro Relator”. 

 
  d.3) O Parecer da Comissão de Tomada de Contas se referiu ao exame da 
prestação de contas do exercício de 2017 em seu escopo textual. Importante ressaltar que o 
parecer da Comissão de Tomada de Contas deverá ser preciso e informar de forma clara e 
objetiva seu posicionamento diante da Prestação de Contas do exercício sob sua análise, para o 
qual reiteramos a necessidade de aprimoramento da rotina interna do CRTR 17ª Região para 
atendimento ao estabelecido na Resolução CONTER nº 01/2016, verbis: Art. 8º; I - ...; II-...; III 
– Parecer da comissão de tomada de contas, indicando a apreciação e manifestação sobre as 
contas do exercício em análise”. 
 

d.4) Não foi apresentada a Ata da Reunião Plenária que aprovou o Parecer da 
CTC - Comissão de Tomada de Contas do CRTR 17ª Região para o qual recomendamos a 
regularização.   
 

Rol de responsáveis:   
 

d.5) O Rol de responsáveis não se encontra formalizado e autuado no processo de 
prestação de Contas para o qual recomendamos a regularização na forma prevista no artigo 8º, I, 
§§ 1º e 2º da Resolução CONTER nº 01/2016 que estabelece normas e procedimentos para a 
tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia, verbis: “Artigo 8º - Os processos de 
contas serão compostos pelas seguintes peças: I - rol de responsáveis, §§1º e 2º - Serão 
arrolados nos processos de contas os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante a 
gestão de que tratam as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade: a) dirigente máximo 
da unidade jurisdicionada de que trata as contas; b) membro de órgão colegiado que, por 
definição legal ou regimental, seja responsável por atos de gestão; c) membro de Comissão de 
Tomada de Contas constituída por conselheiros; d) conselheiro responsável pela gestão 
orçamentaria e financeira; § - Constarão do rol de responsáveis: a) nome, completo e por 
extenso, e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF); b) 
identificação das naturezas de responsabilidade, conforme descrito no parágrafo anterior, e dos 
cargos ou funções exercidos; c) indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função; d) 
identificação dos atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação 
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na Imprensa Oficial; e) endereço oficial completo; f) endereço de correio eletrônico e g) outras 
informações que venham a ser exigidas pelas normativas do Tribunal de Contas da União.   
 
   A Declaração de publicação do Relatório de Gestão no TCU - Tribunal de Contas 
da União foi apresentado. 
 

e) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis. 
 
  Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 
2018, e constatamos que as peças estão em conformidade com as normas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no entanto, para melhor controle dos atos e fatos 
contábeis e das atividades administrativas, sugerimos as seguintes implementações: 
 

e.1) Existem saldos nas contas a seguir, cujos tributos foram provisionados e não 
aconteceram os respectivos recolhimentos: 

 
2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER R$ 59.017,06 
2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER R$ 1.091,83 
2.1.1.4.1.01.01.01.03 PIS A RECOLHER R$ 2.179,65 
2.1.1.4.1.01.01.01.099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 952,71 

2.1.4.1.1.01.01.010.02 
TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: 
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER 
(COSIRF) 

R$ 2.802,32 

2.1.4.3.1.01.03.01.002 ISS S/SERVIÇOS PJ R$ 522,65 
2.1.8.8.1.01.02.01.001 INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS R$ 7.354,73 

  
e.2) Existência de saldo nas contas de adiantamento de suprimento de fundos, em 

31/12/2018, pendentes de prestação de contas concernentes seguintes rubricas, os quais 
necessitam de regularização:  

 1.1.3.1.1.03.01.01.001 no valor de R$ 970,00;  
 1.1.3.1.1.03.01.01.002 no valor de R$ 2.660,00;   
 1.1.3.1.1.03.01.01.003 no valor de R$ 200,00; e  
 1.1.3.1.1.03.01.01.099 no valor de R$ 5.001,29, 
e.3) Na rubrica 1.1.3.3.1.01.01.01.002, Diversos Responsáveis, existência de 

saldo totalizando R$ 21.619,74. Fazendo-se necessário a regularização e apuração de 
responsabilidade.  
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e.4) Na rubrica 2.1.8.9.1.02.01.01.001 - Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia - Cota Parte, existência de saldo no valor de R$ 104.322,93 referente a cota-parte de 
exercícios anteriores, que necessita de regularização do respectivo compartilhamento.  

 
e.5) Na rubrica 1.2.2.1.03, Créditos a receber por descentralização da prestação de 

serviços públicos, há existência de saldo no valor de R$ 31.521,71 o qual necessita de 
regularização.  
 

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 3.233   43   
2016 3.595 11,20% 45 4,65% 
2017 3.996 11,15% 50 11,11% 
2018 4.825 20,75% 56 12,00% 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS  
QUATRO ANOS 

14,37%  9,25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadimplência 
 

NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

 - ATIVOS 
PESSOA FÍSICA 4.825 98,85% 
PESSOA JURÍDICA 56 1,15% 
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TOTAL 4.881 100,00% 

 - INADIMPLÊNCIA 
PESSOA FÍSICA 3.277 98,70% 
PESSOA JURÍDICA 43 1,30% 

TOTAL 3.320 100,00% 

ATIVOS / 
INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 67,92% 
PESSOA JURÍDICA 76,79% 

MÉDIA 68,02% 
 

Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 17, 
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 
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anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, conforme exigência da 
Lei Federal nº 12.514/11; 

 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 da Resolução vigente. 

 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. 

 
Foi verificado, por meio do Termo de Convenio firmado entre o CRTR 17ª e o 

Cartório de Protestos MA - Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil - Seção 
Maranhão (IEPTB-MA) assinado em 21 de março de 2018 a tomada de medidas administrativas 
ultimadas pelo CRTR 17ª Região para recuperação de créditos inadimplidos.  
 

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/17, 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 
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2014 516.575,43  268,00   
2015 637.305,25 23,37% 285,00 6,34% 16,01% 

2016 632.138,18 -0,81% 302,10 6,00% -6,43% 

2017 749.902,04 18,63% 331,17 9,62% 8,22% 

2018 704.341,63 -6,08% 331,17 0,00% -6,08% 

TOTAL  36,35%  23,57% 10,34% 
 

O quadro indica que, acumuladamente, nos últimos quatro anos, houve um 
aumento real na arrecadação de 10,34%, se descontados os aumentos conferidos às anuidades. 
  

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 590.783,81       
2015 646.827,98 9,49% 10,54% -0,95% 

2016 649.162,24 0,36% 7,19% -6,37% 
2017 741.854,89 14,28% -0,53% 14,89% 

2018 705.038,57 -4,96% 7,55% -11,63% 
TOTAL   19,34% 26,76% -5,85% 

O quadro indica que houve, acumuladamente, uma diminuição das despesas nos 
últimos quatro anos em -5,85 %, 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: 
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MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
 

a) Quanto à movimentação bancária   
 

Ao analisarmos o controle dos recursos financeiros, observamos que o CRTR 17ª 
Região possuía 3 (três) contas bancárias durante o ano de 2018, sendo que uma das contas foi 
cancelada no mês de junho, restando apenas 2 contas bancárias ativas ao final do exercício. As 
movimentações financeiras atendem ao Decreto-Lei nº 1.290/73 e Decreto nº 93.872/86, ou seja, 
somente em instituições financeiras oficiais e nas modalidades previstas. 
 

b) Equilíbrio Financeira 
 
A atividade de gestão realizada no CRTR 17ª Região deve abranger tanto a 

atividade fiscalizatória exercida pelo Conselho, como também a boa administração dos recursos 
arrecadados e das despesas realizadas, a fim de se manter a autonomia financeira da autarquia, 
viabilizando o exercício de suas atividades. 

 
Em virtude da arrecadação das receitas com anuidades do Sistema 

CONTER/CRTR serem centralizadas no primeiro trimestre de cada ano, surge a necessidade de 
uma gestão financeira eficiente, para que a arrecadação elevada no início do ano supra as 
despesas essenciais e obrigatórias nos demais meses em que a arrecadação seja reduzida. 

 
b.1) O equilíbrio financeiro do CRTR 17ª Região deve ser observado a fim de se 

buscar a autossuficiência da autarquia, comprovando a viabilidade financeira para a realização de 
suas atividades. Todavia, durante o exercício de 2018, o Regional necessitou de R$ 85.586,62 de 
doações de recursos para suprir despesas administrativas durante o segundo semestre, valor 
equivalente a aproximadamente 18,39% do total arrecadado no exercício, interferindo em sua 
capacidade financeira de ser autossustentável. Nesse contexto, o Tribunal de Contas da União se 
manifestou por meio do Acordão TC 036.608/2016-5 quanto a necessidade de doações de 
recurso:  

475. Reiteramos que a gestão pública responsável está fundada, especialmente, 
na adequação das despesas executadas às receitas auferidas, de modo a manter o 
equilíbrio das contas da entidade. A necessidade de recorrer ao conselho federal 
para cobrir passivos da entidade evidencia o desequilíbrio das contas e uma 
gestão deficiente. 

 
c) Quanto ao controle das receitas 

 
  O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/17, que demonstra o 
total de baixas efetuadas em 2018 apresenta divergência entre os registros contábeis. O quadro 
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geral indica que, em relação aos valores efetivamente recebidos, o sistema de arrecadação do 
CRTR/17 diverge em R$ 48.922,09. Neste caso, existem valores recebidos e não baixados no 
sistema de arrecadação, os quais se fazem necessária a identificação de possíveis inconsistências, 
conforme quadro abaixo: 
 

VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA 
DE ARRECADAÇÃO 

 VALORES 
CONTABILIZADOS  

DIFERENÇA 

ANUIDADES, 
TAXAS E 
MULTAS 

PESSOA FÍSICA 
695.006,79   646.084,70  48.922,09  PESSOA 

JURÍDICA 
 

d) Execução das despesas 
 

O pagamento da despesa somente será efetuado, quando ordenado, mediante 
empenho prévio e 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 prevêem 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. 

 
d.1) As despesas públicas devem observar as etapas previstas na lei 4.320/64, 

sendo elas: empenho, liquidação e pagamento. Duas dessas etapas não foram observadas durante 
o exercício de 2018, referente ao empenho e à liquidação. Conforme disposto no art. 60 da 
referida norma, é vedado a realização de despesa sem prévio empenho, sendo necessário também 
a emissão da nota de empenho com os dados do credor, conforme fixado no art. 61. O 
pagamento das despesas está condicionado também à liquidação prévia da despesa, conforme 
dispositivo do art. 62 da referida lei. Isto posto, é necessário que o regional adeque os 
procedimentos de pagamento para a regular observância de todas as etapas da despesa. 
 

Para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, a montagem dos 
processos de pagamentos de despesas precisam de algumas implementações, colaborando para a 
organização documental do Regional. Os documentos comprobatórios das despesas devem ser 
anexados nos processos econômicos em ordem cronológica. Conforme determina o Manual de 
Instruções de Processos Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs, item 2.17.1, os 
documentos anexados referentes a cada despesa deve ser organizada na seguinte ordem:  

 
1º Nota de Empenho 
2º Cópia do Comprovante de pagamento / cheque; 
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3º Comprovante da despesa: 
a. Autorização da despesa 
b. Nota fiscal ou documento equivalente 
c. DARF, quando houver recolhimento de impostos; 
d. Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos 

impostos federais e o devido recolhimento; 
e. Cotação de preços; 
f. Certidões negativas; 
g. Atesto dos serviços ou do material. 

 
d.2) Os documentos das despesas relativas a delegacia do Piauí foram anexados 

nos mesmos processos referentes às despesas do Regional. Em virtude da aplicação distinta dos 
recursos, recomendamos que as despesas relacionadas à delegacia sejam anexadas em processo 
específico, a fim de se proporcionar maior organização e controle dos seus gastos.  
 
  d.3) Os pagamentos realizados por transferência eletrônica devem ser realizadas 
nas contas bancárias de mesma titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica da nota fiscal do 
bem ou serviço, a fim de se comprovar que os valores foram repassados a quem tinha direito de 
recebê-los. Foi constatado que os valores dos serviços prestados pela empresa 
REFRIGERAÇÃO ALMEIDA AR CONDICIONADO E SPLITS estavam sendo transferidos a 
conta bancária de uma pessoa física. Por conseguinte, faz-se necessário a regularização dessa 
modalidade de pagamento a fim de que os valores sejam transferidos para conta bancária de 
mesma titularidade da pessoa física ou jurídica que emite a nota fiscal do bem ou serviço.   

 
d.4) Foi constatado que alguns pagamentos realizados pelo CRTR 17ª Região 

carecem de documentos comprobatórios, apresentando a finalidade dos gastos. Na amostra 
analisada, foram constatados os seguintes pagamentos sem identificação e documentos 
comprobatórios: 

 
Conta Bancária Data Cheque Valor 
B.B. 45333-1 24/01/2018 851.931 R$ 2.400,00 
B.B. 45333-1 30/01/2018 852.037 R$ 1.500,00 
B.B. 45333-1 05/02/2018 852.098 R$ 500,00 
B.B. 45333-1 26/03/2018 852.085 R$ 2.500,00 
B.B. 45333-1 21/06/2018 852.112 R$ 239,40 
Caixa – 862-8 05/04/2018 900.425 R$ 1.500,00 
Caixa – 862-8 10/04/2018 900.426 R$ 514,00 

 
e) Obrigações Tributárias 
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e.1) Verificamos que alguns impostos e obrigações trabalhistas foram efetuados 

em atraso gerando juros e/ou multas. Tal situação refere-se ao recolhimento de INSS no mês 
10/2018 e de FGTS nos meses 03, 04, 05, 08, 10 e 11 de 2018, totalizando R$ 627,68. 
Ressaltamos que as despesas com multas e juros são inelegíveis às atribuições do Conselho, 
devendo ser apurado o fato gerador que o ocasionou e o responsável, se houver, atribuindo a 
esse, o ônus do pagamento. Isto posto, solicitamos que Conselho Regional apure o fato que 
originou a incidência de multa e juros sobre os respectivos recolhimentos de FGTS, e apresente 
quais providências serão necessárias para suprir a situação. 

 
e.2) 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 em alguns serviços 
/compras, como por exemplo as seguintes empresas:  

 BARROS & ALMEIDA LTDA 
 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 
 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 
 BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 
 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 

 
Com a publicação do Novo Código Tributário do Município de São Luís, 

instituído pela lei nº 6.289/2017 que determina a substituição tributária para as autarquias quanto 
ao recolhimento do ISS, conforme art. 395:  
 

Art. 395. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será retido na fonte 
pelo tomador dos serviços prestados por profissional autônomo, sociedades de 
profissionais ou empresa, inscritos ou não no Cadastro Mobiliário de 
Contribuintes, sendo responsáveis pela retenção e pelo recolhimento do imposto 
os seguintes tomadores, estabelecidos neste Município:  
I - os órgãos da Administração Direta da União, Estado e do Município, bem 
como suas Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista sob 
seu controle e as Fundações instituídas pelo Poder Público; [...]. 
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e.3) Durante análise dos processos econômicos não foi identificado os 
comprovantes de recolhimento de ISS referente aos serviços prestados por terceiros, a exemplo 
das Notas Fiscais nº 386 da empresa RODA CERTA – Alinhamento Técnico LTDA; nº 6334 da 
empresa Protege Alarmes LTDA; e nº 492 da empresa IMPRESS GRAFICA E EDITORA 
COM, E SERV. LTDA, além dos pagamentos realizados à assessoria jurídica e à assessoria 
contábil. Isto posto, é necessário a devida observância do Código Tributário do Município de 
São Luís quanto ao recolhimento do ISS para os serviços adquiridos pela Autarquia.  
 

f) 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 
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/17, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
rasuras e deverá estar legível, e no geral, estar acompanhada da devida nota fiscal com a 
discriminação do objeto da compra ou serviço, de forma a garantir a fidedignidade das 
demonstrações contábeis. 

 
f.1) Durante a análise dos processos econômicos, não foram identificados a 

prestação de contas dos seguintes cheques, classificados como suprimentos de fundos nas 
demonstrações contábeis: 
 

Conta Bancária Data Cheque Valor 
Caixa – 862-8 30/01/2018 900.614 R$ 250,00 
Caixa – 862-8 01/02/2018 900.413 R$ 1.920,00 
Caixa – 862-8 13/03/2018 900.420 R$ 100,00 
B.B. 45333-1 19/01/2018 851.965 R$ 497,00 
B.B. 45333-1 30/01/2018 852.024 R$ 204,91 

 
g) Cota Parte do CONTER 
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  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 através de 
remessas automáticas e depósitos mensais, são 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 495.790,27 165.263,42  

 - Carteiras 11.374,07   3.791,36  

 - Multas e Juros 5.288,87   1.762,96  

 - Dívida Ativa 112.384,94 37.461,65  

TOTAL 624.838,15 208.279,39  
 

g.1) Na rubrica 2.1.8.9.02.01.01.001 Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia – Cota Parte, foi verificada a existência de saldo de exercícios anteriores no valor de 
R$ 104.322,93 que necessita de regularização.  
 
 
 
 
 
  h) 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 
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).  



 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

19 

 
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 

  
 Disponibilizamos abaixo modelo de quadro demonstrativo e recomendamos a sua 
implantação para viabilidade de mensuração real das ações efetivamente ultimadas pelo CRTR 
17ª frente às medidas internas para recuperação de créditos inadimplidos e os resultados dela 
advindos.  
  

LEVANTAMENTO DE DEVEDORES/2018 
 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

FASE 
QUANTIDADE 
DE DÉBITOS 

VALOR 
ESTIMADO 

QUANTIDADE 
DE DÉBITOS 

VALOR 
ESTIMADO 

ADMINISTRATIVA     
EXECUÇÃO     

QUANTIDADE DE 
ANUIDADES 

 
 

   

    
   O Relatório do Departamento Jurídico, firmado por advogado, contendo 
discriminação das demandas judiciais nas quais o CRTR 17ª Região figure como Autora, Ré, 
bem como o seu respectivo motivo foi apresentado.   
 
  O Relatório, contendo o prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho 
das ações judiciais (análise de risco), classificando-as como provável, possível, ou remota, 
inclusive eventuais valores de honorários e/ou custas devidos em todas as ações movidas, 
visando atender na totalidade a real necessidade do reconhecimento das contingências a curto e 
longo prazo, de maneira que venha a atender integralmente a previsão estabelecia no CPC 25 - 
Provisões, Passivos e Ativos Contingentes foi apresentado. O prognóstico quanto ao desfecho 
das causas é a base para que seja observado a necessidade do registro contábil (provisionamento) 
da potencial perda como uma obrigação no Passivo e/ou divulgação em Nota Explicativa das 
demonstrações contábeis.  
 
  A Assessoria Jurídica do CRTR 17ª Região informou por meio de Relatório que 
atualmente o CRTR 17ª Região, com jurisdição nos estados do Maranhão e Piauí, possui 09 
(nove) demandas judiciais tramitando na Justiça Federal e 01 (uma) tramitando na Justiça 
Estadual do Piauí, totalizando 10 (dez) demandas e uma possível demanda trabalhista.  

 
i) Diárias, Auxílio Representação e Jetons  

 
Durante o exercício de 2018 foram dispendidos R$ 110.0005,00, conforme 

quadro abaixo: 
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DESCRIÇÃO DA VERBA VALOR EXECUTADO 

Diárias no país - Servidores  R$                           5.325,00  

Diárias a Conselheiros/Delegados - no país  R$                         16.200,00  

Diárias a Colaboradores Eventuais  R$                           5.500,00 

Auxílio Representação  R$                         40.820,00  

Jeton a Conselheiros  R$                         42.160,00  

TOTAL  R$                      110.005,00  
 
Como órgão normatizador do Sistema, o Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia editou as Resoluções CONTER nº 16/2008, 09/2010, 14/2012, 12/2013, 09/2015, 
08/2017, alteradas pela Resolução CONTER nº 12/2017, regulamentando a matéria no âmbito do 
Sistema CONTER/CRTRs. 

 
i.1) A portaria nº 04/2017 que normatiza as verbas indenizatórias do Regional 

encontra-se desatualizada com as normatizações do CONTER, visto que atualmente não há 
previsão para pagamento de “Verba de Representação”. Faz-se necessário atualização da Portaria 
em vigor aos termos das Resoluções do CONTER. 

 
i.2) A fixação do valor das verbas indenizatórias deve observar a receita líquida da 

autarquia, considerando a sua capacidade financeira de pagamento, com a finalidade de evitar 
comprometimento das obrigações do Regional, conforme fixa o §3º, art. 13 da Resolução 
CONTER 12/2017: 

 
§3º - Na fixação dos valores, o CRTR deverá observar a receita líquida, 
respeitando os limites necessários ao cumprimento das demais obrigações, para 
que não venha a causar prejuízos à Administração Pública, sob as penas da Lei.  
i.3) O recibo de pagamento das verbas indenizatórias – diárias, jetons e auxílio 

representação – deve especificar os respectivos dias os quais são devidas as indenizações, a fim 
de se auxiliar os registros contábeis das despesas. 

 
i.4) Identificamos no processo econômico de despesa 2018 referente à 

pagamentos de diárias, ausência de documento conforme o estabelecido no Art. 1º da Resolução 
CONTER nº 06/2004; 

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 
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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 indicadas pelo CONTER/ CRTR. 

 
j) BENS PATRIMONIAIS 

 
Bens de natureza permanentes 

     
j.1) O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade não foram 

confeccionados no ano de 2018. Os procedimentos precisam 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. 
 

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. 
 

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, objetivando:  

 Manter atualizados os registros e controles administrativo e contábil; 
 Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens 

patrimoniais sob a sua guarda; 
 Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 
 Instruir as tomadas de contas anuais. 

 
Consequentemente os termos de responsabilidade dos bens, que visam formalizar 

a guarda e conservação, conforme determina a Lei nº 4.320/64, também precisam ser 
confeccionados. 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 ao Setor de Patrimônio, bem como outras medidas legais que poderão ser 
tomadas. 
 

Esclarecemos ainda que, caso sejam encontrados bens classificados como ocioso 
ou de recuperação anti-econômica, não sendo mais considerada viável sua utilização em 
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qualquer atividade, os mesmos devem ser classificados como “Bens inservíveis” e o CRTR/17 
deverá providenciar outra destinação, desde que compatível com as regras da administração 
pública, ou seja: alienação, doação ou simplesmente baixa do patrimônio (sucata), através da 
formalização de termo específico. 
 
  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. 
 

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. 

 
j.2) 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.  
  
O CRTR 17ª possui  2 (dois) veículos.  
 

VEÍCULO MARCA/MODELO PLACA 

1 CHEVROLETT CLASSIC LS – COR PRATA NWT 2081 
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1 FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PTI 3219 

Dados extraídos do controle de veículo apresentado pelo CRTR 17ª Região.  
 
j.3) O Mapa de Controle Anual de Veículo, referente ao exercício de 2018, que 

demonstra a média de gastos por quilômetro rodado não foi apresentado para o qual 
recomendamos a regularização para cumprimento ao estabelecido na Resolução CONTER nº 
02/2015 (seção IX - controle de veículo) e Resolução CONTER N 04/2010 que regulamenta a 
utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia. O mapa 
de controle anual apresentado pelo CRTR 17ª Região é correspondente ao controle de tráfego de 
fiscalização 2019 relacionado ao veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA PTI 3219, não 
correspondente ao exercício auditado de 2018.    

 
j.4) O Veículo Chevrolett Classic LS Placa NWT 2081 se encontra em serviço de 

fiscalização na Delegacia de Terezina/PI, inexistindo na sede do CRTR 17ª Região, os mapas de 
controle anual do veículo referente ao exercício de 2018 que demonstram a média de gastos por 
quilometro rodado, para o qual recomendamos a regularização e cumprimento das Resoluções 
CONTER de números 02/2015 (seção IX - controle de veículo) e 04/2010 que regulamenta a 
utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia.  

  
No exercício de 2018 foi doado pelo CONTER, ao CRTR 17ª Região 1 (um) 

veículo CRONOS drive 1.3 flex 4 portas na cor preta conforme termo de doação assinado entre o 
CONTER e o CRTR  17ª Região em data de 24 de outubro de 2018.  

  
O veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA PTI 3219 se encontra com 

identificação na sua porta lateral conforme previsto na Resolução CONTER Nº 04/2010 que 
regulamenta a utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em 
Radiologia.   

   
j.5) Não houve possibilidade de mensuração dos gastos com a frota de veículos e 

a média anual por quilometro rodado, considerando a não apresentação dos mapas de controle 
anual de veículo do exercício de 2018 (itinerário e gastos) para o qual  recomendamos  a 
regularização em cumprimento à Resolução CONTER nº 02/2015, (seção IX - controle de 
veículo) e Resolução CONTER N 04/2010 que regulamenta a utilização dos veículos nos 
Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, conforme dados abaixo: 

 

Mê
s 

Km 
rodados 
no mês 

Qtde de 
combustív

el 
consumido 

Km 
rodado 

por 
litro 

Combustív
el 

Manutenç
ão 

Reparo
s 

Total 
R$ 

Média 
por km 
rodado 
(R$) 
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*DADOS EXTRAÍDOS DO MODELO I DA RESOLUÇAO CONTER Nº 02/2015. 
 

j.6) Os formulários utilizados para comprovar a quilometragem percorrida com o 
trabalho de fiscalização deverão ser alimentados em separado da quilometragem usada em 
serviços administrativos, pois a forma de preenchimento adotada pelo CRTR, dificulta a 
comprovação dos deslocamentos em ambos os casos, para o qual recomendamos a regularização.    

j.7) Os formulários devem ser datados e alimentados diariamente quando houver a 
saída e também no retorno do veículo da fiscalização e ao final, incluso o total percorrido, bem 
como a assinatura do fiscal em atendimento ao estabelecido na Resolução CONTER nº 04/2010 
que regulamenta a utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em 
Radiologia.  
 

O controle e a identificação da frota de veículos devem se submeter ao Decreto nº 
6.403, de 17/3/2008, e à Instrução Normativa nº 3, de 15/5/2008, da Secretário de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, além da previsão 
estabelecida na Resolução CONTER nº 04/2010; dos artigos 75 a 78  do Anexo à Resolução 
CONTER Nº  02/2015 (seção IX – controle de veículo), com  necessária observância ao disposto 
no Decreto Nº  9287/2018  que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela Administração 
Pública Federal, Direta, Autárquica e fundacional.  

 
 Os documentos dos veículos CHEVROLETT CLASSIC LS NWT 2081 e FIAT 

CRONOS DRIVE 1.3 PTI 3219 foram apresentados em cópias, acompanhadas da regularidade 
junto ao departamento de trânsito local. 
 
   Durante o exercício de 2018 os gastos com combustível totalizaram R$ 22.794,93 
de acordo com os registros contábeis. A média por quilômetro rodado da frota de veículos, 
considerando todas as despesas, não pôde ser calculada, tendo em vista a não apresentação dos 
mapas de controle anual de veículo do exercício de 2018 (itinerário e gastos) para o qual 
recomendamos a regularização. 
 

k) Licitações, Contratos e Convênios.  
 

O art. 51 da Lei n 8666/1993 prevê que 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. O § 4o do mesmo artigo prevê que a investidura dos 
membros das Comissões permanentes não excederá a um ano, vedada a recondução da totalidade 
de seus membros para a mesma comissão no período subsequente.  
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   Faz-necessária a observância ao artigo XXI da CF quanto a necessidade de 
realização de licitação por parte da Administração Pública, verbis: Art. XXI – ressalvados os 
casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta nos termos da lei, os quais somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
 
  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. 
 

  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. 
 

A Portaria de nomeação da CPL - Comissão Permanente de Licitação, editada sob 
número 08, de 15 de janeiro de 2015, foi apresentada com a seguinte composição:  

TR. Josenildo Santos Oliveira – Presidente;  
TR. Cláudio Silva da Conceição – Relator;   
TR. Gilson Pereira da Silva – Membro.  
Art. 3º - [...]  

 
  k.1) A Portaria editada pelo CRTR 17ª Região estabelecendo a composição da 

Comissão Permanente de Licitação é datado de 15 de janeiro de 2015  e se encontra em 
desconformidade  ao previsto no artigo 51, §4º da Lei 8.666/93, que regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública..., 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 pelos 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. A Portaria se encontra em desconformidade 
por não estar corretamente constituída para o qual recomendamos a regularização. 

 
k.2) A Portaria editada pelo CRTR 17ª Região também está em desconformidade 

ao previsto no artigo 51, § 4º da Lei 8.666/93, verbis:   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. A Portaria se encontra em 
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desconformidade por ter sido editada em 2015, havendo a recondução da totalidade de seus 
membros, para o qual recomendamos a regularização. 

 
  k.3) O ato de nomeação de (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe de Apoio não foi 

apresentado, 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.  
 

 Os Conselhos de fiscalização profissional, dada sua natureza jurídica autárquica, 
devem adotar, na aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade PREGÃO, 
preferencialmente na forma eletrônica, nos termos do artigo 4º, caput e § 1º do Decreto 
5450/2005 (Acórdão 1623/2013 – Plenário, TC 007.030/2013-4, relator Ministro Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti 26.06.2013).  
 

Da análise dos Contratos firmados pelo CRTR 17ª Região, destaca-se:  
 

k.4) Não foram apresentados os processos licitatórios ou os procedimentos de 
Dispensa de Licitação e respectivos contratos concernentes às despesas realizadas no exercício 
de 2018, conforme dados extraídos dos registros contábeis, para o qual recomendamos a 
regularização: 

 

CONTA/FAVORECIDO 
VALOR 

MENSAL 
Material De Expediente: A.S Da Silva Eireli-Me R$ 655,90 

Outros Materiais De Consumo: Fama Auto Peças Ltda. R$ 438,00 
Vigilância Em Geral: Protege Alarmes Ltda. R$ 490,00 
Passagens Para O País: Fabricio L Mendonça  R$ 4.346,40 

Material De Expediente: Barros & Almeida Ltda. R$ 650,00 
Assessoria Técnica Ou Jurídica: Marcos Antônio Pereira Metalúrgica 

Map 
R$ 500,00 

Serviços Técnicos Profissionais – Aercio Flavio Louzeiro Costa R$ 900,00 
Outros Serviços De Terceiros Não Especificados: Gilmar Fernando De 

Sousa Marques 
R$ 1.430,00 

Locação De Móveis: Cabral Gama Imobiliária Ltda. *R$ 616.00 
Material De Expediente: Vitec Office Informática Ltda. R$ 816,40 

Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica: N.R.Contabilidade E 
Consultoria Ltda. 

R$ 1.969,00 

Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos: Jackson G R$ 1.211,50 
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Dos Santos 
Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica: Devide Bernardo Brandao 

Araújo 
R$ 1.870,00 

Manutenção E Conservação De Equipamento De Informática: Irb 
Mondego 

R$ 505.00 

Outros Materiais De Consumo – Distribuidora De Bebidas Barroso R$ 40,00 
Serviço De Informática E Hospedagem De Sistemas: Kanu Tecnologia E 

Serviços Ltda. – Me 
R$ 1.325,00 

Material De Expediente: Id Informática – Unicicle R$ 370.00 
Material De Expediente: Impress Gráfica E Editora Com. E Serv. Ltda. – 

Me 
R$ 300,00 

Seguro Em Geral: Mafre Seguros Gerais S.A R$ 921,14 
Passagens Para O País: Babacu Viagens E Turismo Ltda. R$ 866,31 

 
k.5) Não foi apresentado o Procedimento Administrativo e respectivo contrato de 

Aluguel firmado pelo CRTR 17ª Região no valor mensal de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis 
reais) conforme dados extraídos dos registros contábeis e citado na *tabela acima, para o qual 
recomendamos a regularização. Cada processo de locação de imóvel por dispensa de licitação 
deve ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos: a) Justificativa e conclusiva 
declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho, que ele é o único a atendê-las, ou 
o mais adequado a este atendimento; b) Pesquisa de mercado e conclusiva declaração de que o 
preço pretendido é compatível com os praticados no mercado. c) Os requisitos legais de 
habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro contratado por dispensa 
de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos termos da Lei nº 8.666/93. A 
juntada aos autos das certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel afigura-se 
imprescindível à correta instrução processual; d) ato de reconhecimento da dispensa pela 
autoridade máxima; e) Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial. Quando da 
realização de eventual prorrogação contratual, é prudente a realização de nova pesquisa de 
mercado, a fim de comprovar que os preços oferecidos são compatíveis.  

 
k.6) É condição essencial a sinalização do nome do fiscal nos contratos em 

conformidade ao previsto no artigo 67, da Lei 8.666/93 e respectivas atualizações.   
 

k.7) Quando da celebração de aditivos contratuais que resulte em acréscimo 
financeiro do contrato, deverá ser solicitado, previamente, a autorização dos ordenadores de 
despesa, acompanhada das respectivas justificativas, motivando os atos praticados, além de 
efetuar estudo prévio dos preços unitários ofertados de modo a certificar a compatibilidade 
destes com os praticados no mercado local, tomando por base o preço que se mostrar mais 
vantajoso para a Administração. 
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k.8) É condição indispensável para eficácia legal do contrato a publicação 

resumida de seu termo e de aditamentos na imprensa oficial (extratos), qualquer que seja o valor 
envolvido, ainda que se trate de contrato sem ônus. O extrato deve conter, de forma clara e 
sucinta, os dados mais importantes referentes ao contrato assinado. De acordo com o Decreto nº 
93.872, de 23 de dezembro de 1986, o extrato deve conter os seguintes elementos: Espécie, 
Resumo do objeto do contrato, Modalidade de licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da 
dispensa ou inexigibilidade. 
 

Pontos a serem observados: 
 

As contratações do CRTR 17ª Região precisam seguir a liturgia estabelecida na 
Lei 8.666/93 de licitações e contratos administrativos e na Lei 10.520/02, Decreto 
regulamentador nº 5450/05 e demais Decretos Regulamentadores. Os processos licitatórios 
precisam ser devidamente instaurados e instruídos, com justificativa e detalhamento da 
necessidade de contratação. 

Para a abertura de quaisquer processos licitatórios, faz-se necessária a 
formalização de plano de trabalho prévio, adequado e objetivamente descrito, contendo no 
mínimo a justificativa detalhada da necessidade dos serviços, a relação entre a demanda prevista 
e os serviços a serem contratados e o demonstrativo dos resultados a serem alcançados em 
termos de necessidade, economicidade e melhor aproveitamento dos recursos, bem como a 
individualização dos objetos concernentes a cada contratação  na conformidade exigida na Lei de 
Licitações e contratos administrativos e atualizações vigentes ou Lei 10.520/2002 e Decretos 
regulamentadores. 
 

l) Portarias 
 
A Portaria de nomeação da CPL - Comissão Permanente de Licitação foi 

apresentada mas padece de regularização para atendimento ao previsto no artigo 51, caput e 
artigo 51 §4º da Lei 8.666/93 e atualizações, já mencionados nos itens k.1) e k.2) deste 
Relatório.  

Foi apresentada a Portaria de nomeação da COREFI - Coordenação Regional de 
Fiscalização de número 02/2017 com a seguinte composição:   

TR. José Fernando Teixeira Freire – Presidente;  
TR. Cláudio Silva da Conceição - Relator;  
TR. Dilce Maria Santos Guimaraes – Membro. 

 
Foi apresentada a Portaria de nomeação da Comissão Especial de Notificação, 

Apreciação e Julgamento de Justificativas de Ausência em eleição do Corpo de Conselheiros do 
CONTER, de número 06/2017 com a seguinte composição:   
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TR. Cláudio Silva da Conceição – Presidente;  
TR. José Fernando Teixeira Freire - Relator;  
TR. Ednilson Batista Dias Nunes – Membro.   
 
Foi apresentada a Portaria de nomeação da Comissão de Inventario dos bens 

patrimoniais do CRTR 17ª Região, de número 04/2015 com a seguinte composição:   
 
TR. Josenildo Santos Oliveira – Presidente;  
TR. Ednilson Batista Dias Nunes - Relator;  
TR. Fernando Rogerio Aguiar Portela – Membro.   
 
Foi apresentada a Portaria de nomeação da Comissão Especial de Conciliação do 

CRTR 17ª Região de número 05/2015 com a seguinte composição:   
TR. José Messias Brito de Almeida;  
TR. Francisca Rogéria da Silva Lima  
TR. Franklin da Silva Cruz 
 
Foi apresentada a Portaria de nomeação da Comissão de Ética de que trata o artigo 

19, do Regimento Interno do CRTR 17ª Região, de número 01/2019 com a seguinte composição:   
 
TR. Dilce Maria Santos Guimaraes – Presidente;  
TR. Josenildo Santos Oliveira   - Relator;  
TR. Flanklin da Silva Cruz – Membro. 

 
m) Administração de Pessoal 

 
Para desenvolvimento de suas atividades básicas o CRTR/17 executou despesas 

com pessoal e encargos conforme quadro abaixo: 
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O Artigo 37 da CRFB determina, verbis: 

 
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  
 

Do quadro de pessoal do CRTR 17ª Região em 2018, destaca-se:   
 

m.1). No exercício de 2018 o quadro de pessoal do CRTR 17ª Região possuía 7 
(sete) empregados. Da análise da forma de contratação, destaca-se: 02 (duas) contratações sem 
concurso público, sendo apresentada duas Portarias: a PORTARIA 009/2015 GAB. DA 
PRESIDENCIA CRTR 17ª REGIÃO, contratação para exercer o cargo de fiscal, com prazo 
determinado até 31 de dezembro de 2016 e a PORTARIA Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 
2011, para exercer a função de serviços gerais sem prazo determinado. Faz-se necessária a 
regularização, formalizando o ato conforme previsto no regimento interno de pessoal do CRTR.  
 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2018 

NATUREZA ESPÉCIE QDE/VALOR % 
MÉDIA ANUAL 

P/FUNCIONÁRIO 

Nº DE 
FUNCIONÁRIOS 

EFETIVOS 5 71,43%   

COMISSIONADOS 2 28,57%   

TOTAL 7 100,00%   

DESPESAS 

PESSOAL 149.090,46  80,04% 21.298,64 

ENCARGOS 25.890,09  13,90% 3.698,58 

BENEFÍCIOS 11.288,86  6,06% 1.612,69 

TOTAL 186.269,41  100,00% 26.609,92 

% 
COMPROMETIMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

705.038,57 26,42% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
481.801,25 32,87% 2.046,92 
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Ressaltamos que as contratações para os cargos efetivos precisam estar vinculadas 
a concurso público, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da 
União. SÚMULA TCU 277: Por força do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, a admissão 
de pessoal nos conselhos de fiscalização profissional, desde a publicação no Diário de Justiça de 
18/5/2001 do acórdão proferido pelo STF no mandado de segurança 21.797-9, deve ser 
precedida de concurso público, ainda que realizado de forma simplificada, desde que haja 
observância dos princípios constitucionais pertinentes. 
 

O cargo em comissão é aquele cujo provimento dá-se independentemente de 
aprovação em concurso público, destinado somente às atribuições de chefia e assessoramento, 
nos termos do inciso V do art. 37 da Constituição Federal e da orientação traçada pelo Tribunal 
de Contas da União no acórdão 341 – Plenário (TC nº 016.756/2003) e se caracteriza pela 
transitoriedade da investidura. Pode ser preenchido por pessoa que não seja servidor de carreira, 
observado o percentual mínimo reservado pela lei ao servidor efetivo. De acordo com a 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União esse percentual é de 50% das funções 
gratificadas. Note-se, portanto, que o CRTR 17º Região precisa de implementações internas para 
regularização das contratações de seu quadro de pessoal.  
  

m.2) Foram apresentados os controles de jornada de trabalho (cartões de ponto) 
digitados mecanicamente, o que requer aprimoramento. Cartões de ponto assinalados 
mecanicamente com horários uniformes mesmo contendo assinatura do empregado registrando 
um horário invariável, pode-se presumir que não aconteceu de fato, o que fragiliza o regional 
perante a delegacia do trabalho.  

 
Lembramos que “Ponto” é o registro pelo qual se verifica, diariamente, os 

horários cumpridos pelo servidor durante sua jornada de trabalho. Salvo em casos expressamente 
previstos, é vedado, sob pena de responsabilidade, dispensar o servidor do registro de ponto. 
Conforme dispõe o § 2º do art. 74 da CLT e Portaria MTE nº 1.510, de 21 de agosto de 2009, os 
funcionários do CRTR/17 estão obrigados a anotação da hora de entrada e de saída devendo 
haver pré-assinalação do período de repouso. 

m.3) Foi apresentado um pedido de demissão de uma empregada do CRTR 17ª 
Região, escrito a próprio punho, datado em 15/10/2018 (em anexo), não sendo apresentado 
nenhum documento referente à essa demissão. O CRTR 17ª informou verbalmente o afastamento 
da referida empregada para abertura do processo de sindicância, não apresentando o documento 
do afastamento. 

 
O processo administrativo para ter eficácia precisa ser devidamente formalizado, 

ou seja, necessário o registro formal de todos os atos praticados. Importante destacar que o 
processo não se confunde com procedimento.  
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Procedimento significa sucessão encadeada de atos. É o conjunto de formalidades 
que devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, forma de 
proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo.  

  
Processo, implica, além do vínculo entre atos, vínculos jurídicos entre os sujeitos, 

englobando direitos, deveres, poderes e faculdades na relação processual. Processo implica, 
sobretudo, atuação dos sujeitos sob o prisma do contraditório. 

  
Com base nesses conceitos, vimos que, tecnicamente, a situação atual encontra-se 

fragilizada em todos os sentidos, estando o CRTR sujeito as implicações legais da justiça do 
trabalho, sendo necessária a execução de medidas administrativas para regularização do fato. 
 

n) Processo de Solicitação de Inscrição 
 
Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 

amostragem (processos de solicitação de inscrição profissional de números: 014595/2018; 
14689/2018 e 015033/2018) restou observado que os processos se encontram encadernados, 
autuados e com a Ata de Reunião Plenária Extraordinária de julgamentos dos Processos, 
concernente ao DEFERIMENTO da solicitação de inscrição profissional.  
 
  n.1) Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem (processo de solicitação de inscrição profissional 014595/2018, às folhas 15; 
014689/2018 às folhas 18; e 015033/2018 às folhas 18), observou-se o procedimento de depósito 
em dinheiro na monta de R$ 88,31 (oitenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme 
comprovantes de depósitos assentados nos autos, para o qual recomendamos a observância frente 
à rotina procedimental adotado pelo Conselho Regional da 17ª Região, visto que a efetivação de 
depósito na forma adotada implica na impossibilidade de identificação e classificação da receita, 
sendo recomendável que todo e qualquer procedimento que resultar em arrecadação de receita, 
seja realizada por meio de boleto bancário e com supedâneo ao estabelecido nas Resoluções do 
CONTER que estabelecem os valores das anuidades taxas e multas no Sistema 
CONTER/CRTRs vigentes no período, onde é vedado aos Conselhos Regionais efetuarem 
cobranças contidas nos itens do artigo 19 do Decreto nº 92.790/86, fora do sistema integrado da 
conta compartilhada (contratos com o Banco do Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal), 
e em guias que não sejam emitidas para esse fim específico, estando os infratores sujeitos às 
penalidades de acordo com inciso V do artigo 16 do Decreto 92.790/86. 
 

o) Atividade fim – fiscalização do exercício profissional. 
 

Uma das funções conferidas aos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia 
é a de fiscalizar o exercício profissional de Técnicos em Radiologia, conforme definido no art. 
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23, do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, que regulamenta a lei nº 7.394, de 29 de 
outubro de 1985, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, verbis: Art. 23. 
Compete aos Conselhos Regionais: [...] III - fiscalizar o exercício da profissão de Técnico em 
Radiologia;  

 
o.1) O Relatório circunstanciado das atividades de fiscalização do exercício de 

2018 não foi apresentado, para o qual recomendamos a regularização.  
 
p) DOS ATOS DE GESTÃO 

 
O CRTR 17ª Região é uma Autarquia Federal, com sede em São Luiz - MA, na 

Rua Outeiro 678 - Centro em São Luíz - MA - CEP: 65000-000, com abrangência jurisdicional 
nos Estados do Maranhão e Piauí.  

 
O CRTR 17ª Região conta com 1 (uma) Delegacia instalada em Terezina/Piauí na 

Rua Arlindo Nogueira, 500, sala 101 – Centro (Sul) - CEP: 64000-290 
 

As atas de Reuniões de Diretoria Executiva e de Plenária foram apresentados.  
 
A relação do quadro de funcionários se encontra disponibilizado no portal da 

transparência do CRTR 17ª Região.  
 
A relação de estagiários se encontra disponibilizado no Portal da transparência, 

acompanhado do número do contrato e vigência. 
 
p.1) A Declaração que está cumprindo a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 

de acesso à informação - Portal da Transparência não foi apresentada.   
 
A Declaração de Publicação do Relatório de Gestão no TCU - Tribunal de Contas 

da União concernente ao exercício de 2018 foi apresentada. 
 
O Relatório contendo número de inscritos: pessoa física e jurídica atualizado foi 

apresentado. 
 
p.2) O Relatório de inadimplentes, atualizado até a data de realização da auditoria 

e medidas efetivas ultimadas pelo CRTR para sua redução não foram apresentados para o qual 
recomendamos a regularização. 

 
p.3) Declaração que o CRTR observa o cumprimento das regras de Segurança e 

Medicina do Trabalho não foi apresentada.  
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A Declaração que o CRTR não efetua cobranças contidas nos itens 19 e 24 do 

Decreto regulamentados nº 92.790/86, fora do Sistema integrado da conta compartilhada e em 
guias que não sejam emitidas para esse fim específico foi apresentado e atendido parcialmente, 
padecendo de regularização nesse item, considerando o contido no item n.1) deste Relatório.  
  

q) Acessibilidade 
 

q.1) A sede do CRTR 17ª Região não possui acessibilidade, para o qual 
recomendamos a regularização. 

 
q.2) As salas da sede do CRTR 17ª Região não possuem extintores de incêndio, 

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 às informações e dá outras providências. 

 
a.1) No site do CRTR 17ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso 

ao portal da transparência que se encontra alimentado mas padece de aprimoramento para 
atendimento da Lei 12.527/2011. Em mapeamento ao site do CRTR até o fechamento deste 
Relatório, destaca-se: a) O  Relatório de Gestão do exercício de 2018 não se encontra 
disponibilizado pois ao abrir o arquivo denominado Relatório de Gestão 2018 –  DOC | PDF o 
mesmo se refere ao Relatório de gestão de 2017, para o qual recomendamos a regularização; b) 
O comparativo da Receita, comparativo de despesas e Balancete do exercício de 2018 não se se 
encontra disponibilizado; c) A relação de licitações ou dispensa de licitação não se encontra 
disponibilizado; d) Os contratos celebrados pela Administração  não se encontram 
disponibilizados no portal da transparência.  

Lembramos que o Tribunal de Contas da União realiza o monitoramento dos sítios 
dos Conselhos de Fiscalização e brevemente emitirá parecer sobre o cumprimento da norma.  
 

V – DOS PROCESSOS DE SINDICANCIA 
 

O CRTR 17ª  Região instaurou 01 (um) Procedimento Administrativo sob 
titulação: PASTA SINDICANCIA INTERNA, o qual teve origem a partir do Ofício 01/2018 da 
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Assessoria Contábil, informando que durante o fechamento contábil do período de julho a 
dezembro/2017, foi detectado alguns cheques com indícios de irregularidades, conforme 
detalhamento abaixo, descrevendo cheques em duplicidade (ANEXO I), cheques sem 
identificação totalizando a monta de R$ 17.755,45 (dezessete mil, setecentos e cinquenta e cinco 
reais e quarenta e cinco centavos). O ato de nomeação da Sindicância se deu por meio da 
Portaria de número 08 de 17 de outubro de 2018. Do procedimento de Sindicância, destaca-se:  

 
a.1) O Processo denominado PASTA SINDICANCIA INTERNA não se encontra 

devidamente formalizado, autuado e instruído na regra exigida no Código de Processo 
Administrativo aprovado por meio da Resolução CONTER nº 10, de 5 de outubro de 2018 para o 
qual recomendamos a regularização, especialmente a previsão estabelecida no artigo 77, verbis: 
“Código de Processo Administrativo CAPÍTULO II - DOS PROCEDIMENTOS Seção I – Da 
Centralização de Matéria [...] Artigo 77.  Instaurada a sindicância, o presidente do Conselho ou 
a autoridade competente nomeará um sindicante para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por igual período, com fundamentação, apresentar relatório conclusivo.   

 
a.2) Não foi apresentada a conclusão do Procedimento de Sindicância para 

apuração de responsabilidade dos fatos, objeto da Sindicância e as medidas saneadoras para 
deslinde dos fatos, para o qual recomendamos a regularização.  

 
 

VI – DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES 
 
Apresentamos um comparativo entre as recomendações sugeridas na última 

auditoria e as implementações efetuadas durante o período, conforme quadro a seguir: 
 

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA ANTERIOR 
SETOR DE CONTROLE INTERNO DO CONTER 

ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017. 

ITEM / 
ASSUN

TO 

OCORRÊNCIAS/RECOMENDAÇÕES/PONTOS DE 
MELHORIAS 

MEDIDAS  
ADOTADAS 

II - d.1 
O Parecer da Comissão de Tomada de Contas deverá ser preciso e 
informar de forma clara e objetiva seu posicionamento diante da 
Prestação de Contas do exercício sob sua análise.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

II - d.2 

Não foi apresentada a Ata da Reunião Plenária que aprovou o 
Parecer da CTC – Comissão de Tomada de Contas e da aprovação 
da respectiva Prestação de Contas do CRTR 17ª Região 
concernente ao exercício de 2017.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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II - d.3 

Faz-se necessária observância ao princípio da segregação de 
funções por parte do CRTR 17ª, decorrente da composição da 
CTC – Comissão de Tomada de Contas do Regional visto que o 
Diretor Secretário do CRTR 17ª Região é parte integrante e 
assinou como Membro o Parecer da CTC.   

IMPLEMENTA
DO 

II - e.1 
Existe saldo nas contas a seguir, cujos tributos foram 
provisionados e não aconteceram os respectivos recolhimentos, 
vide quadro página seis. 

EM 
IMPLEMENTA

ÇÃO 

II - e.2 

Existe saldo nas contas de suprimento de fundos, em 31/12/2017, 
pendentes de prestação de contas concernentes às seguintes 
rubricas: 1.1.3.1.1.03.03 no valor de R$ 970,00; 1.1.3.1.1.03.06 no 
valor de R$ 2.660,00; e 1.1.3.1.1.03.10 no valor de R$ 200,00. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

II - e.3 
O empréstimo realizado junto ao CONTER em 06/12/2018 no 
valor de R$ 85.000,00 não foi contabilizado orçamentariamente 
como receita de capital. 

IMPLEMENTA
DO 

II - e.4 

Durante todo o exercício de 2017 foram realizados diversos 
lançamentos na rubrica 1.1.3.3.1.16, conta denominada: Diversos 
Responsáveis, concernente a gastos sem a devida formalização 
processual. Ao encerrar o exercício, em 31/12/2017, tais valores 
foram reclassificados para a conta 1.1.3.3.1.03 atribuída a uma 
empregada cuja responsabilidade necessita ser apurada.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO  

II - e.5 
A licença de uso da BYTE adquirida em 01/09/2017 foi lançada 
como intangível da entidade e necessita sofrer amortização 
periódica.  

IMPLEMENTA
DO 

II - e.6 

Existe saldo em cota parte a recolher na rubrica 2.1.8.9.1.01.01 - 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - Cota Parte no 
valor de R$ 144.239,78 que necessita de regularização do 
respectivo compartilhamento.  

EM 
IMPLEMENTA

ÇÃO 

II - e.7 

Há um saldo inerte em 1.2.3.2.1.01.06 - OBRAS EM 
ANDAMENTO no valor de R$ 84.753,00 que vem se perpetuando 
ao longo de vários exercícios. É preciso realizar um levantamento 
para constatar se é um caso de reconhecer uma imobilização ou 
realizar baixa.  

IMPLEMENTA
DO 

III - c.1 

Em relação à formalização dos processos de pagamentos, 
constatamos parcialmente regular, visto ausência de processos 
econômicos e dos procedimentos nas suas montagens referentes ao 
exercício de 2017, como a não obediência à segunda fase das 
despesas (atesto dos serviços ou do material), cotação de preços, 
comprovante de despesas (nota fiscal) e comprovante de 

PARCIALMEN
TE 

IMPLEMENTA
DO 
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pagamento. 
Para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, a 
montagem dos processos de pagamentos de despesas precisam de 
algumas implementações, especialmente para os seguintes 
procedimentos básicos: 
 Autorização da despesa; 
 Emissão da nota de empenho; 
 Cotação de preços; 
 Certidões negativas; 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção 
dos impostos federais e o devido recolhimento; 
 Comprovante da despesa (nota fiscal ou recibo); 
 Comprovante de pagamento; 
 Atesto dos serviços ou do material. 

III - c.2 

Foram constatados emissões de cheques para pagamento da 
mesma nota fiscal em meses diferentes, como por exemplo: 
cheques de nº 900581 da Caixa Econômica Federal e 851791 do 
Banco do Brasil para pagamento da empresa Telemar Norte Leste 
referente à competência 07/2017; os cheques 851723 e 851593 do 
Banco do Brasil para pagamento da Empresa A. S. da Silva Eireli-
Me nota fiscal 002.905; cheques 851356 e 851557 do Banco do 
Brasil da Empresa Mendes e Leão Ltda documento de nº 9544/01. 
Recomendamos que seja feito o levantamento da situação para 
regularização das situações apresentadas. 

IMPLEMENTA
DO 

III - c.3 

Verificamos que alguns pagamentos foram efetuados em atraso 
gerando os seguintes juros e/ou multas, conforme segue: No valor 
de R$ 228,26 referente ao pagamento de Guia de INSS da 
competência do mês 10/2017. No valor de R$ 204,52 referentes 
aos pagamentos das Guias do FGTS das competências 07, 08, 10 e 
11/2017. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - c.4 

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 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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mencionadas foram parcialmente aplicadas, em face da não 
retenção dos impostos federais em alguns serviços /compras, como 
por exemplo as seguintes empresas: Cadilhe Brandão & cia Ltda, 
Cseg Alarmes Ltda, CAEMA – Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão, Telemar Norte e Leste S/A, Companhia 
Energética do Piauí e demais empresas não optante pelo simples 
nacional. 

III - c.5 

Nos processos de pagamentos de combustível de 2017, não foram 
anexadas as requisições dos abastecimentos realizados nos meses 
01, 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08 e 10/2017, com a descrição da placa 
do veículo, dia do abastecimento, valor e quantidade de litros 
abastecidos.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - c.6 

Na conciliação bancária realizada pelo setor de controle interno, 
restou verificado diversos débitos nos extratos bancários, sem a 
apresentação de processos econômicos correspondentes, que 
justifiquem tais despesas, conforme discriminação quadro página 
12 (doze). 

EM 
IMPLEMENTA

ÇÃO 

III - c.7 

Em referência às despesas realizadas através desta modalidade, 
identificamos as seguintes impropriedades: 
a) Ausência de ATESTO no recebimento do material ou na 
prestação do serviço;  
b) Homologação da prestação de contas pelos ordenadores de 
despesas. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - c.8 

Nas prestações de contas referentes às despesas realizadas através 
desta modalidade foram constatados como exemplo e conforme 
quadro abaixo, diversos cheques referentes a suprimento de 
fundos, os quais não constam a devolução dos valores que não 
foram utilizados, vide quadro página 15 (quinze). Recomendamos 
que a prestação de contas seja realizada no valor exato de acordo 
com o valor concedido ao suprido. 

PARCIALMEN
TE 

IMPLEMENTA
DO 

III - c.9 

Em referência às despesas realizadas através desta modalidade e 
para o melhor controle e gerenciamento, recomendamos que seja 
cumprida a exigência do art. 2º da Portaria 95, de 19 de abril de 
2002 referentes às despesas realizadas além dos limites permitidos 
que é de R$ 200,00 (duzentos reais) por despesa. Foi constatado 
no suprimento de fundos do CRTR/17 do mês 04, 05, 09 e 
10/2017 despesa acima do limite do permitido. 

PARCIALMEN
TE 

IMPLEMENTA
DO 

III - d.1 
E 

d.1) No controle do CONTER foi recebido de COTA PARTE R$ 
95.238,19, gerando uma diferença no valor de R$ 139.727,29.  

EM 
IMPLEMENTA
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III - d.2 d.2) Foi possível verificar que o compartilhamento automático de 
COTA PARTE começou a ocorrer somente a partir do mês de 
setembro de 2017. O valor devido de cota parte deve ser apurado 
pelo regional e repassado ao CONTER. 

ÇÃO 

III - e.1 
Os dados referentes à Dívida Ativa Administrativa e Executiva 
não foram apresentados para o qual recomendamos a 
regularização.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - e.2 

O Relatório do Departamento Jurídico, firmado por advogado, 
contendo discriminação das demandas judiciais nas quais o CRTR 
17ª Região figure como Autora, Ré, bem como o seu respectivo 
motivo não foi apresentado, para o qual recomendamos a 
regularização.  

IMPLEMENTA
DO 

III - e.3 

Recomendamos ao setor jurídico que informe por meio de 
Relatório, o prognóstico quanto à possibilidade de perda no 
desfecho das ações judiciais (análise de risco), classificando-as 
como provável, possível, ou remota, inclusive eventuais valores de 
honorários e/ou custas devidos em todas as ações movidas, 
visando atender na totalidade a real necessidade do 
reconhecimento das contingências a curto e longo prazo, de 
maneira que venha a atender integralmente a previsão estabelecia 
no CPC 25 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes. O 
prognóstico quanto ao desfecho das causas é a base para que seja 
observado a necessidade do registro contábil (provisionamento) da 
potencial perda como uma obrigação no Passivo e/ou divulgação 
em Nota Explicativa das demonstrações contábeis.  

IMPLEMENTA
DO 

III - f.1 

Identificamos no processo econômico de despesa 2017 referente à 
pagamentos de diárias, ausência de documento conforme o 
estabelecido no Art. 1º da Resolução CONTER nº 06/2004; 
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 indicadas pelo 
CONTER/ CRTR. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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III - f.2 

Constatamos recebimento de valores mensais referentes a jetons 
que não correspondem ao quantitativo de Reuniões de Diretoria 
e/ou Reuniões Plenárias de acordo com as atas apresentadas, nos 
meses de 01/2017 a 12/2017. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - f.3 

Constatamos o pagamento de 100% do valor da diária quando não 
há pernoite, onde deveria ser pago somente 50% do valor da diária 
segue o quadro abaixo como exemplo dos seguintes pagamentos 
de janeiro, março e abril, vide quadro página 19. 

IMPLEMENTA
DO 

III - f.4 

Constatamos recebimento de valores mensais referentes a Auxílio 
Representação onde não constam nos processos de pagamentos a 
discriminação dos dias e o relatório de atividades dos meses 
06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017 e 10/2017. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - g.1 

O inventário dos bens patrimoniais e os termos de 
responsabilidade não foram confeccionados no ano de 2017. Os 
procedimentos precisam 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. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - g.2 

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 
IMPLEMENTA

DO 

III - g.3 
Não foi possível mensurar a quilometragem rodada no ano de 
2017. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - g.4 

O Mapa de Controle Anual de Veículo, referente ao exercício de 
2017, que demonstra a média de gastos por quilômetro rodado não 
foi apresentado. Recomendamos a regularização e o cumprimento 
da Resolução CONTER nº 02/2015 (seção IX – controle de 
veículo). 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - g.5 

No Processo Econômico s/nº foi verificado o Memorando 
320/2017 datado de 29 de maio de 2017 solicitando autorização 
para emissão de cheque no valor de R$ 574,63 (quinhentos e 
setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) para pagamento 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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de auto de infração à favor do DETRAN. Recomendamos a 
necessária observância ao cumprimento da Resolução CONTER 
número 04/2010 que regulamenta a utilização dos veículos nos 
Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia em 
seu artigo 8º g) parágrafo 2º), verbis; [...] “As multas decorrentes 
de infração às normas de trânsito serão pagas pelo motorista 
infrator, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da 
comunicação da mesma pela autoridade competente”. 

III - g.6 
O documento do veículo CHEVROLETT CLASSIC LS – COR 
PRATA de propriedade do CRTR 17ª Região não foi apresentada.  

IMPLEMENTA
DO 

III - h.1 
A Portaria de nomeação da CPL não foi apresentada, para o qual 
recomendamos a regularização. 

IMPLEMENTA
DO 

III - h.2 

O ato de nomeação de (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe de 
Apoio não foi apresentado, 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 
IMPLEMENTA

DO 

III - 
h.3.1 

O Termo Aditivo ao contrato de locação firmado com a DIOCESE 
DE CAMPO MAIOR para locação de uma sala comercial de nº 
101 do Ed. Nossa Senhora das Mercês, situada à Rua Arlindo 
Nogueira nº 500, Bairro Centro Norte na cidade de Terezina/PI, 
firmado desde 1º de julho de 2010, renovado por sucessivos 
períodos no valor mensal praticado no exercício de 2017 de R$ 
530,00 (quinhentos e trinta reais), cujo termo final se deu em 
30/06/2018, não foi apresentada a renovação, para o qual 
recomendamos a regularização. 

IMPLEMENTA
DO 

III - 
h.3.2 

A locação de Imóvel - Avaliação: Cada processo de locação de 
imóvel por dispensa de licitação deve ser instruído, no mínimo, 
com os seguintes elementos: a) justificativa e conclusiva 
declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho e 
que ele é o único a atendê-las, ou o mais adequado a este 
atendimento; b) pesquisa de mercado e conclusiva declaração de 
que o preço pretendido é compatível com os praticados no 
mercado. c) os requisitos legais de habilitação acerca de 
contratações administrativas não eximem o futuro contratado por 
dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade 
jurídica nos termos da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel afigura-
se imprescindível à correta instrução processual; d) quando da 
realização de eventual prorrogação contratual, é prudente a 
realização de nova pesquisa de mercado, a fim de comprovar que 
os preços oferecidos são compatíveis.  

III - 
h.3.3 

O contrato de Aluguel firmado pelo CRTR 17ª Região não se 
encontra em um processo formal de locação. Cada processo de 
locação de imóvel por dispensa de licitação deve ser instruído, no 
mínimo, com os seguintes elementos: a) Justificativa e conclusiva 
declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho, que 
ele é o único a atendê-las, ou o mais adequado a este atendimento; 
b) Pesquisa de mercado e conclusiva declaração de que o preço 
pretendido é compatível com os praticados no mercado. c) Os 
requisitos legais de habilitação acerca de contratações 
administrativas não eximem o futuro contratado por dispensa de 
licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos 
termos da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das certidões de 
regularidade fiscal do proprietário do imóvel afigura-se 
imprescindível à correta instrução processual; d) ato de 
reconhecimento da dispensa pela autoridade máxima; e) 
Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - h.4 
Não foi apresentado o processo licitatório referente ao contrato 
firmado com a empresa Implanta Informática Ltda.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - h.5 
Ausência de sinalização do nome do fiscal nos contratos. NÃO 

IMPLEMENTA
DO 

III - h.6 

Quando da celebração de aditivos contratuais que resulte em 
acréscimo financeiro do contrato, solicite, previamente, a 
autorização dos ordenadores de despesas, acompanhada das 
respectivas justificativas, motivando os atos praticados, além de 
efetuar estudo prévio dos preços unitários ofertados de modo a 
certificar a compatibilidade destes com os praticados no mercado 
local, tomando por base o preço que se mostrar mais vantajoso 
para a Administração. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

III - h.7 

É condição indispensável para eficácia legal do contrato a 
publicação resumida de seu termo e de aditamentos na imprensa 
oficial (extratos), qualquer que seja o valor envolvido, ainda que 
se trate de contrato sem ônus. O extrato deve conter, de forma 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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clara e sucinta, os dados mais importantes referentes ao contrato 
assinado. De acordo com o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro 
de 1986, o extrato deve conter os seguintes elementos: Espécie, 
Resumo do objeto do contrato, Modalidade de licitação ou, se for 
o caso, o fundamento legal da dispensa ou inexigibilidade.  

III - i.1 
Não apresentação da Portaria de nomeação da CTC – Comissão de 
Tomada de Contas;  

IMPLEMENTA
DO 

III - i.2 
Não apresentação da Portaria de nomeação da COREFI – 
Coordenação Regional de Fiscalização. 

IMPLEMENTA
DO 

III - j.1 

No exercício de 2017 o quadro de pessoal do CRTR 17ª Região 
possuía 7 (sete) empregados. Da análise da forma de contratação, 
destaca-se: 04 (quatro) contratações sem concurso público, dentre 
eles somente uma portaria de nomeação de cargo de livre 
provimento foi apresentada e 03 (três) empregados concursados.  
O cargo em comissão é aquele cujo provimento dá-se 
independentemente de aprovação em concurso público, destinado 
somente às atribuições de chefia e assessoramento, nos termos do 
inciso V do art. 37 da Constituição Federal e da orientação traçada 
pelo Tribunal de Contas da União no acórdão 341 – Plenário (TC 
nº 016.756/2003) e se caracteriza pela transitoriedade da 
investidura. Pode ser preenchido por pessoa que não seja servidor 
de carreira, observado o percentual mínimo reservado pela lei ao 
servidor efetivo. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União esse percentual é de 50% das funções 
gratificadas. Note-se, portanto, que o CRTR 17º Região precisa de 
implementações internas para regularização das contratações de 
seu quadro de pessoal.  

PARCIALMEN
TE 

IMPLEMENTA
DO 

 
 
 
 
 
 

 

III - j.2 

Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR 17ª 
Região junto aos órgãos de controle fiscal (Receita Federal, FGTS 
e Município) e constatamos que a Receita Federal e a Prefeitura de 
São Luís não disponibilizam a regularidade automática para o qual 
recomendamos a regularização.  

PARCIALMEN
TE 

IMPLEMENTA
DO 

III - j.3 
Não foram apresentados os comprovantes de recolhimento das 
GPSs dos meses 05 e 12/2017. 

IMPLEMENTA
DO 

III - j.4 
Não foram apresentadas os comprovantes de recolhimento das 
GRFs dos meses 04, 05, e 12/2017. 

IMPLEMENTA
DO 

III - j.5 
Foi verificado que o ISS apurado sobre as notas dos prestadores de 
serviços de assessoria jurídica e assessoria contábil não são 
recolhidos pelo regional. Lei Nº 6289 de 28/12/2017 que institui o 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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Novo Código Tributário do Município de São Luís, determina em 
seu art. 395: 

Art. 395. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
será retido na fonte pelo tomador dos serviços prestados por 
profissional autônomo, sociedades de profissionais ou 
empresa, inscritos ou não no Cadastro Mobiliário de 
Contribuintes, sendo responsáveis pela retenção e pelo 
recolhimento do imposto os seguintes tomadores, 
estabelecidos neste Município: 
I - os órgãos da Administração Direta da União, Estado e 
do Município, bem como suas Autarquias, Empresas 
Públicas, Sociedades de Economia Mista sob seu controle e 
as Fundações instituídas pelo Poder Público; 

III - j.6 

Registro de Ponto: Analisamos os registros dos funcionários e 
não foi possível atestar a regularidade dos procedimentos, em face 
de inúmeras inconsistências: ausência de alguns registros de 
entrada ou saída e de intervalo entre um período e outro, ficando o 
CRTR/17 fragilizado perante a Delegacia Regional do Trabalho. 

EM 
IMPLEMENTA

ÇÃO 

III - k.1 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição 
profissional, por amostragem (processos de solicitação de 
inscrição profissional de números, 014428/2017; 014192/2017 e 
014504/2017) restou observada a ausência de Ata de Reunião de 
Diretoria Executiva  (00606/2017) e de Ata de Reunião Plenária 
Extraordinária homologando a decisão de Reunião de Diretoria 
Executiva Ad Referendum da Plenária que deferiu a solicitação de 
inscrição profissional, para o qual recomendamos a regularização 
na regra disposta  na forma Regimental. 

IMPLEMENTA
DO 

III - k.2 

Da análise dos processos de solicitação de inscrição profissional 
foi observado juntada comprovantes de depósitos bancários, como 
por exemplo no processo de número  014428/2017, às folhas 21, 
comprovante de pagamento de taxa de inscrição na monta de R$ 
88,31 (oitenta e oito reais e trinta e um centavos) para o qual 
recomendamos a observância ao estabelecido no artigo 19 e 24 do 
Decreto 92.790/96, reformada por meio do Decreto nº 9531/2018 
fora do Sistema integrado da conta compartilhada e em guias que 
não sejam emitidas para esse fim específico, conforme 
estabelecido na Resolução CONTER nº 17/2017, que estabeleceu 
o valor das anuidades, serviços e multas para o exercício de 2017 
para as pessoas físicas e jurídicas vinculadas ou não ao Sistema 
CONTER/CRTRs em seu artigo 7º, parágrafo único.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 
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III - l.2 

Não foi apresentada a rotina administrativa interna resultante dos 
trabalhos de fiscalização para o qual recomendamos a 
implementação da referida rotina interna de modo a trazer a 
eficiência ao ato fiscalizatório do Conselho Regional. 

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

IV - a.1 

No site do CRTR 17ª Região se encontra disponibilizado um link 
de acesso ao portal da transparência que se encontra alimentado 
mas com necessário aprimoramento para fins de atendimento das 
exigências expressas na Lei 12.527/2011, para o qual 
recomendamos a regularização.  

NÃO 
IMPLEMENTA

DO 

   
 
 

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 – d.1 

Foi apresentado o Relatório de Gestão do exercício de 2018 e os 
demonstrativos contábeis mas não foi apresentado o Processo de Prestação 
de Contas devidamente formalizado na forma prevista na Resolução 
CONTER nº 01/2016, que estabelece normas e procedimentos para a tomada 
e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia.  As peças documentais 
se encontram soltas, sem autuação e devida formalização, para o qual 
recomendamos a regularização, para cumprimento ao previsto no artigo 1º 
da referida norma, verbis: “Art. 1º - Os Relatórios de gestão e peças 
complementares que constituirão os processos de prestação de contas dos 
dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa, 
financeira e patrimonial abrangidos pela Lei 7.394/85 e Decreto nº 
92.790/86, serão, a partir do exercício financeiro de 2015, organizados e 
apresentados ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia de acordo 
com as disposições constantes nesta Resolução”. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Foi solicitada a prestação de contas pela contabilidade referente aos demonstrativos contábeis 
de 2018, em caráter emergencial. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
17ª não respondeu o apontamento. Nova análise será realizada na próxima auditoria. O objeto 
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do apontamento se voltou à ausência da apresentação do Processo de Prestação de Contas 
devidamente formalizado na forma prevista na Resolução CONTER nº 01/2016, que estabelece 
normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia.  

 
 
 

II – d.2 

O Parecer da Comissão de Tomada de Contas do CRTR 17ª Região foi 
apresentado mas não se encontra formalizado e autuado no processo de 
prestação de Contas para o qual recomendamos a regularização na forma 
prevista no artigo 8º, III da Resolução CONTER nº 01/2016 que estabelece 
normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos 
de Radiologia, verbis: “Artigo 8º - Os processos de contas serão compostos 
pelas seguintes peças: I-..; II-...; III - parecer da comissão de tomada de 
contas, indicando a apreciação e manifestação sobre as contas do exercício 
em análise”. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Foi cobrado da CTC uma retificação do relatório/parecer de 2018, para que se possa 
regularizar essa pendência. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
17ª não respondeu o apontamento. Nova análise será realizada na próxima auditoria. O objeto 
do apontamento se voltou à formalização e autuação do Parecer da CTC no processo de 
prestação de Contas na forma prevista no artigo 8º, III da Resolução CONTER nº 01/2016 que 
estabelece normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de 
Radiologia.  

 
 
 

II – d.3 

O Parecer da Comissão de Tomada de Contas se referiu ao exame da 
prestação de contas do exercício de 2017 em seu escopo textual. Importante 
ressaltar que o parecer da Comissão de Tomada de Contas deverá ser preciso 
e informar de forma clara e objetiva seu posicionamento diante da Prestação 
de Contas do exercício sob sua análise para o qual reiteramos a necessidade 
de  aprimoramento da rotina interna do CRTR 17ª Região para atendimento 
ao estabelecido na Resolução CONTER nº 01/2016, verbis: Art. 8º; I - ...; II-
...; III – Parecer da comissão de tomada de contas, indicando a apreciação 
e manifestação sobre as contas do exercício em análise”. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será feita a correção do relatório em questão e enviado ao CONTER através deste Plano de 
Ação. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. 

II – d.4 Não foi apresentada a Ata da Reunião Plenária que aprovou o Parecer da 
CTC - Comissão de Tomada de Contas do CRTR 17ª Região para o qual 
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recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será encaminhada ao CONTER a ata solicitada devidamente aprovada pelo plenário. 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. 

 
 
 
 

II – d.5 

O Rol de responsáveis não se encontra formalizado e autuado no processo de 
prestação de Contas para o qual recomendamos a regularização na forma 
prevista no artigo 8º, I, §§ 1º e 2º da Resolução CONTER nº 01/2016 que 
estabelece normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas dos 
Conselhos de Radiologia, verbis: “Artigo 8º - Os processos de contas serão 
compostos pelas seguintes peças: I - rol de responsáveis, §§1º e 2º - Serão 
arrolados nos processos de contas os titulares e seus substitutos que 
desempenharem, durante a gestão de que tratam as contas, as seguintes 
naturezas de responsabilidade: a) dirigente máximo da unidade 
jurisdicionada de que trata as contas; b) membro de órgão colegiado que, por 
definição legal ou regimental, seja responsável por atos de gestão; c) 
membro de Comissão de Tomada de Contas constituída por conselheiros; d) 
conselheiro responsável pela gestão orçamentaria e financeira; § - Constarão 
do rol de responsáveis: a) nome, completo e por extenso, e número do 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF); b) 
identificação das naturezas de responsabilidade, conforme descrito no 
parágrafo anterior, e dos cargos ou funções exercidos; c) indicação dos 
períodos de gestão, por cargo ou função; d) identificação dos atos de 
nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação na 
Imprensa Oficial; e) endereço oficial completo; f) endereço de correio 
eletrônico e g) outras informações que venham a ser exigidas pelas 
normativas do Tribunal de Contas da União. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será feita a formalização do item em questão e enviado através deste Plano de Ação. 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. 

II – e.1 Existem saldos nas contas a seguir, cujos tributos foram provisionados e não 
aconteceram os respectivos recolhimentos: 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será feita a regularização da referida pendencia em caráter emergencial. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. O CRTR 17 apresentou as 
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certidões atualizadas. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria  
 
 
 

II – e.2 

Existência de saldo nas contas de adiantamento de suprimento de fundos, em 
31/12/2018, pendentes de prestação de contas concernentes seguintes 
rubricas, os quais necessitam de regularização:  

 1.1.3.1.1.03.01.01.001 no valor de R$ 970,00;  
 1.1.3.1.1.03.01.01.002 no valor de R$ 2.660,00;   
 1.1.3.1.1.03.01.01.003 no valor de R$ 200,00; e  
 1.1.3.1.1.03.01.01.099 no valor de R$ 5.001,29. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será feito um levantamento dos setores de contabilidade e tesouraria para a regularização das 
referidas rubricas. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Seria necessário a 
apresentação da efetiva providência de regularização, tendo em vista a reincidência do 
apontamento do exercício de 2017, devendo haver a apuração de responsabilidade e o prejuízo, 
caso seja comprovada a autoria, atribuído a quem lhe deu causa. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

 
II – e.3 

Na rubrica 1.1.3.3.1.01.01.01.002, Diversos Responsáveis, existência de 
saldo totalizando R$ 21.619,74. Faz-se necessário a regularização e 
apuração de responsabilidade.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será feito um levantamento junto ao setor contábil e tesouraria para apurar e regularizar essa 
pendencia. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Para comprovação dos 
fatos, seria necessário a apresentação dos levantamentos das ocorrências, pois tratam-se de 
despesas inelegíveis ao CRTR/17 e incompatíveis com as normas orçamentárias, devendo haver 
a apuração de responsabilidade e o prejuízo, caso seja comprovada a autoria, atribuído a quem 
lhe deu causa. 

 
II – e.4 

Na rubrica 2.1.8.9.1.02.01.01.001 - Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia - Cota Parte, existência de saldo no valor de R$ 104.322,93 
referente a cota-parte de exercícios anteriores, que necessita de regularização 
do respectivo compartilhamento. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já foi feita a retomada emergencial dos pagamentos das parcelas em atraso. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

II – e.5 Na rubrica 1.2.2.1.03, Créditos a receber por descentralização da prestação 
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de serviços públicos, Há existência de saldo no valor de R$ 31.521,71 o qual 
necessita de regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Está sendo feito um levantamento junto à contabilidade e tesouraria para a regularização 
desse item (PAD em andamento). 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 
 
 

III – b.1 

O equilíbrio financeiro do CRTR 17ª Região deve ser observado a fim de se 
buscar a autossuficiência da autarquia, comprovando a viabilidade financeira 
para a realização de suas atividades. Todavia, durante o exercício de 2018, o 
Regional necessitou de R$ 85.586,62 de doações de recursos para suprir 
despesas administrativas durante o segundo semestre, valor equivalente a 
aproximadamente 18,39% do total arrecadado no exercício, interferindo em 
sua capacidade financeira de ser autossustentável. Nesse contexto, o 
Tribunal de Contas da União se manifestou por meio do Acordão TC 
036.608/2016-5 quanto a necessidade de doações de recurso:  

475. Reiteramos que a gestão pública responsável está fundada, 
especialmente, na adequação das despesas executadas às receitas auferidas, 
de modo a manter o equilíbrio das contas da entidade. A necessidade de 
recorrer ao conselho federal para cobrir passivos da entidade evidencia o 
desequilíbrio das contas e uma gestão deficiente. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

O Regional está criando dispositivos legais de cobrança (cartório de protesto/comissão 
especifica) para diminuir a inadimplência. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 

III – d.1 

As despesas públicas devem observar as etapas previstas na lei 4.320/64, 
sendo elas: empenho, liquidação e pagamento. Duas dessas etapas não foram 
observadas durante o exercício de 2018, referente ao empenho e à 
liquidação. Conforme disposto no art. 60 da referida norma, é vedada a 
realização de despesa sem prévio empenho, sendo necessário também a 
emissão da nota de empenho com os dados do credor, conforme fixado no 
art. 61. O pagamento das despesas está condicionado também à liquidação 
prévia da despesa, conforme dispositivo do art. 62 da referida lei. Isto posto, 
é necessário que o regional adeque os procedimentos de pagamento para a 
regular observância de todas as etapas da despesa. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 
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Já estão sendo providenciados esses processos com a ajuda da 5ª Região mediante convenio 
formalizado entre os regionais. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 

III – d.2 

Os documentos das despesas relativas a delegacia do Piauí foram anexados 
nos mesmos processos referentes às despesas do Regional. Em virtude da 
aplicação distinta dos recursos, recomendamos que as despesas relacionadas 
à delegacia sejam anexadas em processo específico, a fim de se proporcionar 
maior organização e controle dos seus gastos. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Está sendo feito um controle mais rigoroso pela tesouraria para que não ocorra mais esse tipo 
de problema. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. O CRTR não 
apresentou de maneira detalhada quais procedimentos serão adotados para separar as despesas 
do Regionais e da Delegacia, a fim que sejam montados processos econômicos separados para 
cada entidade. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 
 

III – d.3 

Os pagamentos realizados por transferência eletrônica devem ser realizadas 
nas contas bancárias de mesma titularidade da pessoa física ou pessoa 
jurídica da nota fiscal do bem ou serviço, a fim de se comprovar que os 
valores foram repassados a quem tinha direito de recebê-los. Foi constatado 
que os valores dos serviços prestados pela empresa REFRIGERAÇÃO 
ALMEIDA AR CONDICIONADO E SPLITS estavam sendo transferidos a 
conta bancária de uma pessoa física. Por conseguinte, faz-se necessário a 
regularização dessa modalidade de pagamento a fim de que os valores sejam 
transferidos para conta bancária de mesma titularidade da pessoa física ou 
jurídica que emite a nota fiscal do bem ou serviço. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo observadas essas questões em relação a todos os colaboradores do CRTR 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. A resposta do CRTR 
não possui relação com o Achado de Auditoria do respectivo item, tendo em vista que trata-se 
de pagamentos que o Regional realiza a terceiros, e não possui relação com o colaboradores, 
conforme apresentado na resposta. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria.  

 
III – d.4 

Foi constatado que alguns pagamentos realizados pelo CRTR 17ª Região 
carecem de documentos comprobatórios, apresentando a finalidade dos 
gastos. Na amostra analisada, foram constatados os seguintes pagamentos 
sem identificação e documentos comprobatórios: 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
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Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Será feita uma reavaliação de todos os pagamentos realizados para que se possa fazer essas 
retificações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Todas 
despesas públicas devem ser anexadas nos processos econômicos com os seus respectivos 
comprovantes de pagamento e comprovantes de despesa. Apresar do CRTR apresentar que os 
referidos pagamentos serão retificados, não foi enviado ao CONTER os comprovantes das 
despesas dos respectivos cheques a fim de se comprovar a finalidade dos pagamentos. Nova 
análise será realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 

III – e.1 

Verificamos que alguns impostos e obrigações trabalhistas foram efetuados 
em atraso gerando juros e/ou multas. Tal situação refere-se ao recolhimento 
de INSS no mês 10/2018 e de FGTS nos meses 03, 04, 05, 08, 10 e 11 de 
2018, totalizando R$ 627,68. Ressaltamos que as despesas com multas e 
juros são inelegíveis às atribuições do conselho, devendo ser apurado o fato 
gerador que o ocasionou e o responsável, se houver, atribuindo a esse, o 
ônus do pagamento. Isto posto, solicitamos que Conselho Regional apure o 
fato que originou a incidência de multa e juros sobre os respectivos 
recolhimentos de FGTS, e apresente quais providências serão necessárias 
para suprir a situação. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Foram realizados com atraso justamente por falta de recursos em suas datas de vencimentos. 
Já se está trabalhando para que não ocorra mais. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
apresentou se houve responsável ou não pela justificativa de “falta de recursos”. Cabe ressaltar 
que a falta de recursos pode ser originada de várias circunstância, a exemplo de: a) insuficiência 
de arrecadação das receitas previstas para o exercício; b) Aumento da inadimplência de 
anuidades; c) Falta de planejamento financeiro com despesas que não foram previstas na 
Proposta Orçamentária; d) Excesso de gastos com outras despesas não essenciais à atividade do 
Autarquia; e) entre outros motivos. Dessa forma, o Regional precisa apurar qual foi o motivo da 
“falta de recurso” e apurar se houve a responsabilização do fato que originou atraso e 
incidência de multa e juros nos respectivos pagamentos. Nova análise será realizada quando da 
próxima auditoria. 

 
 
 

III – e.2 

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 
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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 em alguns serviços /compras, 
como por exemplo as seguintes empresas:  
 BARROS & ALMEIDA LTDA 
 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 
 DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE 

PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 
 BYTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 
 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo observada essa questão, fazendo os referidos recolhimentos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 

III – e.3 

Durante análise dos processos econômicos não foi identificado os 
comprovantes de recolhimento de ISS referente aos serviços prestados por 
terceiros, a exemplo das Notas Fiscais nº 386 da empresa RODA CERTA – 
Alinhamento Técnico LTDA; nº 6334 da empresa Protege Alarmes LTDA; e 
nº 492 da empresa IMPRESS GRAFICA E EDITORA COM, E SERV. 
LTDA, além dos pagamentos realizados à assessoria jurídica e à assessoria 
contábil. Isto posto, é necessário a devida observância do Código Tributário 
do Município de São Luís quanto ao recolhimento do ISS para os serviços 
adquiridos pela autarquia. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo implementado conforme orientação do CI. 

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

 
III – f.1 

Durante a análise dos processos econômicos, não foram identificados a 
prestação de contas dos seguintes cheques, classificados como suprimentos 
de fundos nas demonstrações contábeis: 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

O setor de tesouraria já está fazendo um levantamento para a regularização dessas 
pendencias. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III – g.1 Na rubrica 2.1.8.9.02.01.01.001 Conselho Nacional de Técnicos em 
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Radiologia – Cota Parte, foi verificada a existência de saldo de exercícios 
anteriores no valor de R$ 104.322,93 que necessita de regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado o pagamento das parcelas em atraso. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
III – i.1 

A portaria nº 04/2017 que normatiza as verbas indenizatórias do Regional 
encontra-se desatualizada com as normatizações do CONTER, visto que 
atualmente não há previsão para pagamento de “Verba de Representação”. 
Faz-se necessário atualização da portaria em vigor aos termos das 
Resoluções do CONTER. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo a atualização da referida portaria. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 
 

III – i.2 

A fixação do valor das verbas indenizatórias deve observar a receita líquida 
da autarquia, considerando a sua capacidade financeira de pagamento, com a 
finalidade de evitar comprometimento das obrigações do Regional, 
conforme fixar o §3º, art. 13º da Resolução CONTER 12/2017: 

§3º - Na fixação dos valores, o CRTR deverá observar a receita 
líquida, respeitando os limites necessários ao cumprimento das 
demais obrigações, para que não venha a causar prejuízos à 
Administração Pública, sob as penas da Lei.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Este CRTR já trabalha com essa linha de pensamento 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Conforme justificativa 
apresentada no item III – e.1, o Regional informou que no mesmo exercício apresentou “falta 
de recursos”, e continuou a realizar o pagamento com verbas indenizatórias, enquanto outras 
despesas obrigatórias dos Regional foram pagas em atraso. Dessa forma, o CRTR deve 
comprovar que os valores atuais de verbas indenizatórias não estão causando prejuízos à 
Administração Pública. 

 
III – i.3 

O recibo de pagamento das verbas indenizatórias – diárias, jetons e auxílio 
representação – deve especificar os respectivos dias os quais são devidas as 
indenizações, a fim de se auxiliar os registros contábeis das despesas. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 
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Já está sendo feito um levantamento desses custos com as suas devidas comprovações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 

III – i.4 

Identificamos no processo econômico de despesa 2018 referente à 
pagamentos de diárias, ausência de documento conforme o estabelecido no 
Art. 1º da Resolução CONTER nº 06/2004; 

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 
indicadas pelo CONTER/ CRTR. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo feito um levantamento das referidas despesas. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 

III – j.1 

O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade não 
foram confeccionados no ano de 2018. Os procedimentos precisam 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. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Ajustar com o apoio da 5ª Região através do convenio de cooperação mútua. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 

Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade não estão 
sendo aplicados, visto não ter controle de almoxarifado. Sugerimos que seja 
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III – j.2 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 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo ajustado esse item através da utilização de planilhas. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 
 

III – j.3 

O Mapa de Controle Anual de Veículo, referente ao exercício de 2018, que 
demonstra a média de gastos por quilômetro rodado não foi apresentado para 
o qual recomendamos a regularização para cumprimento ao estabelecido na 
Resolução CONTER nº 02/2015 (seção IX - controle de veículo) e 
Resolução CONTER N 04/2010 que regulamenta a utilização dos veículos 
nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia. Do mapa 
de controle anual apresentado pelo CRTR 17ª Região, destaca-se que foi 
apresentado apenas, o controle do tráfego fiscalização 2019 correspondente 
ao veículo FIAT CRONOS DRIVE 1.3 PLACA PTI 3219, exercício não 
correspondente ao período auditado de 2018. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª em apontamento realizado na auditoria do exercício de 2017. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. 

 
 

III – j.4 

O Veículo Chevrolett Classic LS Placa NWT 2081 se encontra em serviço 
de fiscalização na Delegacia de Terezina/PI, inexistindo na sede do CRTR 
17ª Região, os mapas de controle anual do veículo referente ao exercício de 
2018 que demonstram a média de gastos por quilometro rodado para o qual 
recomendamos a regularização e cumprimento das Resoluções CONTER de 
números 02/2015 (seção IX - controle de veículo) e 04/2010 que 
regulamenta a utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais 
de Técnicos em Radiologia. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. O CRTR 17ª Região não demonstrou de forma 
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efetiva  a regularização do apontamento e o cumprimento das Resoluções CONTER de números 
02/2015 e 04/2010. 

 
 

III – j.5 

Não houve possibilidade de mensurar os gastos com a frota de veículos e a 
média anual por quilometro rodado, considerando a não apresentação dos 
mapas de controle anual de veículo do exercício de 2018 (itinerário e gastos) 
para o qual  recomendamos  a regularização em cumprimento à Resolução 
CONTER nº 02/2015, (seção IX - controle de veículo) e Resolução 
CONTER N 04/2010 que regulamenta a utilização dos veículos nos 
Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, conforme 
dados abaixo: 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. 
Reincidindo o CRTR 17ª em apontamento realizado na auditoria do exercício de 2017. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. O CRTR 17ª Região não demonstrou de forma 
efetiva a regularização do apontamento e o cumprimento das Resoluções CONTER de números 
02/2015 e 04/2010. 

III – j.6 Os formulários utilizados para comprovar a quilometragem percorrida com o 
trabalho de fiscalização deverão ser alimentados em separado da 
quilometragem usada em serviços administrativos, pois a forma de 
preenchimento adotada pelo CRTR, dificulta a comprovação dos 
deslocamentos em ambos os casos, para o qual recomendamos a 
regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. O CRTR 17ª Região não demonstrou de forma 
efetiva a regularização do apontamento.  

 
 

III – j.7 

Os formulários devem ser datados e alimentados diariamente quando houver 
a saída e também no retorno do veículo da fiscalização e ao final, incluso o 
total percorrido, bem como a assinatura do fiscal em atendimento ao 
estabelecido na Resolução CONTER nº 04/2010 que regulamenta a 
utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em 
Radiologia.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado. 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. O CRTR 17ª Região não demonstrou de forma 
efetiva a regularização do apontamento. 

 
 
 
 
 

III – k.1 

A Portaria editada pelo CRTR 17ª Região estabelecendo a composição da 
Comissão Permanente de Licitação está datada de 15 de janeiro de 2015  e 
se encontra em desconformidade  ao previsto no artigo 51, §4º da Lei 
8.666/93, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública..., 
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 pelos 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. A Portaria se encontra em desconformidade por não 
estar corretamente constituída para o qual recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já estamos providenciando a atualização 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente 
satisfatória. Nova Análise será realizada na próxima auditoria.  

 
 
 

III – k.2 

A Portaria editada pelo CRTR 17ª Região também está em desconformidade 
ao previsto no artigo 51, § 4º da Lei 8.666/93, verbis:   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. A Portaria se encontra em desconformidade por ter 
sido editada em 2015, havendo a recondução da totalidade de seus 
membros, para o qual recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

 Será feita a atualização nesse sentido. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente 
satisfatória. Nova Análise será realizada na próxima auditoria.  

 
 

III – k.3 

O ato de nomeação de (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe de Apoio não foi 
apresentado, 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 
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de bens e serviços comuns, com supedâneo na Lei 10.520/02, Decreto 
regulamentador nº 5450/05 e demais Decretos Regulamentadores.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Está sendo regularizado com o apoio da 5ª Região (convenio de cooperação mútua). 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento de auditoria do exercício de 2017. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria.  

 
III – k.4 

Não foram apresentados os processos licitatórios ou os procedimentos de 
Dispensa de Licitação e respectivos contratos concernentes às despesas 
realizadas no exercício de 2018, conforme dados extraídos dos registros 
contábeis, para o qual recomendamos a regularização: 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Está sendo regularizado com o apoio da 5ª Região (convenio de cooperação mútua). 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. O CRTR 17ª Região não demonstrou de forma 
efetiva a regularização do apontamento. 

 
 
 

III – k.5 

Não foi apresentado o Procedimento Administrativo e respectivo contrato de 
Aluguel firmado pelo CRTR 17ª Região no valor mensal de R$ 616,00 
(seiscentos e dezesseis reais) conforme dados extraídos dos registros 
contábeis e citado na *tabela acima, para o qual recomendamos a 
regularização. Cada processo de locação de imóvel por dispensa de licitação 
deve ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos: a) Justificativa e 
conclusiva declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho, 
que ele é o único a atendê-las, ou o mais adequado a este atendimento; b) 
Pesquisa de mercado e conclusiva declaração de que o preço pretendido é 
compatível com os praticados no mercado. c) Os requisitos legais de 
habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro 
contratado por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua 
regularidade jurídica nos termos da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das 
certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel afigura-se 
imprescindível à correta instrução processual; d) ato de reconhecimento da 
dispensa pela autoridade máxima; e) Publicação do extrato de contrato na 
imprensa oficial. Quando da realização de eventual prorrogação contratual, é 
prudente a realização de nova pesquisa de mercado, a fim de comprovar que 
os preços oferecidos são compatíveis. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 
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Já está sendo regularizado para as devidas apresentações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria.  

III – k.6 É condição essencial a sinalização do nome do fiscal nos contratos em 
conformidade ao previsto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e respectivas 
atualizações. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já estão sendo tomadas as devidas precauções nos novos contratos vigentes, com o apoio da 5ª 
Região. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria.  

 
III – k.7 

Quando da celebração de aditivos contratuais que resulte em acréscimo 
financeiro do contrato, solicite, previamente, a autorização dos ordenadores 
de despesas, acompanhada das respectivas justificativas, motivando os atos 
praticados, além de efetuar estudo prévio dos preços unitários ofertados de 
modo a certificar a compatibilidade destes com os praticados no mercado 
local, tomando por base o preço que se mostrar mais vantajoso para a 
Administração. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já estão sendo tomadas as devidas precauções nos novos contratos vigentes, com o apoio da 5ª 
Região. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

 
 
 

III – k.8 

É condição indispensável para eficácia legal do contrato a publicação 
resumida de seu termo e de aditamentos na imprensa oficial (extratos), 
qualquer que seja o valor envolvido, ainda que se trate de contrato sem ônus. 
O extrato deve conter, de forma clara e sucinta, os dados mais importantes 
referentes ao contrato assinado. De acordo com o Decreto nº 93.872, de 23 
de dezembro de 1986, o extrato deve conter os seguintes elementos: Espécie, 
Resumo do objeto do contrato, Modalidade de licitação ou, se for o caso, o 
fundamento legal da dispensa ou inexigibilidade. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já estão sendo tomadas as devidas precauções nos novos contratos vigentes, com o apoio da 5ª 
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Região. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

 
 
 

III – m.1 

No exercício de 2018 o quadro de pessoal do CRTR 17ª Região possuía 7 
(sete) empregados. Da análise da forma de contratação, destaca-se: 02 (duas) 
contratações sem concurso público, sendo apresentada duas portarias: a 
PORTARIA 009/2015 GAB. DA PRESIDENCIA CRTR 17ª REGIÃO, 
contratação para exercer o cargo de fiscal, com prazo determinado até 31 de 
dezembro de 2016 e a PORTARIA Nº 004 DE 01 DE JANEIRO DE 2011, 
para exercer a função de serviços Gerais sem prazo determinado. Faz-se 
necessária a regularização, formalizando o ato conforme previsto no 
regimento interno pessoal do CRTR. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já foi regularizada essa situação realizando a dispensa dos referidos colaboradores. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 

III – m.2 

Foram apresentados os controles de jornada de trabalho (cartões de ponto) 
digitados mecanicamente, o que requer aprimoramento. Cartões de ponto 
assinalados mecanicamente com horários uniformes mesmo contendo 
assinatura do empregado registrando um horário invariável, pode-se 
presumir que não aconteceu de fato, o que fragiliza o regional perante a 
delegacia do trabalho.  

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo implementado um controle rigoroso em relação a esse tema. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 

III – m.3 

Foi apresentado um pedido de demissão de uma empregada do CRTR 17ª 
Região, escrito a próprio punho, datado em 15/10/2018 não sendo 
apresentado nenhum documento referente a essa demissão. O CRTR 17ª 
informou verbalmente o afastamento da referida empregada para abertura do 
processo de sindicância, não apresentando o documento do afastamento. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Está em andamento um PAD, solicitado inclusive ajuda ao jurídico do CONTER para a 
conclusão do mesmo – referente a este item. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Nova análise 
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será realizada quando da próxima auditoria. 
III – n.1 Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 

amostragem (processo de solicitação de inscrição profissional 014595/2018, 
às folhas 15; 014689/2018 às folhas 18; e 015033/2018 às folhas 18), 
observou-se o procedimento de depósito em dinheiro na monta de R$ 88,31 
(oitenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme comprovantes de 
depósitos assentados nos autos, para o qual recomendamos a observância 
frente à rotina procedimental adotado pelo Conselho Regional da 17ª 
Região, visto que a efetivação de depósito na forma adotada implica na 
impossibilidade de identificação e classificação da receita, sendo 
recomendável que todo e qualquer procedimento que resultar em 
arrecadação de receita, seja realizada por meio de boleto bancário e com 
supedâneo ao estabelecido nas Resoluções do CONTER que estabelecem os 
valores das anuidades taxas e multas no Sistema CONTER/CRTRs vigentes 
no período, onde é vedado aos Conselhos Regionais efetuarem cobranças 
contidas nos itens do artigo 19 do Decreto nº 92.790/86, fora do sistema 
integrado da conta compartilhada (contratos com o Banco do Banco do 
Brasil e a Caixa Econômica Federal), e em guias que não sejam emitidas 
para esse fim específico, estando os infratores sujeitos às penalidades de 
acordo com inciso V do artigo 16 do Decreto 92.790/86. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo regularizado essa. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

III – o.1 O Relatório circunstanciado das atividades de fiscalização não foi 
apresentado para o qual recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo feito um levantamento de todos os relatórios dessa atividade dos últimos três 
anos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

III – p.1 A Declaração que está cumprindo a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 
de acesso à informação – Portal da Transparência não foi apresentada. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 
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Já está sendo providenciada a devida apresentação. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
17ª não demonstrou de maneira efetiva a regularização do apontamento. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

III – p.2 Relatório de inadimplentes, atualizado até a data de realização da auditoria e 
medidas efetivas ultimadas pelo CRTR para sua redução não foi apresentada 
para o qual recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já estão sendo tomadas medidas eficazes no combate à inadimplência com a criação de uma 
comissão de cobrança, convenio com cartório de protesto e outros mais. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
17ª não demonstrou de maneira efetiva a regularização do apontamento. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

III – p.3 Declaração que o CRTR observa o cumprimento das regras de Segurança e 
Medicina do Trabalho não foi apresentada. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo providenciada a regularização dessa situação. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
17ª não demonstrou de maneira efetiva a regularização do apontamento. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

III – q.1 A sede do CRTR 17ª Região não possui acessibilidade, para o qual 
recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Foi encaminhado ao CONTER ofícios solicitando urgentemente uma reforma no prédio, onde 
contemplaria essa solicitação. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
17ª não demonstrou de maneira efetiva a regularização do apontamento. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

III – q.2 As salas da sede do CRTR 17ª Região não possuem extintores de incêndio, 
para o qual recomendamos a regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já foi feita uma solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros para atender essa solicitação. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente 
satisfatória. Nova Análise será realizada na próxima auditoria. 

 No site do CRTR 17ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso 
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IV – a.1 

ao portal da transparência que se encontra alimentado mas padece de 
aprimoramento para atendimento da Lei 12.527/2011. Em mapeamento ao 
site do CRTR até o fechamento deste Relatório, destaca-se: a) O  Relatório 
de Gestão do exercício de 2018 não se encontra disponibilizado pois ao abrir 
o arquivo denominado Relatório de Gestão 2018 –  DOC | PDF o mesmo se 
refere ao Relatório de gestão de 2017, para o qual recomendamos a 
regularização; b) O comparativo da Receita, comparativo de despesas e 
Balancete do exercício de 2018 não se se encontra disponibilizado; c) A 
relação de licitações ou dispensa de licitação não se encontra 
disponibilizado; d) Os contratos realizado pela Autarquia no exercício de 
2018 não se encontram disponibilizados no portal da transparência. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Já está sendo providenciado junto aos setores responsáveis para que sejam atendidas essas 
solicitações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, 
reincidindo o CRTR 17ª Região em apontamento do exercício de 2017. Nova Análise será 
realizada na próxima auditoria. 

 
V – a.1 

O Processo denominado PASTA SINDICANCIA INTERNA não se 
encontra devidamente formalizado, autuado e instruído na regra exigida no 
Código de Processo Administrativo aprovado por meio da Resolução 
CONTER nº 10, de 5 de outubro de 2018 para o qual recomendamos a 
regularização, especialmente a previsão estabelecida no artigo 77, verbis: 
“Código de Processo Administrativo CAPÍTULO II - DOS 
PROCEDIMENTOS Seção I – Da Centralização de Matéria [...] Artigo 77.  
Instaurada a sindicância, o presidente do Conselho ou a autoridade 
competente nomeará um sindicante para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por igual período, com fundamentação, apresentar relatório 
conclusivo. 

RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

Esta sindicância culminou em um PAD que está sob análise do jurídico do CONTER junto com 
o jurídico deste CRTR. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
Análise será realizada na próxima auditoria. 

 
V – a.2 

Não foi apresentada a conclusão do Procedimento de Sindicância para 
apuração de responsabilidade dos fatos, objeto da Sindicância e as medidas 
saneadoras para deslinde dos fatos, para o qual recomendamos a 
regularização. 
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RESPOSTA DO CRTR 17ª REGIÃO 
Ofício CRTR 17 Nº 0056/2020, de 23/06/2020 Protocolo CONTER 1553/2020, de 23/06/2020 

----- Não foi apresentado resposta para este apontamento.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR 17ª Região não 
respondeu o apontamento.  Nova Análise será realizada na próxima auditoria.  
  
 

 
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 17ª 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.  
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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 17ª 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 17ª Região estão em condições de serem apreciadas 
pelo Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário do CONTER para 
julgamento.  
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