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SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 005/2019 

 
 

ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 19ª 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 19ª Região (AM) no período de 08 a 11 de julho de 2019, consubstanciado nos 
documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, demonstrativos contábeis, 
documentos arrolados no Ofício CONTER nº 781/2019, 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 19ª Região do exercício de 2018, concernente à 
correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Sistema CONTER/CRTRs no que 
toca os princípios constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e da 
eficácia, conforme especificações contidas na Resolução CONTER nº 008 de 25 de outubro 
de 2011.   

 
b) Objetivos e Questões de Auditoria 
 
Avaliar a adequação das operações e os controles internos utilizados no 

acompanhamento de suas atividades, bem como verificar a correta aplicação dos recursos 
financeiros e oferecer suporte técnico para o cumprimento das determinações legais e 
regimentais, especialmente em relação às disposições contidas no art. 70 da Constituição 
Federal, Lei nº 4.320/64, Lei nº 7.394/85, Decreto-Lei nº 92.790/86, Decreto nº 93.872/86, 
Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e Decretos regulamentadores, Instruções, Decisões e 
determinações do Tribunal de Contas da União, além das demais Resoluções Normativas do 
CONTER.   
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c) Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 
 
Os trabalhos foram realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo 

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

 
II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
a) Volume de Recursos Movimentados 
 
O orçamento do CRTR 19ª 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$ 746.504,25 (setecentos e quarenta e seis mil quinhentos e quatro reais e vinte e cinco 
centavos). 

 
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 746.504,25 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2018 
DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES 722.788,92 96,82% 

DE CAPITAL - 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 722.788,92 96,82% 

DESPESAS 

CORRENTES 667.004,07 89,35% 

DE CAPITAL 49.745,12 6,66% 

TOTAL DAS DESPESAS 716.749,19 96,01% 

SUPERÁVIT 6.039,73 0,81% 
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CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 

RECEITA PRÓPRIA ---------------------------------------------------------- 587.076,43 81,22% 

RECURSOS 

TRANSFERIDOS PELO 

CONTER E OUTRAS 

DOAÇÕES 

DOAÇÕES DO CONTER 135.712,49 18,78% 

EMPRÉSTIMOS JUNTO AO CONTER - 0,00% 

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO CONTER 135.712,49 18,78% 

TOTAL DAS RECEITAS 722.788,92 100,00% 
OBS¹: Em 2018 há uma movimentação de R$ 215.085,41 nas contas que compõe a 1.1.3.4.1.01 – 

RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO referente a pagamentos para os quais não existe Processos 
Econômicos que os justifique. Tais valores não foram lançados orçamentariamente, comprometendo, entre 
outros aspectos, qualquer tipo de análise orçamentária.  

 
b) Finalidades e Competências 
 
De acordo com o art. 13 do Decreto 92.790/86, que regulamenta a Lei nº 7.394/85, O 

Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia são os órgãos 
supervisores da ética profissional, visando ao aperfeiçoamento da profissão e à valorização 
dos profissionais.  

 
Para a identificação do volume de recursos humanos, financeiros e materiais 

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

 
Estamos indicando/iniciando essa demanda, visto que uma das questões 

recentemente levantadas pelo Tribunal de Contas da União nos acórdãos envolvendo os 
Conselhos de Fiscalização está ligada à necessidade do mapeamento de processos que possam 
identificar com melhor clareza as despesas relacionadas às finalidades precípuas dos 
Conselhos de Fiscalização, especialmente quanto à atividade-fim. Neste sentido, seria 
importante o estabelecimento de metas e o mapeamento de processos, que possam aferir 
efetivamente qual o volume de recursos destinados/realizados para o custeio de sua atividade-
fim, especialmente aquelas definidas no artigo 3º do Regimento Interno do CRTR 19ª Região, 
as quais estão essencialmente ligadas ao exercício e à eficácia de sua missão institucional.   
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c) Desempenho Financeiro e Orçamentário 
 
Adiante apresentaremos algumas tabelas e gráficos contendo dados estatísticos, além 

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

 
INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 

EXER
C 

VALOR 
ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVIT 
 

/ DÉFICIT 

TOTAL DAS 
RECEITAS 

TOTAL DAS 
DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR 

% 
ATINGID

O 
2015 1.010.600,00 657.499,90 65,06% 659.235,66 65,23% - 1.735,76 

2016 1.075.600,00 462.959,67 43,04% 431.743,03 40,14% 31.216,64 

2017 543.300,00 663.682,96 122,16% 485.083,59 89,28% 178.599,37 

2018 746.504,25 722.788,92 96,82% 716.749,19 96,01% 6.039,73 
MÉDI

A 
844.001,06 626.732,86 74,26% 573.202,87 67,91% 53.530,00 

 
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXERC. 

TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES 

TOTAL DAS DESPESAS 
CORRENTES 

SUPERÁ
VIT / 

DÉFICIT 
CORREN

TE 
ORÇADO 

EXECUT
ADO 

% 
ATINGI

DO 
ORÇADO 

EXECUT
ADO 

% 
ATINGI

DO 
2015 950.600,00 657.499,90 69,17% 990.400,00 646.735,66 65,30% 10.764,24 
2016 1.015.600,00 462.959,67 45,58% 1.067.400,00 431.743,03 40,45% 31.216,64 
2017 543.300,00 663.682,96 122,16% 540.800,00 485.083,59 89,70% 178.599,37 
2018 746.504,25 722.788,92 96,82% 696.759,13 667.004,07 95,73% 55.784,85 

MÉDIA 814.001,06 626.732,86 83,43% 823.839,78 557.641,59 72,79% 69.091,28 

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

CRTR da 19ª Região, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se 
compatível e de forma razoável. É prudente que seja evitada a superestimativa de recursos que 
podem inviabilizar a execução de projetos e/ou programas. Note-se que a média de 
arrecadação, em confronto com o orçado, considerando apenas as receitas correntes, foi de 
83,43%, indicando que os cálculos estão cada vez próximos do efetivo potencial de 
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arrecadação. É fato limitador da análise os fatos já explanados no item II, a), observação 1 
deste relatório. 

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

próprios, na média dos últimos quatro anos ficou positiva em R$ 69.091,28, sem considerar 
os restos a pagar não processados, como mostra a coluna de (superávit /déficit corrente). O 
indicador mede o que sobra da arrecadação própria (sem depender do endividamento, 
alienação de ativos ou transferências para investimentos do CONTER e outros órgãos 
públicos) para aquisição de bens de capital. 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

EXERCÍCIOS 
RECEITA 

CORRENTE 

COTA-
PARTE 

CONTER 

RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
VARIAÇÃO 

2015 657.499,90 186.720,71 470.779,19  

2016 462.959,67 127.914,78 335.044,89 -28,83% 

2017 663.682,96 193.205,09 470.477,87 40,42% 

2018 722.788,92 101.124,51 621.664,41 32,13% 

Total 2.506.931,45 608.965,09 1.897.966,36  

 
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 38.075,00 432.704,19  

2016 65.000,00 270.044,89 -37,59% 

2017 63.910,00 406.567,87 50,56% 

2018 135.712,49 485.951,92 19,53% 

Total 302.697,49 1.595.268,87  

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

efetuados pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Trata-se, portanto, da 
quantidade de recursos que efetivamente são próprios. 
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AVALIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM RELAÇÃO A DEPENDÊNCIA DO 

CONTER 

ANOS 
RECEITA 
PRÓPRIA 
LÍQUIDA 

DESPESA DE 
CUSTEIO 

VARIAÇÃO 
(R$) 

AUTOSSUFICIÊNCIA PARA 
CUSTEIO, SEM DEPENDER DE 

RECURSOS DO CONTER? 

SIM/NÃO 
VAR% 
(SIM) 

VAR% 
(NÃO) 

2015 432.704,19 460.014,95 -27.310,76 NÃO - -6,31% 

2016 270.044,89 303.828,25 -33.783,36 NÃO - -12,51% 

2017 406.567,87 291.878,50 114.689,37 SIM 28,21% - 

2018 485.951,92 479.543,77 6.408,15 SIM 1,32% - 

Total 1.595.268,87 1.535.265,47 60.003,40 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM POSITIVA 
DE 3,76% 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 
CONTER. Na apresentação dos cálculos, constata-se que o CRTR 19ª Região independe do 
CONTER para o custeio de suas despesas administrativas. Note-se, também que na média dos 
últimos quatro anos, o CRTR/19 apresenta margem de segurança positiva de 3,76 % em 
relação à Receita Própria Líquida. Porém existem duas situações que prejudicam esta análise. 
A primeira delas é o pagamento de despesas sem a devida comprovação e o repasse de cota 
parte a menor. Diante o exposto, não é possível julgar com segurança quando a 
autossuficiência do CRTR da 19ª Região.   

 
d) Prestação de Contas Anual 
 
A Prestação de Contas do CRTR 19ª Região, referente ao exercício de 2018, foi 

disponibilizada de forma digitalizada em PDF ao SCI para análise, não tendo o mesmo sido 
apresentado em Processo específico devidamente montado, numerado e assinado pelos 
responsáveis em Processo.                          

 
Em análise do SCI não foi possível identificar se houve análise da Comissão de 

Tomada de Conta a qual deverá emitir parecer indicando a apreciação e manifestação sobre as 
contas do exercício em análise. 
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d.1) O rol de responsáveis, parte integrante do Processo de prestação de contas, não 

encontra-se devidamente instruído nos autos, em conformidade ao art 8º, I, § 2º da Resolução 
01/2016, que devem conter as seguintes informações:  

 
Os processos de contas serão compostos pelas seguintes peças: 

 
I - rol de responsáveis (...) 
§ 1º (...) 
§ 2º 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 residencial completo;  
f) endereço de correio eletrônico; e 
g) outras informações que venham a ser exigidas pelas normativas do Tribunal de 
Contas da União. 

 
d.2) Em análise documental, o SCI não localizou nos documentos apresentados da 

prestação de contas do CRTR 19ª Região a declaração da unidade de pessoal de que os 
gestores estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas, a que aludem as 
Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 8.730, de 10 de novembro de 1993. 

 
d.3) É recomendado que o processo de prestação de contas seja organizado, 

numerado e assinado, contendo todas as peças que compõem o mesmo, para que seja 
apresentado ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia dentro do prazo, sob pena de 
apuração de responsabilidade administrativa. 

 
Comissão de Tomadas de Contas 
                       
d.4) Foi emitido um informativo assinado pelo Diretor Tesoureiro, esclarecendo que 

não foram encontrados registros de atas, relatórios, ou quaisquer outros documentos 
pertinentes ao julgamento da CTC, instituída pela Portaria 24/2018, dos processos 
econômicos. 

 
O CRTR deve apresentar informações sobre quais as medidas estão sendo adotadas 

administrativamente para a regularização da matéria quando a análise dos processos 
financeiros do CRTR, visto ser necessário a análise e emissão de relatório para posterior 
apreciação em das contas em Plenário, em atendimento ao disposto no Regimento Interno do 
CRTR em seu Art. 20 e seus parágrafos. 
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e) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis.  
 
Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 2018, 

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

 
e.1) As rubricas a seguir são contas de caixa e equivalentes para as quais não foram 

apresentados extratos bancários ou qualquer outro instrumento que justifique seus saldos: 
1.1.1.1.1.19.03; 1.1.1.1.1.30.01; 1.1.1.1.1.30.02; e 1.1.1.1.1.30.04; 

 
e.2) Já as contas a seguir foram apresentados extratos bancários cujo saldos não 

correspondem ao saldo das contas contábeis: 1.1.1.1.1.19.01 e 1.1.1.1.1.19.06; 
 
e.3) Foi constatado que as seguintes contas encontram se com saldo invertido: 
 Contas devedoras com saldo credor: 1.1.1.1.1.30.01 e 1.1.3.1.1.04.01.01.001;  
 Conta credora com saldo devedor: 2.1.2.5.1.01 e 2.1.4.1.1.01.01.01.099. 
 
e.4) A conta redutora 1.1.2.2.1.02.01.01.002 (-) COTA PARTE SOBRE 

CONTRIBUIÇÕES e maior do que sua conta respectiva 1.1.2.2.01.01.001 ANUIDADES 
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO, deixando o saldo da conta analítica ANUIDADES 
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO invertido.  

 
e.5) Há saldo de suprimento de fundos pendente de prestação de contas nas seguintes 

contas: 
 1.1.3.1.1.03.01.01.002 SUPRIMENTO DE FUNDOS – RAIMUNDO JOSÉ 

PEDROSO;  
 1.1.3.1.1.3.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. 
 
e.6) A contas a seguir estão escrituradas como “Responsabilidade em Apuração”. 

Foram abertos processos de sindicância para apurar os valores nelas inscritos em 2017. Porém 
ainda houveram lançamentos em 2018, uma variação de R$ 215.085,41, para os qual é preciso 
apurar a responsabilidade.  
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CONTA 31/12/2017 31/12/2018 DIFEREN

ÇA 
1.1.3.4.1.01.01.01.00

1 
DESVIO DE BENS E 

VALORES 
1.780,57 1.780,57 0 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
2 

RESPOSÁVEIS POR DANOS 
E PERDAS 

889,49 5.034,93 4.145,44 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
3 

MULTAS E JUROS 246,01 399,41 153,40 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
4 

VALORES DO BANCO CEF 
956-6 EM APURAÇÃO 

179.588,34 275.335,07 95.746,73 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
5 

VALORES DO BANCO CEF 
959-0 EM APURAÇÃO 

2.848,09 52.186,99 49.338,90 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
6 

VALORES DO BANCO DO 
BRASIL EM APURAÇÃO 

173.997,12 174.487,72 490,60 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
7 

VALORES DE CONTRATO C/ 
TERCEIROS EM APURAÇÃO 

39.570,27 39.570,27 0 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
8 

VALORES PENDENTES DE 
CONCILIAÇÃO CONTÁBEIS 

128.958,15 194.168,49 65.210,34 

1.1.3.4.1.01.01.01.00
9 

JETONS M APURAÇÃO 22.320,00 22.320,00 0 

TOTAL 215.085,41 

 
e.7) Há saldo nas contas a seguir que indicam impostos/tributos retidos pendentes de 

recolhimento: 
 

2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER R$56.260,12 
2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER R$ 9.882,84 
2.1.1.4.1.01.01.01.003 PIS A RECOLHER R$ 1.353,65 
2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER R$ 1.227,90 
2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTOS/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS 

A RECOLHER (COSIRF) 
R$ 1.412,33 

2.1.4.1.1.01.01.01.003 INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER R$ 5.757,90 
2.1.4.1.1.01.01.01.005 IRRF /AUTONÔMOS A RECOLHER R$ 955,15 
2.1.4.3.1.01.03.01.001 ISS S/ SERVIÇOS PF R$ 2.423,58 
2.1.1.1.1.01.01.01.005 MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL A PAGAR 
R$ 647,47 

 
e.8) Há saldo de 2.1.5.1.1.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER R$ 

245.782,24 a ser regularizado. Há ainda a cota parte a pagar não contabilizado referente a 
2017 no valor de R$ 44.687,00 e 2018 no valor de R$ 86.396,33, conforme ainda será 
explorado neste relatório, apuradas pelo Setor de Controle Interno.  
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e.9) Há créditos pendentes de classificação, em sua maioria transportados de 

exercícios anteriores, nas contas a seguir para os quais é necessário realizar a devida 
classificação: 

 
CONTAS 31/12/2017 31/12/2018 

2.1.8.9.1.01.03 CRÉDITOS A CLASSIFICAR R$ 4.114,27 R$ 3.849,33 

2.1.8.9.1.01.06 PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO 
RESGATADO – BB 73373-3 

R$ 120,00 R$ 120,00 

2.1.8.9.1.01.07 CRÉDITOS BANCÁRIOS A 
CLASSIFICAR – CEF 0956-6 

R$ 219.667,69 R$ 219.677,69 

2.1.8.9.1.01.08 CRÉDITOS BANCÁRIOS A 
CLASSIFICAR – CEF 0959-0 

R$ 42.142,90 R$ 42.142,90 

2.1.8.9.1.01.09 CRÉDITOS BANCÁRIOS A 
CLASSIFICAR – BB 73373-3 

R$ 261.062,11 R$ 261.062,11 

 
e.10) O SUPERÁVIT do Demonstrativo das Variações Patrimoniais no valor de R$ 

97.747,67 diverge do saldo da conta 2.3.7.1.1.01.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS DO EXERCÍCIO CORRENTE no valor de R$ 264.628,01, no Balanço 
Patrimonial.  

 
e.11) Não foi apresentado relatório que justifique os valores escriturados como 

previsão de recebimento de anuidades, conforme quadro abaixo: 
 

1.1.2.2.1.01.01.01.001 ANUIDADES R$ 1.097.551,76 
1.1.2.2.1.02.01.01.001 ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO 

EXERCÍCIO 
R$ 22.661,31 

1.1.2.2.1.02.02.02.001 ANUIDADES PESSOA JURÍDICA – 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 

R$ 10.748,60 

 
e.12) As doações realizadas pelo CONTER na forma de pagamentos de despesas não 

foram contabilizados pelo CRTR e não foram montados processos econômicos de despesa. É 
preciso que o CRTR evidencie tanto a receita (doação) como as despesas que foram pagas 
mesmo que não tenham passado pelo banco. Da mesma forma devem ser formalizados seus 
respectivos processos econômicos pois estas despesas são específicas do orçamento do 
CRTR.  

  
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 quatro anos. 
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COMPARATIVO ANUAL DE CRESCIMENTO 

EXERCÍCIOS 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

QDE 
VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR 

QDE 
VARIAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO ANO 
ANTERIOR 

2015 3.494  31  

2016 3.408 -2,46% 36 16,13% 

2017 3.619 6,19% 38 5,56% 

2018 3.730 3,07% 46 21,05% 

MÉDIA DOS 
ÚLTIMOS QUATRO 

ANOS 
2,27%  14,25% 

 
Inadimplência 
 

NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

- ATIVOS 
PESSOA FÍSICA 3.730 98,78% 

PESSOA JURÍDICA 46 1,22% 
TOTAL 3.776 100,00% 

- INADIMPLÊNCIA 
PESSOA FÍSICA 2.565 99,19% 

PESSOA JURÍDICA 21 0,81% 
TOTAL 2.586 100,00% 

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA 
PESSOA FÍSICA 68,77% 

PESSOA JURÍDICA 45,65% 
MÉDIA 68,49% 

 
Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 19, 

referentes aos exercícios de 2015 a 2018, sem considerar os inativos. 
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Os Conselhos Regionais de Radiologia devem promover todos os meios legais para a 

regularização de créditos fiscais inadimplidos, decorrentes dos débitos de anuidades e multas 
de pessoas físicas e jurídicas. 

 
Os mecanismos de cobrança e ajuizamento são os seguintes: 
 
  INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO NA DÍVIDA ATIVA: A inscrição do débito na 

dívida ativa da autarquia, e sua subsequente cobrança judicial, alcança todos os profissionais e 
empresas inadimplentes, independentemente da modalidade de inscrição que possuam no 
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, e obedece ao seguinte critério: I - Os 
Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a quatro 
vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, conforme 
exigência da Lei Federal nº 12.514/11; 

 
 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: Fica facultado aos 

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

 
 PROTESTO: os Conselhos Regionais de Radiologia são autorizados a 

encaminhar as Certidões de Dívida Ativa para o protesto extrajudicial por falta de pagamento, 
nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, com 
redação dada pela Lei nº 12.767/2012.  
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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/19, ou seja, aquela oriunda das anuidades em geral, taxas e rendimentos de aplicações 
financeiras, descontados os aumentos conferidos às anuidades. 

 

EVOLUÇÃO DA RECEITA 

RECURSOS PRÓPRIOS 
ANUIDADE DO 

EXERCÍCIO AUMENTO 
REAL DA 
RECEITA EXERCÍCIOS 

VALOR 
ARRECADADO 

VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO 

2014 349.475,34  268,00   
2015 619.424,90 77,24% 285,00 6,34% 66,67% 

2016 397.959,67 -35,75% 302,10 6,00% -39,39% 

2017 599.772,96 50,71% 331,17 9,62% 37,48% 

2018 587.076,43 -2,12% 331,17 0,00% -2,12% 
 
O quadro indica que, acumuladamente, nos últimos quatro anos, houve um aumento 

real na arrecadação de 35,94%, 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 313.046,60    
2015 646.735,66 106,59% 10,54% 86,90% 

2016 412.173,79 -10,22% 7,19% -16,24% 

2017 485.083,59 -16,46% -0,53% -16,02% 

2018 580.668,28 -15,03% 7,55% -21,00% 
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O quadro indica que houve, acumuladamente, um aumento das despesas nos últimos 

quatro anos em 3,87 %, já descontada a inflação no período de 26,76 %, medida pelo 
IGPM/FGV. 

 

III – ACHADOS DE AUDITORIA 
 
Analisamos os atos de gestão realizados durante o exercício de 2018, além dos 

processos econômicos de despesa e os processos de licitação específicos mais adiante 
detalhados. Após as análises, apresentamos as seguintes considerações: 

 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 
 
a) Quanto à movimentação bancária 
 
Ao analisarmos o controle dos recursos financeiros, observamos que o CRTR 19ª 

Região possui 5 (cinco) contas correntes junto a instituições financeiras de caráter público na 
forma determinada pelo Decreto-Lei nº 1.290/73 e pelo Decreto nº 93.872/86, ou seja, em 
instituições financeiras oficiais e nas modalidades previstas. 

 
b) Quanto ao controle das receitas 
 
O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/19, que demonstra o total 

de baixas efetuadas em 2018 apresenta uma pequena divergência entre os registros contábeis. 
O quadro geral indica que, em relação aos valores efetivamente recebidos, o sistema de 
arrecadação do CRTR/19 diverge em R$ 4.703,04, cerca de 0,811 %, valor que pode ser 
considerado irrelevante: 

 

VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO 

VALORES 
CONTABILIZADOS 

DIFERENÇA 

ANUIDADES, 
TAXAS E 
MULTAS 

PESSOA FÍSICA 

579.540,32 574.837,28 4.703,04 
PESSOA JURÍDICA 

 
c) Execução das Despesas 
 
O pagamento da despesa somente será efetuado, quando ordenado, após sua regular 

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

 
c.1) Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a montagem dos 

processos de despesas precisa de padronização e aprimoramento nas suas rotinas internas e 
algumas implementações para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo 
com a norma legal. Recomendamos que as montagens dos processos de pagamentos estejam 
devidamente autuadas e numeradas além 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); 
 Emissão da ordem bancária (cheque ou autorização de débito); 
 Atesto dos serviços ou do material. 
 
c.2) Na análise dos processos econômicos e respectiva conciliação bancária por 

amostragem, verificamos diversos débitos, transferências e compensações de cheques nos 
extratos bancários, sem a apresentação de processos de despesas correspondentes, que 
justifiquem tais pagamentos, conforme discriminação abaixo: 

 
CHEQUES/TED’S SEM COMPROVAÇÃO (NOTA FISCAL E/OU 

RECIBO E PROCESSOS ECONÔMICOS). 
AG. 1549 CEF DATA VALOR (R$) 

301515 02/01/2018 2.118,29 
301517 03/01/2018 1.737,20 
301518 03/01/2018 1.600,00 
301519 03/01/2018 3.083,34 
301520 03/01/2018 1.824,00 
301512 05/01/2018 4.105,00 
153372 10/01/2018 702,78 
186430 11/01/2018 834,65 
187146 11/01/2018 725,06 
188059 11/01/2018 768,68 
146244 11/01/2018 351,00 
146633 11/01/2018 1.076,00 
223140 12/01/2018 773,51 
224138 12/01/2018 585,63 
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160851 12/01/2018 1497,00 
192407 15/01/2018 811,57 
220656 16/01/2018 762,04 
221020 16/01/2018 811,57 
286309 16/01/2018 336,08 
234534 18/01/2018 1892,19 
235132 18/01/2018 1621,04 
298803 19/01/2018 1845,59 
299385 19/01/2018 1.133,80 
305554 26/01/2018 568,70 
166522 26/01/2018 1388,00 
475836 30/01/2018 222,72 
477058 30/01/2018 563,37 
524792 31/01/2018 923,06 

CEF AG. 1549 C/C 959-0 DATA VALOR (R$) 
300641 10/01/2018 4030,00 
300633 11/01/2018 592,00 
300645 15/01/2018 2900,00 
300648 18/01/2018 1986,50 
300649 18/01/2018 2.000,01 
300650 18/01/2018 1.000,01 
300660 25/01/2018 1850,00 
300662 30/01/2018 1800,00 

BB AG. 2905-X C/C 73373-3 DATA VALOR (R$) 
10202 02/01/2018 60,00 

851233 12/01/2018 340,00 
13101 31/01/2018 29,01 

CEF AG. 1549 C/C 959-0 DATA VALOR (R$) 
300669 02/02/2018 1.336,80 
300663 08/02/2018 2.800,00 
300685 08/02/2018 2.480,00 
300646 19/02/2018 2.000,00 
300688 23/02/2018 1.000,00 
300690 23/02/2018 244,00 
300689 27/02/2018 2.000,00 

CEF AG. 1549 C/C 956-6 DATA VALOR (R$) 
163461 01/02/2018 1.350,00 
178223 05/02/2018 1.350,00 
399282 07/02/2018 278,61 
190878 07/02/2018 1.310,24 
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328571 09/02/2017 728,93 
199188 15/02/2018 1452,00 
407410 16/02/2018 500,00 
185495 16/02/2018 901,00 
145331 22/02/2018 1350,25 
2360969 22/02/2018 955,50 
275982 23/02/2018 189,92 
158014 23/02/2018 866,73 

CEF AG. 1549 C/C 956-0 DATA VALOR (R$) 
187131 02/03/2018 1.275,00 
636499 02/03/2018 638,40 
105144 05/03/2018 1692,06 
176298 07/03/2018 2480,20 
176653 07/03/2018 945,73 
157715 08/03/2018 1.611,25 
157945 08/03/2018 1.438,40 
158151 08/03/2018 1.310,24 
182048 09/03/2018 2.200,00 
186259 09/03/2018 1626,41 
198774 12/03/2018 2200,92 
199062 12/03/2018 1800,00 
363881 13/03/2018 1532,16 
190010 14/03/2018 218,43 
190473 14/03/2018 280,10 
152101 14/03/2018 1.800,00 
141181 15/03/2018 2000,01 
176321 16/03/2018 2.000,02 
100078 20/03/2018 498,59 
100078 20/03/2018 494,27 
165899 21/03/2018 391,92 
166185 21/03/2018 340,00 
160163 22/03/2018 240,00 
160475 22/03/2018 120,00 
160794 22/03/2018 120,00 
166113 23/03/2018 643,07 
181139 26/03/2018 1532,25 
176783 27/03/2018 325,10 
165755 29/03/2018 643,00 
198480 29/03/2018 1427,04 

CEF AG. 1549 C/C 959-0 DATA VALOR (R$) 
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300693 01/03/2018 1985,00 
300713 13/03/2018 900,00 
300714 16/03/2018 832,46 
300729 16/03/2018 3000,01 
300738 29/03/2018 643,07 

CEF AG. 1549 C/C 959-0 DATA VALOR (R$) 
300749 06/04/2018 2307,00 
300761 17/04/2018 2000,01 

CEF AG. 1549 C/C 956-0 DATA VALOR (R$) 
186655 03/04/2018 864,00 
187452 03/04/2018 479,00 
454049 06/04/2019 2307,00 
117259 09/04/2018 1480,00 
606433 10/04/2018 945,73 
597541 11/04/2018 638,04 
177627 13/04/2018 1611,25 
111419 16/04/2018 202,85 
153995 17/04/2018 447,27 
115147 18/04/2018 1350,00 
154014 19/04/2018 720,00 
196261 20/04/2018 2000,01 
181149 23/04/2018 179,17 
409489 23/04/2018 447,56 
411591 23/04/2018 110,61 
465585 25/04/2018 800,00 

 
Recomendamos que seja realizado Conciliação das despesas e verificação da 

existência da formalização de todos os processos de pagamentos de 2018, trata-se de um 
procedimento legal e a sua ausência de formalização inviabiliza o processo de despesa. Os 
processos de despesa que não existirem deverão ser objeto de apuração de responsabilidade.  

 
c.3) 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 não foram aplicadas, em face da não retenção dos impostos federais da seguinte 
empresa: Digirati Informatica, Serviços e Telecomunicações Ltda, Claro S.A., Byte Serviços 
de Informatica Ltda, Amazonas Energia S.A etc. Recomendamos que antes da efetiva 
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contratação, nos editais de licitações, ordens de serviços e/ou de compra de materiais, essa 
exigência já esteja contemplada, evitando, assim, maiores desconfortos em relação à 
contratação e possível responsabilização do Conselho de Radiologia na ausência de sua 
obrigação.  

 
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. 

 
c.4) Foi verificado que a prestação de contas do Suprimentos de Fundos não foi 

realizada em sua totalidade. Recomendamos que seja realizado uma revisão nos 
procedimentos e regularizado da situação. 

 
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/19, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências 
de rasuras e que o documento esteja legível, e deve estar, no geral, acompanhada da devida 
nota fiscal com a discriminação do objeto da compra ou serviço, de forma a garantir a 
fidedignidade das demonstrações contábeis, e que despesas previsíveis e passiveis de 
planejamento devem ser subordinadas ao processo normal de aplicação.  

 
c.5) Foi constatado que os Suprimentos de Fundos aplicados pelos Supridos, se 

destinam, em sua grande maioria, a cobrir despesas de pequeno vulto, todavia as despesas 
realizadas não se revestiram do caráter da excepcionalidade previsto no caput do Art. 45 do 
Decreto nº 93.873/86. Ou seja, eram previsíveis e passíveis de planejamento, e poderiam ter 
sido submetidas ao processo normal de aplicação da despesa. 

 
d) Cota-Parte do CONTER 
 
Por meio de Resolução CONTER ficou determinado que a cobrança das anuidades 

seja efetuada por meio de um sistema onde a cota-parte do CONTER seja automaticamente 
creditada em conta bancária.  

    
Verificamos que os valores provisionados durante o exercício de 2018 (R$     

101.124,51), através de remessas automáticas e depósitos mensais, não são compatíveis com a 
arrecadação conforme os demonstrativos da receita arrecadada, conforme quadro abaixo: 
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DEMONSTRATIVO DA COTA-PARTE DO CONTER 

RECEITAS INCIDENTES VALOR ARRECADADO COTA-PARTE 1/3 
- Anuidades 537.910,56 179.303,52 
- Carteiras 7.812,36 2.604,12 

- Multas e Juros 7.360,56 2.453,52 
- Dívida Ativa - - 

TOTAL 553.083,48 184.361,16 
 
d.1) No controle do CONTER foi recebido de COTA PARTE R$ 97.964,83, gerando 

uma diferença no valor de R$ 86.396,33.  
 
e) Dívida Ativa 
 
A inscrição em Dívida Ativa é um ato jurídico que visa legitimar a origem do crédito 

em favor da Autarquia, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos para as 
ações de cobrança.  

 
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei n 6.830, de 22 de setembro de 

1980, cabe ao órgão competente apurar a liquidez e certeza dos créditos, qualificando a 
inscrição 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).   

 
Foi apresentado ao setor de controle interno em PDF as informações de processos 

inscritos e ativos na dívida ativa, as demandas judiciais, discriminando as ações que o CRTR 
consta como autor, réu e motivos, bem como a certidão de regularidade do profissional do 
advogado.  

 
Nos registros constam a análise de risco, com o prognóstico classificado como 

provável, possível, ou remota, inclusive eventuais valores de honorários e/ou custas devidos 
em todas as ações movidas.  

 
e.1) Não há saldo nas contas de Dívida Ativa do Balanço Patrimonial. Um ativo deve 

ser reconhecido sempre que for provável a geração de benefícios econômicos futuros para a 
entidade por meio dele, e quando for possível determinar o seu custo ou valor em bases 
confiáveis. Os Créditos Inscritos em Dívida Ativa quando puderem ser mensurados 
quantitativamente devem ser reconhecidos como Ativo Circulante ou Não Circulante. É 
recomendado que o CRTR faça a contabilização dos créditos inscritos em Dívida Ativa. 

 
 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

21 

 
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 

 
f) Diárias, Auxílio Representação e Jetons  
 
Durante o exercício de 2018 foram despendidos R$ 61.475,00, conforme quadro 

abaixo: 
 

DESCRIÇÃO DA VERBA VALOR EXECUTADO 

Diárias no país - Servidores R$                                                  8.875,00 

Diárias a conselheiros/Delegados - no país R$                                                17.600,00 

Auxílio Representação R$                                                  1.120,00 
Jeton R$                                                33.880,00 

TOTAL R$                                                61.475,00 
 
Como órgão normatizador do sistema, o Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia editou as Resoluções CONTER nº 16/2008, de 8/12/2008, 09/2010, de 
27/08/2010, 14/2012, de 17/12/2012, 12/2013, de 23/12/2013, 09/2015, de 11/07/2015, 
08/2017, de 20/10/2017 alteradas pela Resolução CONTER nº 12, de 20 de dezembro de 
2017, regulamentando a matéria no âmbito do sistema CONTER/CRTR. 

 
f.1) Em análise à formalização dos processos de concessões de diárias, verificou-se 

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

 
Art. 1º - Os Conselheiros, convidados, funcionários e prestadores de serviços, 
quando em deslocamento para participar de eventos e atividades de interesse do 
sistema CONTER /CRTRs, que não resultem em ata, deverão apresentar relatório 
circunstanciado das atividades desenvolvidas, diariamente, bem como providências 
ou decisões proferidas nos eventos, sem prejuízo do encaminhamento de 
documentos eventualmente produzidos nas reuniões, além da entrega dos 
comprovantes de deslocamento..                      
 
§ 2º - A não apresentação do relatório nos termos indicados, bem como dos 
comprovantes da viagem, implica o impedimento para participar em futuros eventos 
e atividades indicados pelo CONTER/ CRTRs. 

 
f.2) Constatamos recebimento de valores mensais referentes a pagamentos de jetons 

que não correspondem ao quantitativo de Reuniões de Diretoria e/ou Reuniões Plenárias de 
acordo com as atas apresentadas ao Setor de Controle Interno. Diante disso recomendamos 
apresentação da ata  e que nos recibos de pagamentos sejam descritos a data da realização da 
Reunião de Diretoria /Reunião Plenária, e que  seja realizado pelo Regional a revisão dos 
procedimentos e a devida adequação ao estabelecido no Art. 1º da Resolução CONTER nº 
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12/2017, verbis:  Art 03. – É garantido somente a Conselheiros e Diretores dos Conselhos 
Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, quando do comparecimento à reunião 
deliberativa, a percepção de jetons por Reunião Ordinária/Extraordinária ou Reunião de 
Diretoria.   

 
g) BENS PATRIMONIAIS 
 
Bens de natureza permanentes 
     
g.1) O inventário dos bens patrimoniais de não foi apresentado. Os procedimentos 

devem guardar conformidade com a Lei nº 4.320/64 e a Resolução CONTER nº 02/2015, de 
29 de abril de 2015, que fixa normas e procedimentos para controle, reavaliação, depreciação, 
amortização e inventário dos Bens Patrimoniais no âmbito dos Conselhos de Radiologia e dá 
outras providências. 

 
Além da verificação da existência física dos bens, o Inventário Anual objetiva: 
 
1) Manter atualizados os registros e controles administrativo e contábil; 
2) Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens patrimoniais 
sob a sua guarda; 
3) Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 
4) Instruir as tomadas de contas anuais. 

 
Lembramos, ainda, que o Inventário Físico deverá ser elaborado por uma comissão 

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

 
g.2) Há saldo nas rubricas correspondentes aos bens móveis, porém o CRTR não 

possui nenhum tipo de relatório ou controle em que seja possível verificar estes saldos: 
 

CONTA 31/12/2018 
MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 1.560,00 

VEÍCULOS R$ 106.280,00 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 11.824,00 

OUTROS EQUIPAMENTOS R$ 147,57 
OUTROS BÉNS IMÓVEIS R$ 0,00 

 
g.3) Exceto pelos veículos, os bens móveis não estão sofrendo depreciação periódica.   
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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. 
 
g.4) Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade não estão 

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

 
g.5) Há saldo na conta 1.1.5.6.1.01.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO R$ 

77.444,60, já transportado de exercícios anteriores, para o qual não existe controle que o 
justifique.  

 
Dos Veículos 
 
 Foi apresentado para o Setor de Controle Interno, o mapa anual do controle do 

veículo do CRTR 19, conforme abaixo:  
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VEÍCULO MARCA/ 
MODELO 

PLAC
A 

KM 
RODADO 

/ANO 

KM EM 
31/12/2018 

GASTO 
COMBUSTÍVEL 

1 FIAT CRONOS 
DRIVE 1.3 – COR 

PRETA 

PHX 
6869 

1025 860 200,00 

              
g.6) As informações do controle dos veículos e seus itinerários foram prestados pelo 

Gerente Administrativo, conforme constante no mapa, que contém a informação de 
quilometragem com início em novembro 2018, restando pendente a apresentação do mapa dos 
meses anteriores. 

 
g.7) Não consta a informação do motorista responsável, em conformidade com as 

normas contidas no modelo I da Resolução do CONTER 02/2015.  
 
Foi apresentado para o Setor de Controle Interno a documentação da frota referente 

ao exercício de 2.018, do veículo FIAT CRONOS, 1.3, de cor preta, Placa PHS6869 sem 
registro de multa dos veículos nos órgãos locais. 

 
Foi verificado ainda, a existência do veículo Prisma, o qual encontra-se na garagem 

do CRTR 19, contendo a informação que ocorrência de sinistro ocorrido no exercício de 
2017.  

 
O veículo foi objeto análise e de apontamento em relatório do SCI no exercício em 

2017, sendo informado que seria instauração de processo de Sindicância para apurar os fatos e 
também apuração de responsabilidade. 
 

g.8) Durante a visita do SCI no CRTR não foi possível verificar o Processo de 
Sindicância instaurado para a apuração da responsabilidade quanto ao sinistro do Veículo 
Chevrolet/Prisma 1.4 –PLACA OAL 5368, considerando que na listagem de sindicância e nos 
autos de sindicância apresentados não constavam, tal informação. 

 
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, do 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.  

 
g.9) Orientação:  
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a) Que seja informado ao SCI qual a medida administrativa que foi adotada frente 

às apurações levantadas, informações sobre a data da abertura do Processo de Sindicância e 
seu andamento, contendo a numeração do processo, nome do Sindicante e o número de sua 
portaria;      

 
b) O Setor de Controle Interno, solicita ainda, informações se é do conhecimento 

da Comissão de Patrimônio, bem como a avaliação do estado do veículo contendo relatório de 
avaliação; 

 
c) Deixar claro, quem é o responsável pela utilização do veículo, bem como pelas 

informações constantes no mapa de controle de veículo durante todo o exercício, em 
atendimento ao modelo I da Resolução 02/2015, que deverá conter o nome completo 
assinatura, datado e o cargo. 
 

h) 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.  

 
O artigo XXI da CF expressa a necessidade de realização de licitação por parte da 

Administração Pública, verbis:  
 

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.  

 
Foi verificado por amostragem ao SCI a relação dos processos licitatórios existentes 

no CRTR 19ª Região, relativos ao exercício de 2.018, conforme a seguir: 
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MODALIDADE PROC EMPRESA OBJETO VALOR VIGÊNCIA 

Dispensa 002/18 Brasil seguros 
auto 

Seguro do 
veículo FIAT 

CRONOS 

2.049,62 25/10/18 a 
05/10/19 

 
Dispensa 03/2018 RD Souza 

Serigrafia 
Serviço de 
impressão 

digital 

45,00 27/12/18 a 
05/01/19 

Inexigibilidade 
Caráter 

emergencial. 

01/2018 Eduardo 
Henrique 

Rodrigues de 
Lima 

Assessor 
Contábil 

25.200,00 
 

30/10/18 a 
30/10/19 

 
h.1) Foram localizados pelo SCI as seguintes contratações por amostragem sem a 

devida formalização processual licitatório: 
 
 Compra de um fogão, sem a devida formalização de PA, dispensa de licitação 

– Empresa Ramsons, no valor de R$ 319,17; 
 
 Thomson Reuters Brasil, manutenção de folha de pagamento no valor de R$ 

201,67. Neste item, o SCI não localizou e nem foi apresentada a informação de renovação de 
Termo Aditivo ao contrato, o que solicita-se que tal informação seja prestada ao SCI, bem 
como as medidas administrativas que estão sendo adotadas para a devida regularização. 

 
 RPV da Amazônia, compra de material de escritório na cifra de R$ 268,80.  
 
h.2) Em análise dos procedimentos destacamos que nos contratos e processos de 

dispensa de licitação, apresentados ao SCI não foram identificados os comprovantes de 
regularidade para contratar com a administração pública.  

 
O art. 195, § 3º, da Constituição Federal, que exige comprovante de regularidade 

com o INSS e o FGTS de todos aqueles que contratam com o poder público, inclusive nas 
contratações realizadas mediante convite, dispensa ou inexigibilidade de licitação, mesmo 
quando se tratar de compras para pronta entrega, conforme entendimento firmado pelo TCU 
na Decisão Plenária nº 705/1994 - Ata 54/1994 

  
O Art.26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único, estabelece que: 
 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso;  
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II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III – justificativa do preço. 
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados. 

 
h.3) ORIENTAÇÃO:  
 
a) Que os contratos realizados pela administração por dispensa ou inexigibilidade, 

deverá ser devidamente instaurado e nele deverá ser exigida a comprovação de regularidade  
em conformidade ao que preceitua a Lei 8.666/93, Art. 195, inciso I § 3º da Constituição 
Federal;  Art. 47,inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91; Art 27, alínea “a” da lei 8.036/90 e Art. 
2º da Lei Nº 9.012/95;  

 
b) Que os procedimentos de aquisições e qualquer tipo de serviços sejam 

instruídos e autuados em processos administrativos, contendo orçamentos de fornecedores de 
fontes diversas, encaminhamento a Reunião de Diretoria, análise do Jurídico para 
manifestação e parecer sobre os contratos existentes e os que ainda serão efetivados; 
 

c) O Setor de Controle Interno, recomenda que seja informado o nome do fiscal 
nos contratos firmados pelo CRTR 19ª Região para atendimento ao estabelecido no artigo 67 
da Lei 8.666/93;   

 
d) Que na abertura dos processos licitatórios sejam observadas as formalidades 

exigidas na Lei de Licitações e contratos administrativos e atualizações vigentes e Lei 
10.520/2002 e Decretos regulamentadores.    

 
h.4) Foi apresentada ao SCI a Portaria 23/2018, nomeando a Comissão de Licitação e 

Patrimônio do CRTR 19ª. Considerando que por serem Comissões distintas, sugere-se que 
sejam feitas Portarias em separados. 

 
h.5) Foi apresentado ao SCI informativo assinado pelo Diretor Tesoureiro, 

informando que no ano de 2018, não foram encontrados registros de atas, relatórios, ou 
quaisquer outros documentos pertinentes a atuação da Comissão de Licitação e Patrimônio. 
Diante do ocorrido, este SCI, solicita informações sobre quais são as medidas que estão sendo 
adotadas administrativamente para regularizar os processos licitatórios do CRTR. 

 
h.6) A Portaria de nomeação de (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe de Apoio não 

foi apresentada. 
 
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 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

28 

 
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 

5450/2005 (Acórdão 1623/2013 – Plenário, TC 007.030/2013-4, relator Ministro Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti 26.06.2013).  

 
j) Administração de Pessoal 
 
Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 

2018, o CRTR/19 executou despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios, conforme 
quadro abaixo: 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2018 

NATUREZA ESPÉCIE QDE/VALOR % 
MÉDIA ANUAL 

P/FUNCIONÁRIO 

Nº DE FUNCIONÁRIOS 8  
 

DESPESAS 

PESSOAL 183.368,02 67,51% 22.921,00 

ENCARGOS 61.590,04 22,68% 7.698,76 

BENEFÍCIOS 26.657,23 9,81% 3.332,15 

TOTAL 271.615,29 100,00% 33.951,91 

% 
COMPROMETI

MENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

580.668,28 46,78% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
621.664,41 43,69% 2.611,69 

 
j.1) Durante o ano de 2018 o CRTR 19ª Região possuiu cerca de 8 (oito) 

empregados. Durante o exercício houveram algumas movimentações. Da análise da forma de 
contratação, destaca-se: 05 (cinco) contratações sem concurso público e sem investidura na 
forma estabelecida nas contratações de cargos de livre provimento e 01 (um) empregado 
efetivo/concursado e 2 (dois) cargo comissionado. 

 
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 19ª Região precisava de implementações internas 
para regularização das contratações de seu quadro de pessoal. Tal situação foi corrigida a 
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partir do mês de abril de 2019 pela Diretoria Interventora provisória nomeada por meio da 
Resolução CONTER nº 10, de 06 de fevereiro de 2019, nova análise será realizada quando da 
próxima auditoria.  

 
j.2) Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/19 junto aos 

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

 
j.3) O quadro a seguir mostra que o CRTR da 19ª Região não apresenta certidão de 

regularidade pois possui algumas pendencias junto à Receita Federal. Conforme Relatório da 
de Situação Fiscal emitido em 09/07/2019 é possível observar que o CRTR possui alguns 
parcelamentos ativos, porém além deles ainda existem diversos débitos de 2018 que ainda 
estão em aberto. Recomendamos a regularização imediata junto à Receita Federal.  
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j.4) O protocolo do envio da DCTF dos meses 01, 02, 03, 04, 05, 06/2018 não foram 

apresentados. 
  
j.5) O protocolo de envio do CAGED das movimentações dos meses 04 e 05/2018 

não foram apresentados. 
 
k) Quantidade de Ativos – Pessoa Física e Jurídica  
 
Foi apresentado ao SCI, o quantitativo de Profissionais Ativos Pessoa Jurídica e 

Pessoa Física, informações estas em PDF disponível por meio do sistema, até a data da 
realização de auditoria no CRTR, conforme a seguir: 

 
- PESSOA FÍSICA – 3.869;  
- PESSOA JURÍDICA – 47. 
 
l - 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 conteúdos para o acesso as informações e dá outras providências. 

 
No site do CRTR 19ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso ao portal 

da transparência que se encontra alimentado com as informações exigidas na Lei 
12.527/2017.  Foi emitida declaração que o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 
19ª Região, está cumprindo a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 de acesso à informação 
através de seu portal da transparência no sitio eletrônico: 
<https://www.crtr19.gov.br/transparencia/>. 

  
Lembramos, também, 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.  

 
m) Processos de Sindicância 
 
Foi apresentado ao Setor de Controle Interno,  cópia do Memo. 002/ Comissão de 

Sindicância, encaminhado aos Diretores do CRTR, informando a atualização dos processos de  
13 (treze) Sindicâncias instauradas e em andamento, pelo ex-presidente TNR Josimário 
Rodrigues Alves,  existentes no CRTR, sendo que 07 (sete) encontram-se com o status de 
encerrado aguardando a deliberação da Diretoria, 04 (quatro) em andamento, 01(um)  em 
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processo na elaboração de relatório, 01 (um) aguardando a liberação de microfilmagem para 
verificação dos beneficiários dos pagamentos, acompanhado dos processos físicos, conforme 
a seguir:  

 
SINDICÂNCIA OBJETO STATUS OBSERVAÇÃ

O 
Nº 001 

PORTARIA 
47/18 

Cheques de suprimento – não 
constam devolução de valores. 

Encerrado Aguardando 
deliberação da 

diretoria 
Nº 002 

PORTARIA 
48/18 

Comprovante de envio da 
declaração CAGED 04/2017 
não foi apresentada. Houve 
desligamento em 25/04/17 

Encerrado Aguardando 
envio para o 

conter 

Nº 003 
PORTARIA 

49/18 

Na análise dos processos 
econômicos da conciliação 

bancária, pagamento diverge 
do descrito na cópia do cheque 

anexo ao processo 

Em processo de 
elaboração do 

relatório 

Em andamento 

Nº 004 
PORTARIA 

50/18 

Não há comprovantes de 
pagamentos de DARFS ref. ao 
recolhimento do PIS s/ folha e 

IRRF de 2017 

Solicitado ao setor 
financeiro 

levantamento dos 
processos 

econômicos 
referente à folha de 
pagamento do ano 

2017 

 
Em andamento 

Nº 005 
PORTARIA 

51/18 

Os comprovantes de envio de 
declaração Sefip de 2017 não 
foram apresentados. Não há 

comprovante de pagamento do 
GPS e GRF de 2017 

 
Encerrada 

 
Aguardando 

deliberação da 
diretoria 

 
 

Nº 006 
PORTARIA 

52/18 

Os comprovantes de envio das 
DCTF’s de 2017 não foram 
apresentadas. Houve retenção 
de impostos nos pagamentos às 
empresas implanta e ECT. não 
há comprovante de DARF dos 
recolhimentos de tais 
retenções. 

Comprovantes 
juntado. Requerido 
processo 
econômicos dos 
DARFs de 2017 p/ 
identificar valores 
retidos e que foram 
repassados através 
da declaração 
devida. 

 
Em andamento 

 Comprovante de envio do   
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Nº 007 
PORTARIA 

53/18 

DIRF ano 2017 não foi 
apresentado 

Requerido ao setor 
os proc econômicos 
dos DIRFS de 2017 

Em andamento 

 
Nº 008 

PORTARIA 
54/18 

Constatação de ausência de 
documentos no proc de pag de 
diárias conforme art 1º da res. 

Conter  06/2004 

 
Encerrada 

Aguardando 
envio para o 

conter 

 
Nº 009 

PORTARIA 
55/18 

Constatação de recebimento de 
valores mensais ref a jetons 
que não correspondem ao 

quantitativo de reuniões da 
diretoria e ou reuniões 

plenárias de acordo com as atas 
apresentadas. 

Juntada à 
sindicância de 
todos os proc 
econômicos de 
pagamentos de 
jetons. 

 
Em processo de 
elaboração do 

relatório 

 
Nº 010 

PORTARIA 
56/18 

Na conciliação bancária 
realizada pelo SCI, foram 
verificados diversos débitos, 
transferências e compensações 
de cheque nos extratos 
bancários, sem o processo 
econômico correspondente, 
que justifique tais despesas 

Aguardando 
pagamento de 
valores junto a 
CEF, para 
liberação de 
microfilmagens dos 
cheques. as 
microfilmagens do 
BB encontram-se 
anexados ao 
processo. 

Os processos 
não foram 
localizados no 
CRTR-19, 
necessitando a 
microfilmagem 
p/ verificar os 
beneficiários 
dos pagtos. 

 
Nº 011 

PORTARIA 
57/18 

Foi constatado pag de despesa 
a empresa de funerária ref a 
compra de  coroa de flores a 
ente do diretor tesoureiro do 
CRTR. Recomenda-se evitar 
despesa não voltadas ao objeto 
da entidade, mesmo por 
questões humanitárias e de 
solidariedade. Acórdão TCU 
2907/20019 

 
 

Encerrada 

 
Aguardando 
envio para o 

conter 

Nº 012 
PORTARIA  

58/18 

 
“Cargo em comissão ...” 

 
Encerrada 

Aguardando 
envio para o 

conter 
 

Nº 013 
PORTARIA 

59/18 

“Foram contatados nos 
processos econômicos alguns 

pagamentos sem a devida 
comprovação de despesas...” 

 
Encerrada 

Aguardando 
envio para o 

conter 
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n)  PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINAR 
 
Não foi apresentado processo Ético Disciplinar do exercício de 2018  
 

IV – RECOMENDAÇÕES ANTERIORES 
 
Apresentamos um comparativo entre as recomendações sugeridas na última auditoria 

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

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

OCORRÊNCIAS DE 2017 MEDIDAS 
ADOTADAS 

II - 
d.1 

Foi observado que não consta nos autos da Prestação de 
Contas de 2017 a aprovação em Reunião Plenária 
Extraordinária do Parecer da CTC do exercício de 2017 
para o qual se recomenda a regularização, com a juntada da 
respectiva ata de Reunião Plenária deliberativa. 

 
NÃO 

IMPLEMENTADO 

II - 
e.1 

De acordo com a análise do Setor de Controle Interno todas 
as formalidades exigidas para os registros contábeis estão 
comprometidas. Desta forma, recomendamos a revisão dos 
procedimentos internos e a completa revisão dos registros 
contábeis, de forma que os balanços a serem apresentados 
possam retratar a realidade orçamentária, econômica, 
financeira e patrimonial do CRTR 19ª Região.  

 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - 
b.2.1 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição 
profissional, por amostragem (processos de solicitação de 
inscrição profissional de números 0368/2017 e 0132/2017), 
restou observado que os processos de solicitação de 
inscrição profissional padecem de ordenação e autuação. 
As peças documentais se encontram soltas nas capas dos 
processos e algumas folhas sem a devida numeração e com 
a ausência da Ata de Reunião Plenária Extraordinária 
homologando a decisão de Reunião de Diretoria Executiva 
Ad Referendum da Plenária, que deferiu tal solicitação, 
para o qual recomendamos a regularização.  
O Regimento interno do CRTR 19ª Região estabelece as 
competências da Diretoria Executiva, do Corpo de 
Conselheiros e as matérias a serem tratadas nas respectivas 
reuniões. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 
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III - 
c.1 

Na conciliação bancária realizada pelo setor de controle 
interno, restou verificado diversos débitos, transferências e 
compensações de cheques nos extratos bancários, sem a 
apresentação de processos econômicos correspondentes, 
que justifiquem tais despesas. Vide tabela páginas 17 a 23. 

 
EM 

IMPLEMENTAÇÃ
O 

(a partir de 05/2018) 

III - 
c.2 

Foram constatados nos processos econômicos alguns 
pagamentos sem a devida comprovação da despesas 
(Faturas e Nota Fiscal), como segue: 

i. Pagamento referente à restituição de serviços 
postais no valor de R$ 2.000,00, cheque 851139 no dia 
13/01/2017 (processo 061/2017); 

ii. Pagamento referente a reembolso dos valores gastos 
com a Eleição do CRTR 19ª Região no valor de R$ 
2.000,00 no dia 27/01/2017 (processo 063/2017) e no 
valor de R$ 1.000,00 no dia 02/03/2017 (processo 
140/2017); 

iii. Pagamento de conta de energia à companhia 
Amazonas Distribuidora de Energia S/A no valor de R$ 
703,65 no dia 16/01/2017, cheque 0300604 (processo 
048/2017); 

iv. Pagamento à empresa Hidraugraf – Ederaldo L. B. 
Pinto no valor de R$ 1.200,00 no dia 18/07/2017 
cheque 851222 e no valor de R$ 900,00 no dia 
06/02/2017 cheque 851149; 

v. Pagamento à Paulo da Silva Vieira - Me no dia 
16/11/2018 no valor de R$ 800,00 com cheque 301482. 

 
 
 
 
 
 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 
(a partir de 05/2018) 

III - 
c.3 

Na análise dos processos econômicos e respectiva 
conciliação bancária, verificamos alguns pagamentos em 
que o valor da compensação do cheque no banco diverge 
do valor descrito na cópia do cheque anexado aos referidos 
processos. Tais como os que seguem: 

i. Pagamento de passagens para Boa Vista no dia 
05/05/2017 no valor de R$ 178,01 e a compensação no 
banco no valor de R$ 430,00 gerando uma diferença no 
valor de R$ 251,99. (CH 851204) 

ii. Pagamento de combustível para fiscalização no dia 
18/09/2017 no valor de R$ 444,00 e a compensação no 
banco no valor de R$ 1.100,00 gerando uma diferença 
no valor de R$ 656,00. (CH 301466) 

iii. Pagamento de Jeton referente a plenária do mês de 
11/2017 no valor de R$ 120,00 e a compensação no 
banco no valor de R$ 480,00 gerando uma diferença no 

 
 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 
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valor de R$ 360,00. (CH 301486) 
iv. Pagamento de Auxílio Alimentação do mês 11/2017 

aos funcionários do CRTR no valor de R$ 1.500,00 e a 
compensação no banco no valor de R$ 2.900,00 
gerando uma diferença no valor de R$ 1.400,00. (CH 
301531) 

v. Pagamento no dia 27/10/2017 para aquisição de 
combustível para realizar fiscalização no valor de R$ 
500,00 e a saída no banco no dia 13/11/2017 no valor 
de R$ 2.100,00 gerando uma diferença no valor de R$ 
1.600,00. (CH 301524) 

vi. Pagamento de DARF no dia 27/04/2017 no valor de 
R$ 180,52 e a saída no banco no valor de R$ 901,57 
gerando uma diferença no valor de R$ 721,05. (CH 
851197) 

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 
mencionadas não foram aplicadas, em face da não retenção 
dos impostos federais da seguinte empresa: Leonardo 
Barroso Graça e etc. 

 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
c.5 

Nos pagamentos da Implanta Informática, referentes aos 
meses 08,/2016, 09/2016, 12/2016, 01/2017 e 02/2017, e 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente 
ao mês 06/2017 e 08/2017, houveram retenções 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, destacados na Nota 
Fiscal, porém não foram efetivados os respectivos 
recolhimentos. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - 
c.6 

Foi constatado pagamento de despesa a empresa Suely R. 
do Prado - Me (Funerária São Francisco de Assis) nome 
fantasia de coroa de flores a ente do Diretor Tesoureiro 
deste CRTR no valor de R$ 250,00 NFS-e 2327(Processo 

 
 
 

IMPLEMENTADO 
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Econômico 155/2017). Recomenda-se evitar despesas não 
voltadas ao objeto da Entidade, mesmo que por questões 
humanitárias, e, de solidariedade. Cabe destaque também 
ao Acórdão 2907/2009 do TCU (Tribunal de Contas da 
União). 

III - 
c.7 

Nas prestações de contas referente às despesas realizadas 
através desta modalidade foram constatados diversos 
cheques referentes a suprimento de fundos os quais não 
constam a devolução dos valores.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 
(a partir de 05/2018) 

III - 
d.1 

No controle do CONTER foi recebido de COTA PARTE 
R$ 148.356,52, gerando uma diferença no valor de R$ 
44.687,00. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
d.2 

Foi constatado que a partir do mês de outubro de 2017 as 
cobranças deixaram de ser realizadas pelo Banco do Brasil 
e passaram a ser emitidas pela Caixa Econômica Federal. 
Após essa mudança foi verificado que o CRTR 19ª Região 
não realizou o devido repasse de Cota-Parte ao CONTER. 
Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

 
 

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

III - 
e.1 

Recomendamos a adoção de controles que viabilizem 
quantificar e controlar os valores inscritos, novas inscrições 
e baixas de Dívida Ativa do Conselho Regional 19ª Região. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
e.2 

Após o controle supracitado recomendamos a completa 
revisão dos registros contábeis afim de que o saldo das 
contas de Dívida Ativa representem com fidedignidade a 
real posição patrimonial do CRTR 19ª Região. 

 
NÃO 

IMPLEMENTADO 

III - 
f.1 

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.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 
(a partir de 05/2018) 

III - 
f.2 

Contatamos a ausência de documentação no processo de 
pagamento de diárias conforme o estabelecido no Art. 1º da 
Resolução CONTER nº 06/2004:  
“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 nos eventos, sem 
prejuízo do encaminhamento de documentos 
eventualmente produzidos nas reuniões, além da entrega 
dos comprovantes de deslocamento.” 

 
NÃO 

IMPLEMENTADO 

III - 
g.1 

O inventário dos bens patrimoniais não foi apresentado. NÃO 
IMPLEMENTADO 
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III - 
g.2 

Os termos de responsabilidade não foram apresentados. NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
g.3 

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

 
 
 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
g.4 

 As compras de materiais de consumo têm sido lançadas ao 
longo dos anos na conta 1.1.3.8.1.02.03 – MATERIAL DE 
CONSUMO e não é realizado o lançamento de baixa 
conforme o consumo restando um saldo devedor irreal de 
R$ 77.444,60. Diante disto recomendamos uma completa 
revisão dos registros contábeis, do ano de 2017 e anos 
anteriores, de forma que os balanços possam retratar a 
realidade patrimonial do CRTR 19ª Região. 

 
 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III – 
h.1 

A Portaria de nomeação da CPL não foi apresentada. IMPLEMENTADO 

III - 
h.2 

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

 
 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
i.1 

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 caracterizando-se 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 50% das funções gratificadas. Note-se, 
portanto, que o CRTR 19º Região precisa de 

 
 
 

IMPLEMENTADO 
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implementações internas para adaptação ao número 
recomendado. 

III - 
i.2 

Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do 
CRTR 19ª Região junto aos órgãos de controle fiscal 
(Receita Federal, FGTS e Município) e constatamos que, 
exceto a Receita Federal, todos oferecem a regularidade 
automática. 

 
NÃO 

IMPLEMENTADO 

III - 
i.3 

O comprovante de envio da declaração CAGED, referente 
ao mês 04/2017, não foi apresentada visto ter acontecido a 
movimentação de desligamento ocorrido em 25/04/2017. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
i.4 

O comprovante de envio da DIRF do ano de 2017 não foi 
apresentado. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
i.5 

Os comprovantes de envio das DCTFs do ano de 2017 não 
foram apresentados. Houve retenção de impostos nos 
pagamentos realizados às empresas Implanta Informática e 
Empresa de Correios e Telegrafo. Não há comprovante de 
DARFs dos recolhimento de tais retenções. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 

III - 
i.6 

Os comprovantes de envio da declaração SEFIP (Sistema 
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social) do ano de 2017 não foram 
apresentadas. Não há comprovante de pagamento das GPS 
(Guia da Previdência Social) e GRF (Guia de 
Recolhimento do FGTS) no ano de 2017. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - 
i.7 

Não há comprovantes de pagamento de DARFs referente 
ao recolhimento do PIS s/ folha e IRRF (imposto de renda 
retido na fonte) no ano de 2017. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - 
i.8 

Após a reestruturação contábil, a real situação econômica 
do CRTR 19ª Região poderá ser novamente analisada, e 
consequentemente apresentar subsídios para as possíveis 
tomadas de decisões, inclusive quanto aos impostos e 
contribuições que deixaram de ser recolhidos e que deverão 
ser demonstrados através de relatórios específicos para 
cada situação, a fim de avaliar o impacto financeiro e 
proposição de soluções. 

NÃO 
IMPLEMENTADO 
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V – 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 

O rol de responsáveis, parte integrante do Processo de prestação de contas, não 
encontra-se devidamente instruído nos autos, em conformidade ao art 8º, I, § 2º da 
Resolução 01/2016, que devem conter as seguintes informações:  

Art. 8º Os processos de contas serão compostos pelas seguintes peças: 
I - rol de responsáveis (...) 
§ 1º (...) 
§ 2º 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 residencial 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 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.2 

Em análise documental, o SCI não localizou nos documentos apresentados da 
prestação de contas do CRTR 19ª Região a declaração da unidade de pessoal de 
que os gestores estão em dia com a apresentação das declarações de bens e 
rendas, a que aludem as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e nº 8.730, de 10 
de novembro de 1993. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.3 

É recomendado que o processo de prestação de contas seja organizado, 
numerado e assinado, contendo todas as peças que compõem o mesmo, 
para que seja apresentado ao Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia dentro do prazo, sob pena de apuração de responsabilidade 
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administrativa. 
RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 

Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.4 

Foi emitido um informativo assinado pelo Diretor Tesoureiro, 
esclarecendo que não foram encontrados registros de atas, relatórios, ou 
quaisquer outros documentos pertinentes ao julgamento da CTC, 
instituída pela Portaria 24/2018, dos processos econômicos. 
O CRTR deve apresentar informações sobre quais as medidas estão sendo 
adotadas administrativamente para a regularização da matéria quando a 
análise dos processos financeiros do CRTR, visto ser necessário a análise 
e emissão de relatório para posterior apreciação em das contas em 
Plenário, em atendimento ao disposto no Regimento Interno do CRTR em 
seu Art. 20 e seus parágrafos. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.1 

As rubricas a seguir são contas de caixa e equivalentes para as quais não 
foram apresentados extratos bancários ou qualquer outro instrumento que 
justifique seus saldos: 1.1.1.1.1.19.03; 1.1.1.1.1.30.01; 1.1.1.1.1.30.02; e 
1.1.1.1.1.30.04; 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.2 
Já as contas a seguir foram apresentados extratos bancários cujo saldos 
não correspondem ao saldo das contas contábeis: 1.1.1.1.1.19.01 e 
1.1.1.1.1.19.06; 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.3 
Foi constatado que as seguintes contas encontram se com saldo invertido: 

 Contas devedoras com saldo credor: 1.1.1.1.1.30.01 e 
1.1.3.1.1.04.01.01.001;  
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 Conta credora com saldo devedor: 2.1.2.5.1.01 e 
2.1.4.1.1.01.01.01.099. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.4 

A conta redutora 1.1.2.2.1.02.01.01.002 (-) COTA PARTE SOBRE 
CONTRIBUIÇÕES e maior do que sua conta respectiva 
1.1.2.2.01.01.001 ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO, 
deixando o saldo da conta analítica ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 
DO EXERCÍCIO invertido.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.5 

Há saldo de suprimento de fundos pendente de prestação de contas nas 
seguintes contas: 
 1.1.3.1.1.03.01.01.002 SUPRIMENTO DE FUNDOS – 
RAIMUNDO JOSÉ PEDROSO;  
 1.1.3.1.1.3.01.01.099 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE 
FUNDOS. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.6 

A contas a seguir estão escrituradas como “Responsabilidade em 
Apuração”. Foram abertos processos de sindicância para apurar os 
valores nelas inscritos em 2017. Porém ainda houveram lançamentos em 
2018, uma variação de R$ 215.085,41, para os qual é preciso apurar a 
responsabilidade.  

CONTA 31/12/2
017 

31/12/2
018 

DIFERE
NÇA 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.001 

DESVIO DE BENS 
E VALORES 

1.780,5
7 

1.780,5
7 

0 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.002 

RESPOSÁVEIS POR 
DANOS E PERDAS 

889,49 5.034,9
3 

4.145,44 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.003 

MULTAS E JUROS 246,01 399,41 153,40 
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1.1.3.4.1.01.0
1.01.004 

VALORES DO 
BANCO CEF 956-6 
EM APURAÇÃO 

179.58
8,34 

275.33
5,07 

95.746,7
3 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.005 

VALORES DO 
BANCO CEF 959-0 
EM APURAÇÃO 

2.848,0
9 

52.186,
99 

49.338,9
0 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.006 

VALORES DO 
BANCO DO 
BRASIL EM 
APURAÇÃO 

173.99
7,12 

174.48
7,72 

490,60 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.007 

VALORES DE 
CONTRATO C/ 
TERCEIROS EM 
APURAÇÃO 

39.570,
27 

39.570,
27 

0 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.008 

VALORES 
PENDENTES DE 
CONCILIAÇÃO 
CONTÁBEIS 

128.95
8,15 

194.16
8,49 

65.210,3
4 

1.1.3.4.1.01.0
1.01.009 

JETONS M 
APURAÇÃO 

22.320,
00 

22.320,
00 

0 

TOTAL 215.085,
41 

 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.7 

Há saldo nas contas a seguir que indicam impostos/tributos retidos 
pendentes de recolhimento: 

2.1.1.4.1.01.01.
01.001 

INSS A RECOLHER R$56.26
0,12 

2.1.1.4.1.01.01.
01.002 

FGTS A RECOLHER R$ 
9.882,84 

2.1.1.4.1.01.01.
01.003 

PIS A RECOLHER R$ 
1.353,65 

2.1.4.1.1.01.01.
01.001 

IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER R$ 
1.227,90 

2.1.4.1.1.01.01.
01.002 

TRIBUTOS/CONTRIB: 
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A 
RECOLHER (COSIRF) 

R$ 
1.412,33 

2.1.4.1.1.01.01. INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER R$ 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

43 

 
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 

01.003 5.757,90 
2.1.4.1.1.01.01.
01.005 

IRRF /AUTONÔMOS A RECOLHER R$ 
955,15 

2.1.4.3.1.01.03.
01.001 

ISS S/ SERVIÇOS PF R$ 
2.423,58 

2.1.1.1.1.01.01.
01.005 

MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL A PAGAR 

R$ 
647,47 

 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 01 Nº 0582/2019, de 25/09/2019 Protocolo CONTER 2922/2019, de 25/09/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.8 

Há saldo de 2.1.5.1.1.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO 
CONTER R$ 245.782,24 a ser regularizado. Há ainda a cota parte a pagar 
não contabilizado referente a 2017 no valor de R$ 44.687,00 e 2018 no 
valor de R$ 86.396,33, conforme ainda será explorado neste relatório, 
apuradas pelo Setor de Controle Interno.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.9 

Há créditos pendentes de classificação, em sua maioria transportados de 
exercícios anteriores, nas contas a seguir para os quais é necessário 
realizar a devida classificação: 

CONTAS 31/12/2017 31/12/2018 
2.1.8.9.1.01

.03 
CRÉDITOS A 
CLASSIFICAR 

R$ 4.114,27 R$ 3.849,33 

2.1.8.9.1.01
.06 

PROVISÃO P/ CHEQUE 
NÃO RESGATADO – BB 
73373-3 

R$ 120,00 R$ 120,00 

2.1.8.9.1.01
.07 

CRÉDITOS BANCÁRIOS 
A CLASSIFICAR – CEF 
0956-6 

R$ 
219.667,69 

R$ 
219.677,69 

2.1.8.9.1.01
.08 

CRÉDITOS BANCÁRIOS 
A CLASSIFICAR – CEF 
0959-0 

R$ 
42.142,90 

R$ 
42.142,90 

2.1.8.9.1.01
.09 

CRÉDITOS BANCÁRIOS 
A CLASSIFICAR – BB 
73373-3 

R$ 
261.062,11 

R$ 
261.062,11 

 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
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Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.10 

O SUPERÁVIT do Demonstrativo das Variações Patrimoniais no valor 
de R$ 97.747,67 diverge do saldo da conta 2.3.7.1.1.01.01.01.001 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO 
CORRENTE no valor de R$ 264.628,01, no Balanço Patrimonial.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.11 

Não foi apresentado relatório que justifique os valores escriturados como 
previsão de recebimento de anuidades, conforme quadro abaixo: 

1.1.2.2.1.01.01.01.
001 

ANUIDADES R$ 
1.097.551,76 

1.1.2.2.1.02.01.01.
001 

ANUIDADES PESSOA 
JURÍDICA DO EXERCÍCIO 

R$ 22.661,31 

1.1.2.2.1.02.02.02.
001 

ANUIDADES PESSOA 
JURÍDICA – EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

R$ 10.748,60 

 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

II - e.12 

As doações realizadas pelo CONTER na forma de pagamentos de 
despesas não foram contabilizados pelo CRTR e não foram montados 
processos econômicos de despesa. É preciso que o CRTR evidencie tanto 
a receita (doação) como as despesas que foram pagas mesmo que não 
tenham passado pelo banco. Da mesma forma devem ser formalizados 
seus respectivos processos econômicos pois estas despesas são 
específicas do orçamento do CRTR.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

- 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.1 
Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a 
montagem dos processos de despesas precisa de padronização e 
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aprimoramento nas suas rotinas internas e algumas implementações para 
melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo com a 
norma legal. Recomendamos que as montagens dos processos de 
pagamentos estejam devidamente autuadas e numeradas além 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); 
 Emissão da ordem bancária (cheque ou autorização de débito); 
 Atesto dos serviços ou do material. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

Ação imediata: Implantar rotinas observando as recomendações legais. 
Ações a tomar/tomadas: Atualmente todos os processos econômicos seguem o rito de 
empenho, liquidação e pagamento, ao passo que forem finalizados são devidamente 
enumerados. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.2 

Na análise dos processos econômicos e respectiva conciliação bancária 
por amostragem, verificamos diversos débitos, transferências e 
compensações de cheques nos extratos bancários, sem a apresentação de 
processos de despesas correspondentes, que justifiquem tais pagamentos, 
conforme discriminação na tabela da página 16. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Realizar conciliação de despesas com formalização de processos 
econômicos (caso exista despesa pertinente). Apurar responsabilidade, caso não exista 
justa causa para movimentações financeiras. 
AÇÕES À TOMAR/TOMADAS: Em atenção ao informado pelo gerente financeiro, foi 
encaminhado à Caixa Econômica Federal (agência 1549) Ofício CRTR 19ª Região Nº 
230/2019 (anexo) solicitando fornecimento de comprovantes de movimentações financeiras 
referentes a JAN a ABR/2018, meses levantados pela auditoria interna. Estamos 
aguardando resposta da empresa pública.  
Quanto as movimentações realizadas através do Banco do Brasil (agência 2905-x), será 
encaminhado ofício a atual agência (Setor Público) para que esta forneça os 
comprovantes/microfilmagens das referidas movimentações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 
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III - c.3 

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 não 
foram aplicadas, em face da não retenção dos impostos federais da 
seguinte empresa: Digirati Informática, Serviços e Telecomunicações 
Ltda, Claro S.A., Byte Serviços de Informática Ltda, Amazonas Energia 
S.A etc. Recomendamos que antes da efetiva contratação, nos editais de 
licitações, ordens de serviços e/ou de compra de materiais, essa exigência 
já esteja contemplada, evitando, assim, maiores desconfortos em relação à 
contratação e possível responsabilização do Conselho de Radiologia na 
ausência de sua obrigação.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Realizar a comunicação via ofício sobre a natureza jurídica desta 
entidade, e requerer o abatimento dos impostos federais conforme legislação vigente.  
AÇÕES À TOMAR/TOMADAS: Atualmente já é realizado o abatimento dos impostos 
federais das empresas fornecedoras Digrati Informática e Byte Serviços, as demais 
levantadas serão informadas sobre a natureza jurídica e na oportunidade será requerido o 
abatimento dos impostos federais.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória, entretanto, para que a 
formalização do processo ocorra de forma natural e de acordo com as regras estabelecidas, 
seria prudente que antes da efetiva contratação, nos editais de licitações, ordens de serviços 
e/ou de compra de materiais, essa exigência já esteja contemplada, evitando, assim, maiores 
desconfortos em relação à contratação e possível responsabilização do Conselho de 
Radiologia na ausência de sua obrigação. Nova análise será realizada quando da próxima 
auditoria. 

III - c.4 
Foi verificado que a prestação de contas do Suprimentos de Fundos não 
foi realizada em sua totalidade. Recomendamos que seja realizado uma 
revisão nos procedimentos e regularizado da situação. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

Ação Imediata: Revisar os procedimentos; regularizar as situações pendentes.  
Ações à Tomar/Tomadas: Em andamento, prazo para regularização até 30/11/2019. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.5 Foi constatado que os Suprimentos de Fundos aplicados pelos Supridos, 
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se destinam, em sua grande maioria, a cobrir despesas de pequeno vulto, 
todavia as despesas realizadas não se revestiram do caráter da 
excepcionalidade previsto no caput do Art. 45 do Decreto nº 93.873/86. 
Ou seja, eram previsíveis e passíveis de planejamento, e poderiam ter 
sido submetidas ao processo normal de aplicação da despesa. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Observar o caráter de excepcionalidade referente à aplicação do 
Suprimento de Fundos.  
AÇÕES À TOMAR/TOMADAS/JUSTIFICATIVAS: Como relatado aos auditores, a 
aquisição de 01 (um) fogão no valor de R$ 319,17, líquido, ocorreu em caráter de 
urgência, ante ao estado do antigo fogão (fotos anexas), casa houvesse sido disposto à 
Comissão de Licitação para as devidas providências, ou a continuidade de utilização do 
equipamento iria expor a segurança e integridade física da colaboradora à época, logo, 
houve solicitação da diretoria para aquisição, sendo na oportunidade apresentado 04 
(quadro) orçamentos, sendo o escolhido o de menor valor. À época não havia rubrica 
disponível para compras/aquisições, este fator foi preponderante para realizar a aquisição 
via suprimento de fundos. Atualmente o suprimento de fundos observa a excepcionalidade 
de aquisição de despesas de pequeno vulto.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - d.1 
No controle do CONTER foi recebido de COTA PARTE R$ 97.964,83, 
gerando uma diferença no valor de R$ 86.396,33.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Providenciar o ressarcimento do valor de diferença de cota parte 
apurado ao CONTER que totaliza R$ 86.396,33. 
AÇÕES À TOMAR/TOMADAS/JUSTIFICATIVAS: Entre o segundo semestre de 2017 e o 
primeiro semestre de 2018 houve problema nos convênios entre a conta de arrecadação do 
CRTR/19ª e o convênio do CONTER, em que os valores arrecadados não tiveram o devido 
repasse ao CONTER, com a época não era feita a conciliação bancária, só foi resolvido 
por volta do mês de abril de 2018. Informamos que estamos aguardando a entrada de 
recursos para providenciar o pagamento do valor devido, sem que prejudique a prestação 
de serviços à sociedade.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

III - e.1 

Não há saldo nas contas de Dívida Ativa do Balanço Patrimonial. Um 
ativo deve ser reconhecido sempre que for provável a geração de 
benefícios econômicos futuros para a entidade por meio dele, e quando 
for possível determinar o seu custo ou valor em bases confiáveis. Os 
Créditos Inscritos em Dívida Ativa quando puderem ser mensurados 
quantitativamente devem ser reconhecidos como Ativo Circulante ou Não 
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Circulante. É recomendado que o CRTR faça a contabilização dos 
créditos inscritos em Dívida Ativa. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Providenciar a contabilização dos créditos inscritos em dívida ativa. 
AÇÕES À TOMAR/TOMADAS: Será requisitado à assessoria contábil através de 
memorando a regularização do assunto em pauta.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

III - f.1 

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

Art. 1º - Os Conselheiros, convidados, funcionários e prestadores de serviços, 
quando em deslocamento para participar de eventos e atividades de interesse do 
sistema CONTER /CRTRs, que não resultem em ata, deverão apresentar relatório 
circunstanciado das atividades desenvolvidas, diariamente, bem como providências 
ou decisões proferidas nos eventos, sem prejuízo do encaminhamento de documentos 
eventualmente produzidos nas reuniões, além da entrega dos comprovantes de 
deslocamento.                      
§ 2º - A não apresentação do relatório nos termos indicados, bem como dos 
comprovantes da viagem, implica o impedimento para participar em futuros eventos 
e atividades indicados pelo CONTER/ CRTRs. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Observar o disposto em resolução vigente.   
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Atualmente é observado na instrução do processo 
econômico a com a coleta de documentos pertinentes (ata autorizando a despesa, cartão de 
embarque, relatório, declaração e/ou quaisquer outros documentos que comprovem a 
participação em eventos). 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Resposta parcialmente satisfatória. O CRTR 
precisaria incluir todos os documentos ausentes que comprometeram a formalização dos 
processos analisados, ou a devolução de possíveis valores considerados indevidos. 

III - f.2 

Constatamos recebimento de valores mensais referentes a pagamentos de 
jetons que não correspondem ao quantitativo de Reuniões de Diretoria 
e/ou Reuniões Plenárias de acordo com as atas apresentadas ao Setor de 
Controle Interno. Diante disso recomendamos apresentação da ata  e que 
nos recibos de pagamentos sejam descritos a data da realização da 
Reunião de Diretoria /Reunião Plenária, e que  seja realizado pelo 
Regional a revisão dos procedimentos e a devida adequação ao 
estabelecido no Art. 1º da Resolução CONTER nº 12/2017, verbis:  



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

49 

 
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 

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

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: observar o disposto em resolução vigente.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Atualmente é observado na instrução do processo 
econômico a com a coleta de documentos pertinente (ata autorizando a despesa, relatório, 
declaração/ou quaisquer outros documentos que comprovem a participação em 
eventos/reuniões).  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Resposta parcialmente satisfatória. O CRTR 
precisaria incluir todos os documentos ausentes que comprometeram a formalização dos 
processos analisados, ou a devolução de possíveis valores considerados indevidos. 

III - g.1 

O inventário dos bens patrimoniais de não foi apresentado. Os 
procedimentos devem guardar conformidade com a Lei nº 4.320/64 e a 
Resolução CONTER nº 02/2015, de 29 de abril de 2015, que fixa normas 
e procedimentos para controle, reavaliação, depreciação, amortização e 
inventário dos Bens Patrimoniais no âmbito dos Conselhos de Radiologia 
e dá outras providências. 
Além da verificação da existência física dos bens, o Inventário Anual 
objetiva: 

1) Manter atualizados os registros e controles administrativo e 
contábil; 
2) Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens 
patrimoniais sob a sua guarda; 
3) Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 
4) Instruir as tomadas de contas anuais. 
Lembramos, ainda, que o Inventário Físico deverá ser elaborado por 
uma comissão designada, reunindo-se pelo menos uma vez em cada 
exercício, a fim de confrontar os bens arrolados e os saldos constantes 
no Balanço Patrimonial, com distinção de cada grupo de Bens Móveis. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Apresentar inventário de bens patrimoniais; Providenciar elaboração 
de inventário físico.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: A comissão de licitação e patrimônio está providenciando 
o levantamento e atualização da situação patrimonial dos bens do CRTR/19ª, já possuímos 
inventário físico.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.2 Há saldo nas rubricas correspondentes aos bens móveis, porém o CRTR 
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não possui nenhum tipo de relatório ou controle em que seja possível 
verificar estes saldos: 

CONTA 31/12/2018 
MOBILIÁRIO EM GERAL R$ 1.560,00 
VEÍCULOS  R$ 106.280,00 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 11.824,00 
OUTROS EQUIPAMENTOS R$ 147,57 
OUTROS BÉNS IMÓVEIS R$ 0,00 

 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Providenciar relatório ou controle que possibilite aferição/mensuração 
dos saldos dos bens móveis.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADOS: Será requisitado providências para elaboração de 
relatório dos saldos dos bens móveis, este será encaminhado ao setor competente para 
regularização.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.3 
Exceto pelos veículos, os bens móveis não estão sofrendo depreciação 
periódica. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Não cabível, não houve nenhuma recomendação do SCI referente a 
este tópico.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
respondeu ao apontamento. Em cumprimento à Resolução Nº 02/2015 os Bens Móveis 
sofrem desvalorização ao longo do tempo que deve ser registrados nas contas retificadoras 
de depreciação afim de demonstrar o valor verdadeiro dos ativos fixos nas demonstrações 
contábeis. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.4 

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

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Implantar controle de almoxarifado através de confecção de planilhas 
que permitam controle.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: O controle de almoxarifado já está implantado permitindo 
assim realizar o controle de bens de consumo.  
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.5 
Há saldo na conta 1.1.5.6.1.01.01.01.001 MATERIAL DE CONSUMO 
R$ 77.444,60, já transportado de exercícios anteriores, para o qual não 
existe controle que o justifique.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Promover o ajuste do referido item.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Requisitar do setor competente justificativas/medidas 
cabíveis à se adotado.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.6 

As informações do controle dos veículos e seus itinerários foram 
prestados pelo Gerente Administrativo, conforme constante no mapa, que 
contém a informação de quilometragem com início em novembro 2018, 
restando pendente a apresentação do mapa dos meses anteriores. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Apresentar os mapas de controle de quilometragem.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Requisitar do setor competente apresentação dos registros 
de controles de quilometragem.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. A resposta 
apresentada não obedeceu ao que preceitua o § 2º do art. 6º da Resolução CONTER nº 
01/2016, devido ausência da menção das causas da ocorrência e das medidas saneadoras. 
Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.7 
Não consta a informação do motorista responsável, em conformidade 
com as normas contidas no modelo I da Resolução do CONTER 02/2015.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Promover o ajuste do referido item.  
Finalizar procedimento de apuração de responsabilidade.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Providenciar ajuste das informações contidas no modelo I 
da Resolução CONTER 02/2015. 
Até a data de 30/11/2019 será encaminhada o dossiê do processo de sindicância.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.8 

Durante a visita do SCI no CRTR não foi possível verificar o Processo de 
Sindicância instaurado para a apuração da responsabilidade quanto ao 
sinistro do Veículo Chevrolet/Prisma 1.4 –PLACA OAL 5368, 
considerando que na listagem de sindicância e nos autos de sindicância 
apresentados não constavam, tal informação. 
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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, do 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.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Encaminhar os autos do processo administrativo que visa apuração de 
responsabilidade.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Até a data de 30/11/2019 será encaminhado o dossiê do 
processo de sindicância.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
encaminhou a documentação ao Setor de Controle Interno. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - g.9 

Orientação:  
a) Que seja informado ao SCI qual a medida administrativa que foi 
adotada frente às apurações levantadas, informações sobre a data da 
abertura do Processo de Sindicância e seu andamento, contendo a 
numeração do processo, nome do Sindicante e o número de sua portaria;    
b) O Setor de Controle Interno, solicita ainda, informações se é do 
conhecimento da Comissão de Patrimônio, bem como a avaliação do 
estado do veículo contendo relatório de avaliação; 
c) Deixar claro, quem é o responsável pela utilização do veículo, 
bem como pelas informações constantes no mapa de controle de veículo 
durante todo o exercício, em atendimento ao modelo I da Resolução 
02/2015, que deverá conter o nome completo assinatura, datado e o 
cargo. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Encaminhar os autos do processo administrativo que visa apuração de 
responsabilidade.  
Observar o disposto em resolução vigente no que tange à utilização dos veículos (alínea 
“c” do item g.9) 
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Até a data de 30/11/2019 será encaminhado o dossiê do 
processo de sindicância e ainda será informado o responsável pela utilização do(s) 
veículos(s). 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O Regional não 
encaminhou a documentação ao Setor de Controle Interno. Nova análise será realizada 
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quando da próxima auditoria. 

III - h.1 

Foram localizados pelo SCI as seguintes contratações por amostragem 
sem a devida formalização processual licitatório: 

 Compra de um fogão, sem a devida formalização de PA, dispensa 
de licitação – Empresa Ramsons, no valor de R$ 319,17; 
 Thomson Reuters Brasil, manutenção de folha de pagamento no 
valor de R$ 201,67. Neste item, o SCI não localizou e nem foi 
apresentada a informação de renovação de Termo Aditivo ao 
contrato, o que solicita-se que tal informação seja prestada ao SCI, 
bem como as medidas administrativas que estão sendo adotadas para 
a devida regularização. 
 RPV da Amazônia, compra de material de escritório na cifra de 
R$ 268,80.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Observar o disposto em legislação vigente quanto a instauração de 
procedimentos licitatórios para a aquisição e contratação de serviços; 
Prestar informações ao SCI bem como medidas administrativas que estão sendo adotadas 
para a devida regularização referente a renovação do contrato com a empresa Thomson 
Reuters.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Até a data de 30/11/2019 será encaminhado o requisitado 
neste item. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - h.2 

Em análise dos procedimentos destacamos que nos contratos e processos 
de dispensa de licitação, apresentados ao SCI não foram identificados os 
comprovantes de regularidade para contratar com a administração 
pública.  
O art. 195, § 3º, da Constituição Federal, que exige comprovante de 
regularidade com o INSS e o FGTS de todos aqueles que contratam com 
o poder público, inclusive nas contratações realizadas mediante convite, 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, mesmo quando se tratar de 
compras para pronta entrega, conforme entendimento firmado pelo TCU 
na Decisão Plenária nº 705/1994 - Ata 54/1994 
O Art.26 da Lei 8.666/93, em seu parágrafo único, estabelece que: 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso;  
II – razão da escolha do fornecedor ou executante; 
III – justificativa do preço. 
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados. 
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RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

 AÇÃO IMEDIATA: Observar o disposto em legislação vigente quanto a exigência de 
apresentação de comprovantes de regularidades (certidões negativas) para contratação. 
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será requisitado dos fornecedores/prestadores de serviços 
a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - h.3 

ORIENTAÇÃO:  
- Que os contratos realizados pela administração por dispensa ou 
inexigibilidade, deverá ser devidamente instaurado e nele deverá ser 
exigida a comprovação de regularidade em conformidade ao que 
preceitua a Lei 8.666/93, Art. 195, inciso I § 3º da Constituição Federal; 
Art. 47, inciso I, alínea “a” da Lei 8.212/91; Art 27, alínea “a” da lei 
8.036/90 e Art. 2º da Lei Nº 9.012/95;  
- Que os procedimentos de aquisições e qualquer tipo de serviços sejam 
instruídos e autuados em processos administrativos, contendo orçamentos 
de fornecedores de fontes diversas, encaminhamento a Reunião de 
Diretoria, análise do Jurídico para manifestação e parecer sobre os 
contratos existentes e os que ainda serão efetivados; 
- O Setor de Controle Interno, recomenda que seja informado o nome do 
fiscal nos contratos firmados pelo CRTR 19ª Região para atendimento ao 
estabelecido no artigo 67 da Lei 8.666/93;   
- Que na abertura dos processos licitatórios sejam observadas as 
formalidades exigidas na Lei de Licitações e contratos administrativos e 
atualizações vigentes e Lei 10.520/2002 e Decretos regulamentadores.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Observar o recomendado nas alíneas “a, b e c” do item h.3, bem como 
o exigido em legislação vigente e ainda manual de procedimento.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será providenciado o recomendado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - h.4 
Foi apresentada ao SCI a Portaria 23/2018, nomeando a Comissão de 
Licitação e Patrimônio do CRTR 19ª. Considerando que por serem 
Comissões distintas, sugere-se que sejam feitas Portarias em separados. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Atender o recomendado com ab-rogação da portaria de nomeação das 
comissões de Licitação e Patrimônio para posterior publicação de Portaria de nomeação 
da Comissão de Licitação, e nova portaria nomeando a Comissão de Patrimônio.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será providenciado o recomendado.  
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - h.5 

Foi apresentado ao SCI informativo assinado pelo Diretor Tesoureiro, 
informando que no ano de 2018, não foram encontrados registros de atas, 
relatórios, ou quaisquer outros documentos pertinentes a atuação da 
Comissão de Licitação e Patrimônio. Diante do ocorrido, este SCI, 
solicita informações sobre quais são as medidas que estão sendo adotadas 
administrativamente para regularizar os processos licitatórios do CRTR. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Encaminhar informações ao SCI sobre quais medidas então sendo 
adotadas administrativamente para regularizar os processos licitatórios do CRTR.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será providenciado o recomendado.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - h.6 
A Portaria de nomeação de (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe de 
Apoio não foi apresentada. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Editar portaria que nomeie o Pregoeiro e a respectiva equipe de apoio.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será providenciado o recomendado e encaminhado à SCI 
até 30/10/2019. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - j.2 

Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/19 junto 
aos órgãos de controle fiscal (Receita Federal, FGTS, Estado e 
Município) e constatamos que exceto pela Receita Federal todos 
oferecem a regularidade automática. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Adotar providências cabíveis para regularização dos pendências.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será requisitado do setor competente providências para 
regularização. Até 30/11/2019 será encaminhada ao SCI a certidão negativa junto à RFB.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O 
CRTR não informou quais as medidas saneadoras que seriam tomadas para a regularização 
da ocorrência e até a data de 04/05/2020 o SCI realizou consulta e não foi possível emitir a 
certidão negativa junto a RFB. 

III - j.3 

O quadro a seguir mostra que o CRTR da 19ª Região não apresenta 
certidão de regularidade pois possui algumas pendencias junto à Receita 
Federal. Conforme Relatório da de Situação Fiscal emitido em 
09/07/2019 é possível observar que o CRTR possui alguns parcelamentos 
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ativos, porém além deles ainda existem diversos débitos de 2018 que 
ainda estão em aberto. Recomendamos a regularização imediata junto à 
Receita Federal.  

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Adotar providências cabíveis para regularização das pendências.  
AÇÕES A TOMAR/TOMODAS: Será requisitado do setor competente providências para 
regularização. Até 30/11/2019 será encaminhado ao SCI a certidão negativa junto à RFB.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O 
CRTR não informou quais as medidas saneadoras que seriam tomadas para a regularização 
da ocorrência e até a data de 04/05/2020 o SCI realizou consulta e não foi possível emitir a 
certidão negativa junto a RFB. 

III - j.4 
O protocolo do envio da DCTF dos meses 01, 02, 03, 04, 05, 06/2018 não 
foram apresentados. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Adotar prudências cabíveis para regularização das pendências.  
AÇÕES A TOMAR/TOMADAS: Será requisitado do setor competente providências para 
regularização. Até 30/11/2019 será encaminhado ao SCI os comprovantes de envio das 
referidas DCTF’s. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. A resposta 
apresentada não obedeceu ao que preceitua o § 2º do art. 6º da Resolução CONTER nº 
01/2016, devido ausência da menção das causas da ocorrência e das medidas saneadoras. 
Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - j.5 
O protocolo de envio do CAGED das movimentações dos meses 04 e 
05/2018 não foram apresentados. 

RESPOSTA DO CRTR 19ª REGIÃO 
Ofício CRTR 19 Nº 0247/2019, de 30/10/2019 Protocolo CONTER 3256/2019, de 31/10/2019 

AÇÃO IMEDIATA: Adotar providências cabíveis para regularização das pendências.  
AÇÕES A TOMAR/ TOMADAS: Será requisitado do setor competente providências para 
regularização. Até 30/11/2019 será encaminhado ao SCI os comprovantes de envio dos 
CAGED’s. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. A resposta 
apresentada não obedeceu ao que preceitua o § 2º do art. 6º da Resolução CONTER nº 
01/2016, devido ausência da menção das causas da ocorrência e das medidas saneadoras. 
Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 
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VI – 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 19ª 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.  

 

VII - 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 19ª 
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 19ª Região estão em condições de 
serem apreciadas pelo Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário 
do CONTER para julgamento.  
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