
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

1 

 
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 

 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 12/2019 

 
ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 4ª 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 4ª Região (RJ) no período de 28 a 31 de outubro de 2019, consubstanciado nos 
documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, demonstrativos contábeis, 
documentos arroladas no Ofício CONTER nº 790/2019, 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 4ª Região do exercício de 2018, concernente a correta 
gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Sistema CONTER/CRTR’s 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.   
 
 
 

c) Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 
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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 4ª 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$ 4.240.411,80 
(quatro milhões duzentos e quarenta mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos). 

 
Durante o exercício de 2018, de acordo com os balancetes de verificação, a 

execução financeira e orçamentária ficou demonstrada da seguinte forma: 
 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 4.240.411,80 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2018 
DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES  3.937.941,48  92,87% 

DE CAPITAL - 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS  3.937.941,48  92,87% 

DESPESAS 

CORRENTES  3.784.377,84  89,25% 

DE CAPITAL       14.032,90  0,33% 

TOTAL DAS DESPESAS  3.798.410,74  89,58% 

SUPERÁVIT     139.530,74  3,29% 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 
RECEITA PRÓPRIA ------------------------------------------------------  3.937.941,48  100,00% 

Recursos Transferidos pelo 
CONTER e Outras 

Doações 

DOAÇÕES DO CONTER - 0,00% 
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO 

CONTER 
- 0,00% 

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 
DO CONTER 

- 0,00% 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

3 

 
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 

TOTAL DAS RECEITAS  3.937.941,48  100,00% 
 

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

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

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

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

recentemente levantadas pelo Tribunal de Contas da União nos acórdãos envolvendo os Conselhos 
de Fiscalização está ligada à necessidade do mapeamento de processos que possam identificar com 
melhor clareza as despesas relacionadas às finalidades precípuas dos Conselhos de Fiscalização, 
especialmente quanto à atividade-fim. Neste sentido, seria importante o estabelecimento de metas 
e o mapeamento de processos, que possam aferir efetivamente qual o volume de recursos 
destinados/realizados para o custeio de sua atividade-fim, especialmente aquelas definidas no art. 
3º do Regimento Interno do CRTR 4ª Região, as quais estão essencialmente ligadas ao exercício 
e à eficácia de sua missão institucional.   

 
c) Desempenho Financeiro e Orçamentário 
 
Adiante apresentaremos algumas tabelas e gráficos contendo dados estatísticos, 

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

INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 

EXERC 
VALOR 

ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVIT/
DÉFICIT 

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR 

% 
ATINGIDO 

2015 3.723.303,00 3.401.075,72 91,35% 3.360.515,05 90,26% 40.560,67 

2016 3.888.225,00 3.871.841,26 99,58% 3.707.368,19 95,35% 164.473,07 

2017 4.317.340,11 4.104.027,02 95,06% 3.622.521,53 83,91% 481.505,49 

2018 4.240.411,80 3.937.941,48 92,87% 3.798.410,74 89,58% 139.530,74 
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MÉDIA 4.042.319,98 3.828.721,37 94,72% 3.622.203,88 89,61% 206.517,49 

 
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXERC 

TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
SUPERÁVIT/ 

DÉFICIT 
CORRENTE ORÇADO 

EXECUTA
DO 

% 
ATINGI

DO 
ORÇADO 

EXECUTA
DO 

% 
ATINGI

DO 

2015 3.723.303,00 3.401.075,72 91,35% 3.678.303,00 3.359.315,05 91,33% 41.760,67 

2016 3.888.225,00 3.587.703,01 92,27% 3.843.225,00 3.702.593,90 96,34% - 114.890,89 

2017 4.317.340,11 3.934.027,02 91,12% 4.237.340,11 3.611.148,49 85,22% 322.878,53 

2018 4.240.411,80 3.937.941,48 92,87% 4.155.411,80 3.784.377,84 91,07% 153.563,64 

MÉDIA 4.042.319,98 3.715.186,81 91,90% 3.978.569,98 3.614.358,82 90,99% 100.827,99 

Avaliação: A média dos últimos quatro anos das Previsões Orçamentárias Anuais do CRTR da 4ª 
Região, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se compatível e de forma 
razoável. Note-se que a média de arrecadação, em confronto com o orçado, considerando apenas 
as receitas correntes, foi de 91,90%, índice considerado excelente, indicando que os cálculos estão 
próximos do efetivo potencial de arrecadação.  

 
É prudente que seja evitada a superestimativa de recursos que podem inviabilizar a 

execução de projetos e/ou programas. 
 
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$ 100 mil reais, sem 
considerar os restos a pagar não processados, como demonstra a coluna de (superávit / déficit 
corrente) do quadro “Receitas e Despesas Correntes”. O indicador mede o que sobra da 
arrecadação própria (sem depender do endividamento, alienação de ativos ou transferências para 
investimentos do CONTER e outros órgãos públicos) para aquisição de bens de capital. 

 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

EXERCÍCIOS 
RECEITA 

CORRENTE 
COTA-PARTE 

CONTER 
RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA 
VARIAÇÃO 

2015 3.401.075,72 1.047.637,23 2.353.438,49  

2016 3.587.703,01 1.128.217,18 2.459.485,83 4,51% 

2017 3.934.027,02 1.223.037,88 2.710.989,14 10,23% 

2018 3.937.941,48 1.229.790,83 2.708.150,65 -0,10% 

Total 14.860.747,23 4.628.683,12 10.232.064,11  
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Receita corrente líquida é o somatório das receitas de contribuições, patrimoniais, 
de serviços e outras receitas correntes, 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 2.799,98 2.350.638,51  

2016                       - 2.459.485,83 4,63% 

2017                       - 2.710.989,14 10,23% 

2018                       - 2.708.150,65 -0,10% 

Total 2.799,98 10.229.264,13  

 
Receita própria líquida é o somatório das receitas correntes líquidas, deduzidos os 

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

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS 

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 2.350.638,51 2.220.135,97 130.502,54 SIM 5,55% - 
2016 2.459.485,83 2.451.698,96 7.786,87 SIM 0,32% - 
2017 2.710.989,14 2.367.552,29 343.436,85 SIM 12,67% - 
2018 2.708.150,65 2.490.214,27 217.936,38 SIM 8,05% - 

Total 10.229.264,13 9.529.601,49 699.662,64 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM POSITIVA 
EM 6,84% DA 

RECEITA LÍQUIDA 
 

Avaliação da autossuficiência: Os cálculos foram efetuados considerando a 
realização de todas as despesas administrativas sem a dependência de recursos financeiros do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Na apresentação dos cálculos constata-se que o 
CRTR 4ª Região independe do CONTER para custeio de suas despesas administrativas. Note-se, 
também, que na média dos últimos quatro anos, o CRTR 04 apresenta uma margem positiva de 
6,84% em relação à Receita Própria Líquida.  
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d) Prestação de Contas Anual 
 
A Prestação de Contas do CRTR 4ª Região referente ao exercício de 2018 foi 

APROVADA pela Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional por meio do Parecer 
verbis: “Parecer final do exercício de 2018 da comissão de tomada de contas do CRTR RJ 
realizada em 12 de março de 2019. Às onze horas do dia doze de março do ano de dois mil e 
dezenove, na sede deste CRTR 4ª Região – RJ, sito à Av. Presidente Vargas, nº 534, 7º andar, 
Centro - Rio de Janeiro, o Presidente da Comissão de Tomada de Contas do CRTR-RJ, TR. Gelson 
Macedo de Melo Junior e os membros da comissão, Tr. Rui de Souza Dantas e TR. Ivanir Mello 
da Silva, nomeados através da Portaria CRTR-RJ nº 024/2018, estiveram presentes para análise 
dos processos econômicos do exercício de 2018. A Comissão de Tomada de Contas, tendo em 
vista, análise dos processos econômicos e levando em consideração que a auditoria do exercício 
2016 deu-se em agosto 2018, verificando o PAD nº 005/2018, que trata das ressalvas apontadas 
de auditoria, esta comissão decide por unanimidade APROVAR, as contas do exercício de 2018. 
Esta Comissão encaminha a plenária para homologação. GELSON MACEDO DE MELO 
JUNIOR - Presidente da Comissão de Tomada de Contas RUI DE SOUZA DANTAS – Membro 
da Comissão de Tomada de Contas - IVANIR MELLO DA SILVA – Membro da Comissão de 
Tomada de Contas.   

 
A Prestação de Contas do CRTR 4ª Região concernente ao exercício de 2018 se 

encontra autuado e numerado em processo específico sob número 009/2019.  
  
d.1) O Rol de responsáveis elaborado pelo CRTR 4ª Região foi apresentado e 

juntado ao Processo de Prestação de Contas do exercício de 2018 na regra disposta na Resolução 
CONTER nº 01/2016, que estabelece normas e procedimentos para a tomada e prestação de contas 
dos Conselhos de Radiologia, cabendo aprimoramento apenas, no que concerne à inclusão da data 
de publicação na imprensa Oficial, da identificação dos atos de nomeação, designação e 
exoneração dos gestores, para o qual recomendamos a regularização.  

 
Na prestação de contas do exercício de 2018 consta a declaração de que os gestores 

estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas conforme estabelecido no artigo 
8º IV da Resolução CONTER nº 01, de 08 de janeiro de 2016.  

 
A Ata de Reunião Plenária aprovando o Parecer da Comissão de Tomada de Contas 

do CRTR 4ª Região, concernente ao exercício de 2018 foi apresentada e juntada aos autos do 
Processo de Prestação de Contas respectivo.  
   

e) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis. 
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Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 
2018, e constatamos que as peças estão em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Lei nº 4.320/1964, e demais normas aplicáveis à 
espécie, no entanto, para melhor controle dos atos e fatos contábeis e atividades administrativas, 
sugerimos as seguintes implementações: 

 
e.1) Há saldo na conta 1.1.3.1.1.03.01.01.099 - ADIANTAMENTO DE 

SUPRIMENTO DE FUNDOS no valor de R$ 410,65 referente a suprimento de fundos concedido, 
pendente de prestação de contas; 

 
e.2) Há saldo nas contas a seguir as quais devem ser apuradas responsabilidade: 
 

1.1.3.4.1.01.01.01.001 DESVIO DE BENS E VALORES R$ 48.888,83 
1.1.3.4.1.01.01.01.004 RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO R$ 25.753,96 
1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS R$ 1.128,61 

 
e.3) Na rubrica 2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - 

OUTROS EXERCÍCIOS, constatamos saldo de R$ 66.562,52 a ser regularizado.  
 
e.4) O saldo nas contas a seguir indicam tributos e contribuições retidas e não 

recolhidas: 
 

2.1.1.1.1.01.01.01.015 CONSIGNAÇÕES COOPFISPRO R$ 2.180,24 
2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER R$ 56.173,45 
2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER R$ 12.390,75 
2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER R$ 2.533,01 

 
e.5) As provisões a seguir trazem saldo de exercícios anteriores e que não foram 

movimentadas em 2018; é necessário realizar um levantamento afim de verificar se esses valores 
são realmente devidos e realizar os pagamentos ou ajustes necessários para sua regularização: 

 
2.1.7.9.1.01.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS R$ 93.486,64 
2.1.7.9.1.01.01.01.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS R$ 22.899,32 
2.1.7.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS R$ 7.458,93 
2.1.7.9.1.01.01.01.004 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS R$ 934,87 

 
e.6) Nas contas abaixo foram lançadas as despesas pagas com juros e multas durante 

o exercício de 2018 para os quais devem ser apurado responsabilidade:  
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3.4.2.3.1.01.01.01.001 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
CONTRIBUTIVAS 

R$ 865,46 

3.4.2.3.1.01.01.01.002 MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS 

R$ 1.545,15 

3.4.2.9.1.01.01.01.001 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA R$ 7.653,53 
 

f) Cadastro dos Inscritos Ativos - Posição geral em 31/12/2018: 
 
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. 
 

COMPARATIVO ANUAL DE CRESCIMENTO 

EXERCÍCIOS 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

QDE 
VARIAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR 
QDE 

VARIAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR 
2015 16.910   201   

2016 18.143 7,29% 211 4,98% 

2017 19.177 5,70% 232 9,95% 

2018 21.563 12,44% 248 6,90% 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 
TRÊS ANOS 

8,48%   7,27% 

 
Inadimplência 

NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

 - ATIVOS 

PESSOA FÍSICA 21.563 98,86% 

PESSOA JURÍDICA 248 1,14% 

TOTAL 21.811 100,00% 

 - INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 11.525 99,03% 

PESSOA JURÍDICA 113 0,97% 

TOTAL 11.638 100,00% 

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 53,45% 

PESSOA JURÍDICA 45,56% 

MÉDIA 53,36% 

 
Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 04, 

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.  
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 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.  

 
g) Evolução das receitas e despesas 

 
 Para fins de estudos e avaliação, apresentamos a evolução da receita corrente 
arrecadada durante os últimos cinco anos. O quadro indica o montante da receita própria do 
CRTR/04, 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 3.373.423,48  268,00   
2015 3.401.075,72 0,82% 285,00 6,34% -5,19% 
2016 3.584.903,03 5,40% 302,10 6,00% -0,56% 
2017 3.934.027,02 9,74% 331,17 9,62% 0,11% 
2018 3.937.941,48 0,10% 331,17 0,00% 0,10% 

 
O quadro indica que, acumuladamente, nos últimos cinco anos, houve um redução 

real na arrecadação das receitas próprias em 5,53%, se descontado os aumentos conferidos às 
anuidades. 
 

Apresentamos, também, a evolução da despesa corrente executada durante os 
últimos cinco 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 3.026.604,82    
2015 3.267.773,20 7,97% 10,54% -2,33% 
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2016 3.579.916,14 13,84% 7,19% 6,20% 
2017 3.590.590,17 -3,48% -0,53% -2,96% 
2018 3.720.005,10 -0,30% 7,55% -7,30% 

 
O quadro indica que houve, acumuladamente, uma redução das despesas nos 

últimos cinco anos em - 6,69%, 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 4ª 

Região possui 9 (nove) contas bancárias 6 (seis) contas correntes e 3 (três) contas de aplicação 
junto à 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. Além das contas acima, havia uma conta no Banco Bradesco AG: 2509 
C/P: 1005437-0. Tal conta poupança não encontra conformidade com o § 3º do Art. 164 da 
Constituição Federal de 1988. Afim de regularizar esta situação o CRTR a encerrou em 30 de julho 
de 2019. 
 

b) Quanto ao controle das receitas 
 

O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/04, 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/04 diverge em R$ 12.166,66, cerca de 0,31%, valor que pode ser 
considerado irrelevante: 

 
VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA 

DE ARRECADAÇÃO 
VALORES 

CONTABILIZADOS 
DIFERENÇA 

PESSOA FÍSICA 3.916.943,45 3.929.110,11 (12.166,66) 
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ANUIDADES, 
MULTAS E 

TAXAS 

PESSOA 
JURÍDICA 

 
c) Execução das Despesas 

 
                       O pagamento da despesa somente será efetuado, quando ordenado, após sua regular 
liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. A fase de liquidação deve 
comportar a verificação in loco do cumprimento da obrigação por parte do contratante, conforme 
preveem os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 e toda execução de despesa orçamentária precisa ter 
correlação com as atividades básicas da entidade. 
 
                     c.1) Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a montagem dos 
processos de despesas precisam 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. Como ponto de melhoria, recomendamos a adoção dos seguintes procedimentos 
para realização das despesas normais:  
 

 Nota de empenho assinada pelos Ordenadores de Despesas; 
 Certidões negativas (comprovação da regularidade fiscal); 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos impostos 

federais e o devido recolhimento; 
 Nota fiscal. 

 
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 (IR), da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), da contribuição 
para a seguridade social (COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP. Atualmente a matéria 
está regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 1.234/2012, conforme dispõem o art. 2º: 
 

Art. 2º Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda 
(IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o 
PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo 
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, os 
seguintes órgãos e entidades da administração pública federal: 
... 
II - as autarquias; 
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c.2) Verificamos que as disposições mencionadas acima não foram aplicadas, em 

face da não retenção dos impostos federais na aquisição de alguns bens/serviços, como por 
exemplo os pagamentos realizados às seguintes empresas:  

 Byte serviços de informática LTDA – ME; 
 Light serviço de eletricidade;  
 Valid certificadora digital; 
 Porto seguro cia de seguros gerais;  
 Companhia brasileira de soluções e serviços (Alelo S/A). 

 
             c.3) Identificamos que o código de retenção da UNIMED (3280), contrato nº 

24609/24609, mês de janeiro/2018, não condiz com o código da IN 1234/2012, cheque nº. 311244 
(05/01/2018), o qual necessita de regularização. 
 

             c.4) Foi constada a ausência de rescisão de contrato de trabalho no processo 
disponibilizado referente a rescisão de contrato da assessora contábil do CRTR 4ª Região, onde 
havia somente cópia do cheque nº. 859468 datado em 06/08/2018, memorando e depósito bancário 
no valor de R$ 6.717,80. 
 
                       Suprimento de Fundos 
 

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

 
Lembramos também, que a realização de despesas, inclusive as de suprimento de 

fundos, devem estar acompanhadas de documentos legítimos e guardarem correlação com as 
atividades básicas do CRTR/04, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
rasuras e o documento precisa estar 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) O Suprimento de Fundos consiste na entrega de numerário a servidor para a 

realização de despesa na dotação própria. Verificamos que na prestação de contas de suprimento 
de fundos foram efetuadas diversas compras com cartão de crédito, a exemplo: Lojas Americanas 
Nfe. 042977, Uber e Posto Catedral ltda. 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

14 

 
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 

 
c.6) 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) Quota-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, através de 
remessas automáticas e depósitos mensais, são compatíveis com a arrecadação conforme os 
demonstrativos da receita arrecadada, conforme quadro abaixo: 
 

DEMONSTRATIVO DA COTA-PARTE DO CONTER 

RECEITAS INCIDENTES VALOR ARRECADADO COTA-PARTE 1/3 

- Anuidades 3.497.370,40 1.165.790,13 

- Carteiras 88.806,98 29.602,33 

- Multas e Juros 100.557,92 33.519,31 

- Dívida Ativa - - 

TOTAL 3.686.735,30 1.228.911,77 
 

 
 
 
 
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, 
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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 constatado no Balancete do Regional, saldo de Dívida Ativa nas contas a seguir 

as quais não condizem com os saldos dos relatórios apresentados: 
   
1.2.1.1.1.04.01.01.001 DÍVIDA ATIVA R$ 18.586.880,95 
1.2.1.1.1.04.03.01.001 DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO- FASE 

ADMINISTRATIVA- PJ 
R$ 544.903,98 

1.2.1.1.1.04.05.01.001 (-) AJUSTE DE VALOR RECUPERÁVEL - 
DÍVIDA ATIVA 

R$ 13.446.739,86 

 
O CRTR 4ª Região informou por meio de nota explicativa o que segue: “Em 

decorrência de falha nas informações oriundas do processamento de cadastros em dívida ativa, o 
valor inscrito permanece o mesmo dos exercícios anteriores tendo sido contabilizado somente os 
valores recebidos no exercício de 2018. O Regional vem providenciando métodos junto ao setor 
jurídico, departamento responsável pela inscrição em dívida ativa, de apuração do valor real 
inscrito. (dados extraídos do Processo Administrativo n 009/2019 do CRTR 4ª Região concernente 
à Prestação de Contas do CRTR 4ª Região do exercício 2018, folha 152). 

 
e.1) Recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente 

ao ato procedimental concernente à correção das falhas nas informações oriundas do 
processamento de cadastros em dívida, mencionada na nota explicativa citada à folha 152, dos 
autos do Processo de Prestação de Contas do CRTR 4ª Região.   

 
Foi apresentado pelo Departamento Jurídico do CRTR 4ª Região, Relatório 

contendo discriminação das demandas judiciais nas quais o CRTR figura como Autor, Réu, o seu 
respectivo motivo contendo o prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho das ações 
judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou remota.  

Da listagem apresentada, foi verificada a existência de 10 (dez) ações judiciais em 
curso no Tribunal Regional do Trabalho, ajuizadas em desfavor do Conselho Regional de Técnicos 
em Radiologia da 4ª Região.  

 
e.2) No relatório de nº 04/2019, apresentado pelo CRTR 4ª Região, foi informado 

que os acompanhamentos processuais são realizados através de planilhas de Excel, alimentadas 
com publicações em diário oficial e leitura diária de andamentos no sistema processual do Tribunal 
para o qual reiteramos a necessidade de aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente 
ao acompanhamento e controle dos processos judiciais em curso.  
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e.3) No Relatório contendo o prognóstico quanto a quanto à possibilidade de perda 
no desfecho das ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou 
remota apresentada pelo CRTR, não se encontra incluso o Inquérito Civil 000559.2009.01.000/2-
23 em curso no Ministério Público do Trabalho cujo objeto é a apuração de assédio sexual e moral 
com potencial prejuízo ao CRTR 4ª Região em R$7.329.812,57, valor apurado até  a data de 
27/11/2016, resultante de Descumprimento de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta.   
 

 e.4) Visto a gravidade do fato e o valor vultuoso da condenação especificada no 
item e.3) faz-se necessária a apresentação das providencias administrativas ultimadas pelo CRTR 
4ª Região quanto à apuração de responsabilidade de quem lhe deu causa.  

 
O Relatório de prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho de toda as 

ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou remota, visa 
atender na totalidade a real necessidade do reconhecimento das contingências a curto e longo 
prazo, de maneira que venha a atender integralmente a previsão estabelecia no CPC 25 – Provisões, 
Passivos e Ativos Contingentes foi apresentado.  

 
 O prognóstico quanto ao desfecho das causas é a base para que seja observado a 

necessidade do registro contábil (provisionamento) da potencial perda como uma obrigação no 
Passivo e/ou divulgação em Nota Explicativa das demonstrações contábeis.  
 

f) Diárias, Auxílio Representação e Jetons 
 
Durante o exercício de 2018 foram despendidos R$ 444.400,00 conforme quadro 

abaixo: 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DA VERBA VALOR EXECUTADO 

Diárias no País - Servidores R$ 28.200,00 

Diárias a Conselheiros/Delegados - no País R$ 25.800,00 

Diárias a Colaboradores Eventuais - no País R$ 2.600,00 

Jetons a Conselheiros R$ 109.760,00 

Auxílio Representação R$ 278.040,00 

TOTAL R$ 444.400,00 
 

Como órgão normatizador do sistema, o Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia editou as Resoluções CONTER nº 16/2008, 09/2010, 14/2012, 12/2013, 09/2015 e 
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08/2017, alteradas pela Resolução CONTER nº 12/2017, regulamentando a matéria no âmbito do 
sistema CONTER/CRTR. 
 

f.1) Da análise da 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. 

 
 g) Auxílio Representação  

 
 g.1) Verificamos nos processos econômicos dos meses 01, 02, 07 e 11/2018 
referente a Auxílio Representação pagos à algumas comissões e à Diretoria Executiva do Regional, 
que não foram anexados os relatórios de atividade. Recomendamos a revisão dos procedimentos 
para que seja apresentado o relatório de atividade quando do pagamento da verba indenizatória, 
conforme dispõe a Resolução CONTER Nº 08/2017: 
 Art. 11 É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato 

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

 
Bens de natureza permanentes 
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O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade foram 
devidamente confeccionados e os procedimentos guardam 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. 

 
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. 

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

entre o Inventário Físico e os saldos constantes no Balanço Patrimonial, referentes ao grupo de 
Bens Móveis. 
 

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. 
 

Controle da frota de Veículos.  
 
O CRTR 4ª Região possui 2 (dois) veículos. Durante o Exercício de 2018 ocorreram 

as seguintes movimentações:  
 

VEÍCULO MARCA/MODELO PLACA 
KM RODADOS 

NO ANO 
1 VW VOIAGE JKB0895 4.642 
1 CORSA GM - 2007 LUV9885 4.978 
 
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 
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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.  
 
  h.2) Foi apresentado nada consta do veículo CORSA GM – 2007, LUV9885, 
constando a situação: “Em autuação”  com multa na monta de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais 
e sessenta e nove centavos), para o qual recomendamos a regularização.  
 
  h.3) Foi apresentado nada consta do veículo VW VOIAGE JKB0895 constando a 
situação: “Em autuação” com multa na monta de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte 
e três centavos), para o qual recomendamos a regularização. 
 

h.4) O Mapa de Controle Anual de Veículo referente ao veículo Corsa GM- 2007 
LUV 9885 que demonstra a média de gastos por quilômetro rodado foram confeccionados e 
apresentados mas padecem de aprimoramento, visto não preenchimento total dos dados,  para o 
qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região.  
 
   i) DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA 
 
  Conforme dados extraídos da prestação de Contas do CRTR 4ª Região, do 
documento intitulado “Dos resultados das etapas previstas”, destaca-se:  
 

AÇOES 2017 2018 PERCENTUAL DE 
AUMENTO 

CIDADES VISITADAS 49 59 20,41% 
PROFISSIONAIS ABRANGIDOS 1.560 1.755 12,5% 
ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS 109 274 151,38% 
AUTOS DE INFRAÇAO 23 23 0% 
NOTIFICAÇOES 455 463 1,76% 
PROFISSIONAIS ATIVOS 20.626 21.791 5,65% 

Legenda: Dados extraídos do Processo de Prestação de Contas do CRTR 4ª Região de número 009/2019, às folhas 22, 
referente ao exercício de 2018.  
 
    Concernente às medidas administrativas ultimadas pelo conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 4ª Região, destaca-se:  
 

AÇOES 2017 2018 PERCENTUAL DE 
AUMENTO 
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NOTIFICAÇOES DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA 559 362 -0,0284% 
PROCESSOS ÉTICOS POR INADIMPLENCIA 50 120 140% 

Legenda: Dados extraídos do Processo de Prestação de Contas do CRTR 4ª Região de número 009/2019, às folhas 23, 
referente ao exercício de 2018. 
 

Concernente aos resultados obtidos em 2018, pelo Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia, destaca-se:  
 

AÇOES 2017 2018 PERCENTUAL 
INSCRIÇAO 1948 2388 22,59% 

INSCRIÇAO PJ 19 144 657,90% 
CANCELAMENTO 835 874 4,7% 

REATIVAÇAO 154 209 35,71% 
NEGOCIAÇAO 858 835 -268% 

TRANSFERENCIAS 36 99 175% 
REQUERIMENTOS GERAIS 654 81 -807,40% 

Legenda: Dados extraídos do Processo de Prestação de Contas do CRTR 4ª Região de número 009/2019, às folhas 24, 
referente ao exercício de 2018.  
 

i.1) Da análise dos dados apresentados pelo CRTR 4ª Região, observa-se que o Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia vem aprimorando sua rotina frente ao ato fiscalizatório e ao 
cumprimento de sua função institucional, padecendo de melhoria frente a intensificação dos trabalhos de 
fiscalização e ao cumprimento de sua atividade fim.  
 

j) 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:  
 

Art. XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, os quais somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 
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Dos Processos de contratações - A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei do Pregão, 
constituem a legislação básica sobre licitações e contratos para a Administração Pública.  

 
Os procedimentos internos a serem seguidos nos processos de dispensa de licitação 

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

 
Foi apresentada a Portaria nº 19/2019 que dispõe sobre a substituição de membro 

de aquisição de bens e serviços no âmbito do CRTR 4ª Região e dá outras providencias. 
  

j.1) Foi apresentada a Portaria de nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, de 
número 014/2019, mas não foi apresentada a qualificação respectiva, para o qual recomendamos 
a regularização.  

 
Os Conselhos de fiscalização profissional, dada sua natureza jurídica autárquica, 

devem adotar, na aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade PREGÃO, na forma 
eletrônica, nos termos do artigo 4º, caput e § 1º do Decreto 5450/2005 (Acórdão 1623/2013 – 
Plenário, TC 007.030/2013-4, relator Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
26.06.2013 e demais atualizações vigentes.  

 
A locação de Imóvel - Avaliação: Cada processo de locação de imóvel por dispensa 

de licitação deve ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos: a) justificativa e 
conclusiva declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho e que ele é o único a 
atendê-las, ou o mais adequado a este atendimento; b) pesquisa de mercado e conclusiva 
declaração de que o preço pretendido é compatível com os praticados no mercado. c) os requisitos 
legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro contratado por 
dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos termos da Lei nº 
8.666/93. A juntada aos autos das certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel 
afigura-se imprescindível à correta instrução processual; d) quando da realização de eventual 
prorrogação contratual, é prudente a realização de nova pesquisa de mercado, a fim de comprovar 
que os preços oferecidos são compatíveis. e) ato de reconhecimento da dispensa pela autoridade 
máxima; f) Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial. 

 
Da análise dos Contratos firmados pelo CRTR 4ª Região, destaca-se:  
 

Contratada: NOVO PAPEL E MATERIAL DE ESCRITORIO 
EIRELI 
Objeto: Aquisição de materiais de escritório 

 
Valor Global:  
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Contrato não firmado por ser despesa única no exercício (N.F. Nº 
000.002.638), conforme informação prestada pelo CRTR 4ª Região. 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 
Processo Administrativo nº 001/2018 

VALOR TOTAL: 
R$5.543,09 

Contratada: VENUS WORLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
Objeto: Locação de equipamentos de informática   
Contrato nº 003/2017 
Modalidade de Licitação:  Dispensa de Licitação 
Publicação no D.O.U. seção 3, nº 189 de 30 de setembro de 2019 

Valor mensal:  
R$ 675,00, 

conforme cláusula 
3ª do contrato 

firmado entre as 
partes 

Contratada: PAPELEX – ATACADAO PAPELEX LTDA 
Objeto: Aquisição de material de Limpeza 
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 
Processo Administrativo de Licitação nº 003/2018 
1º Termo Aditivo firmado em 22/09/2018 
2º Termo Aditivo firmado em 15/08/2019 

 
Valor Global:  
R$ 2.343,84 

Contratada: DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA 
Objeto: Prestação de serviços através da disponibilização, de forma não 
exclusiva, de sistema computacional (software) de envio profissional de 
e-mails sob demanda em uma ou mais contas individuais, para atender as 
necessidades do Conselho  
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 
Processo Administrativo s/nº 
Resumo do plano contratado 
Plano/contrato: Mail2Easy Conta 
Quantidade envio: 50.000 
Máximo de contatos: 50.000 
Máximo de envio por dia: 50.000  
Valor R$ 205,00 

 
 
 
 

Valor global 
dispendido em 

2018: 
R$ 2.497,32 

 
j.2) Concernente à prestação de serviços firmado entre a empresa DINAMIZE 

INFORMÁTICA LTDA e o CRTR 4ª Região, não foi apresentado o processo devidamente 
instruído, encadernado e autuado e cotação de preços de outras empresas de modo a evidenciar 
que a contratada apresentou o menor preço de mercado, para o qual recomendamos o 
aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente ao ato procedimental.  

 
j.3) Não foi apresentado o contrato de Prestação de Serviços e correspondente  

Procedimento Administrativo Licitatório concernente à prestação de serviços firmado entre o 
CRTR 4ª Região e a empresa ADMIX MULTIMÍDIA E INFORMÁTICA LTDA – ME , cuja 
despesa global em 2018, totalizou a monta de R$ 12.863,88 (doze mil, oitocentos e sessenta e três 
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reais e oitenta e oito centavos) conforme dados extraídos dos registros contábeis, para o qual 
recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR frente ao ato procedimental.  

 
j.4) Recomendamos a sinalização do nome do fiscal nos contratos firmados pelo 

CRTR 4ª Região para atendimento ao estabelecido no artigo 67 da Lei 8.666/93 para o qual 
recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª frente ao ato procedimental. 

 
j.5) Não foi apresentado o processo administrativo e o  contrato de renovação de 

locação da atual sede do CRTR 4ª Região, cujo valor global, em 2018, totalizou a monta de R$ 
116.964,01(cento e dezesseis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e um centavo), conforme 
dados extraídos dos registros  contábeis e da Relação de fornecedores apresentado pelo CRTR 4ª 
Região a pedido do Setor de Controle Interno, contendo o atendimentos dos seguintes itens: a) 
justificativa e conclusiva declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho e que ele 
é o único a atendê-las, ou o mais adequado a este atendimento; b) pesquisa de mercado e conclusiva 
declaração de que o preço pretendido é compatível com os praticados no mercado; c) os requisitos 
legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro contratado por 
dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos termos da Lei nº 
8.666/93. A juntada aos autos das certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel 
afigura-se imprescindível à correta instrução processual; d) quando da realização de eventual 
prorrogação contratual, é prudente a realização de nova pesquisa de mercado, a fim de comprovar 
que os preços oferecidos são compatíveis. e) ato de reconhecimento da dispensa pela autoridade 
máxima; f) Publicação do extrato de contrato na imprensa oficial. 

 
Pontos a serem observados:  
As contratações do CRTR 4ª Região padecem de alguns aprimoramentos no rito 

procedimental. Os processos licitatórios precisam ter justificativa com detalhamento da 
necessidade de contratação. Foi observado que o Conselho Regional não realiza Pregão para 
contratações de bens e serviços comuns, mas se encontra em procedimentos administrativos para 
implementação de tal modalidade.    

 
    A licitação é somente inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se instaurar 
competição entre eventuais interessados. Esse requisito não ficou bem demonstrado nos processos; 
Ausência da comprovação de ampla pesquisa de mercado e a conclusiva declaração de que o preço 
pretendido é compatível com os praticados no mercado. Nesse sentido, recomendamos que nos processos 
de qualquer modalidade, inclusive as dispensas e inexigibilidades, sejam apresentadas justificativas mais 
detalhadas para as contratações.  
 

Para a abertura de quaisquer processos licitatórios, faz-se necessária a formalização 
de plano de trabalho prévio, adequado e objetivamente descrito, contendo no mínimo a justificativa 
detalhada da necessidade dos serviços, a relação entre a demanda prevista e os serviços a serem 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

24 

 
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 

contratados e o demonstrativo dos resultados a serem alcançados em termos de necessidade, 
economicidade e melhor aproveitamento dos recursos, bem como a individualização dos objetos 
concernentes a cada contratação na conformidade exigida na Lei de Licitações e contratos 
administrativos e atualizações vigentes e Lei nº 10.520/2002 e  respectivos Decretos 
regulamentadores vigentes.   
 

k) Administração de Pessoal 
 

Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 
2018, o CRTR/04 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 

EFETIVOS 28 73,68% 
 

COMISSIONADOS 6 15,79% 
 

CONTRATOS 
IRREGULARES 

4 0,00% 
 

TOTAL 38 100,00%  

DESPESAS 

PESSOAL 885.392,62 75,81% 23.299,81 

ENCARGOS 219.770,28 18,82% 5.783,43 

BENEFÍCIOS 62.688,34 5,37% 1.649,69 

TOTAL 1.167.851,24 100,00% 30.732,93 

% 
COMPROMETIMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

3.720.005,10 31,39% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA 

2.708.150,65 43,12% 2.364,07 

 
Em relação às médias, para não comprometer os dados estatísticos, as diárias de 

funcionários foram excluídas do cálculo. Os encargos compreendem os itens: INSS, FGTS e 
PASEP. Os benefícios compreendem: Auxílio Educação, Assistência Médica e Auxílio 
Alimentação. A receita corrente líquida foi assim calculada: (receitas correntes) – (despesas de 
cota-parte CONTER)). No cálculo da média mensal foram considerados treze (13) meses. 
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O Artigo 37 da CRFB determina, verbis:  
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.  

 
k.1) Do quadro de pessoal do CRTR 4ª Região, em 2018, destaca-se que houveram 

diversas substituições dos contratos irregulares por empregados concursados, porém, o CRTR 
ainda possui 04 (quatro) contratações sem concurso público e sem investidura na forma 
estabelecida nas contratações de cargos de livre provimento.  

 
Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/04 junto aos órgãos 

de controle fiscal (Receita Federal, FGTS, Estado e Município) e constatamos, exceto pelo FGTS, 
que todos oferecem a regularidade automática. O motivo pelo o qual o CRTR não possui 
regularidade junto ao FGTS é devido ao não recolhimento de FGTS para os cargos comissionados 
no período de 11/2004 a 12/2013 no qual o CRTR entendia de que não era devido; tal matéria foi 
judicializada e o CRTR aguarda desfecho do processo.    
 
 
 
 

l) Processo de Solicitação de Inscrição 
 

l.1) Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem (processos de solicitação de inscrição profissional de números 24190/2018, 24984/18 
e 24643/2018 restou observado que as peças documentais dos processos de solicitação de inscrição 
profissional se encontram numerados, mas acondicionados em plásticos, para o qual reiteramos a 
recomendação concernente ao aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente ao rito 
procedimental especificado no Manual de rito processual elaborado pelo CONTER e constante em 
seu site www.conter.gov.br.manuais editado em 2015.  

 
l.2) Nos processos de solicitação de inscrição profissional não estão autuados, as 

atas de reunião Plenária Extraordinária homologando a decisão de julgamento da solicitação de 
inscrição profissional aprovado em Reunião de Diretoria Ad-Referendum do Plenário, para o qual 
recomendamos o aprimoramento da rotina interno do CRTR 4ª frente ao ato procedimental.  

 

m - Portal da Transparência 
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A matéria foi instituída pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que trata do Portal da Transparência 
e recentemente detalhada pelo Acórdão nº 96/2016 – TCU – Plenário, de 27/1/2016. A matéria 
está regulamentada através da Resolução CONTER nº 02/2016 que fixa regras e conteúdo para o 
acesso as informações e dá outras providências.  

 
m.1) No site do CRTR 4ª 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, padecendo de aprimoramento para atendimento total das exigências estabelecidas na 
lei de regência, nos seguintes tópicos: Profissionais da radiologia: Quantitativo de profissionais: 
atualizar pois está disponível dados de junho de 2018; Fale conosco: ouvidoria: está direcionando 
para o link  “Denúncia” do site do CRTR.  
  

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.  

  n) Processos de Sindicância 
 
  O CRTR 4ª Região editou a Portaria nº 20/2018 nomeando a comissão de 
Sindicância do CRTR 4ª Região, assinada em 02/07/2018.  
 
  Não foi apresentado processo de Sindicância no exercício de 2018. 

  o) Processo Ético Disciplinar 
   

O CRTR 4ª Região editou a Portaria nº 21/2018 nomeando a comissão de Ética e 
disciplina do CRTR 4ª Região assinada em 02/07/2018.  
 
   Não foi apresentado processo Ético Disciplinar do exercício de 2018.  
   

p) Da Conformidade da Gestão e Demandas de Órgãos de Controle.  
 
 O CRTR 4ª Região, instituiu o Controle Interno em seu âmbito, nomeada por meio 

da Portaria nº 004/2019, tendo como objetivo a análise da gestão realizada em 2018 e ajuda no 
desenvolvimento de novos atos de gestão para uma melhoria efetiva.  

 
A Declaração que está cumprindo a Lei 12.527/2011 de acesso à informação – 

Portal da Transparência foi apresentada. 
 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

27 

 
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 

Concernente a  Declaração que o CRTR não efetua cobranças contidas nos itens 19 
e 24 do Decreto Regulamentador nº 92.790/86, fora do Sistema integrado da conta compartilhada 
e em guias que não sejam emitidas para esse fim específico, foi apresentada a Declaração subscrita 
pela Presidência do Regional, datada de 29 de outubro de 2019 nos termos verbis: “Declaro para 
os devidos fins, que o Conselho Regional de técnicos em Radiologia do Rio de Janeiro não efetua 
cobranças contidas nos artigos 19 e 24 do Decreto Regulamentador nº 92.790/86, fora do sistema 
integrado da conta compartilhada e em guias que não sejam emitidas para esse fim específico. 
Porém, no ano de 2018, foi identificado pela contabilidade recebimento em 23/10/2018, na conta 
corrente 26.220-X, valor de R$ 173,86 referente a renegociação de anuidade 2018 da técnica [...], 
através de depósito on line. O referido depósito foi autorizado na época pela diretoria deste 
Regional, devido à ocorrência excepcional de problema de geração de boleto, o qual os detalhes 
relacionados ao eventual problema não são de meu conhecimento. Em todo o ano de 2018, apenas 
este caso foi identificado pela contabilidade, todos os demais recebimentos se encontram dentro 
do sistema integrado da conta compartilhada em guias para esse fim específico com repasses 
automáticos. MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA DIRETOR PRESIDENTE CRTR/RJ”.   

 
O Relatório circunstanciado das atividades de fiscalização foi apresentado por meio 

do Memorando CRTR 4ª Região nº 819/209.  
 
Concernente ao Relatório de inadimplentes atualizado até a data de realização da 

auditoria e medidas efetivas ultimadas pelo CRTR para sua redução, foi apresentado Relatório da 
Comissão de Controle Interno do CRTR 4ª Região, datado de 24 de outubro de 2019 nos termos 
verbis: “ [...] Através dos gráficos, anexados a PAD 013/2019, é possível notar as melhorias que 
este regional vem implementando no setor de cobrança. Destacamos também que em 30 de 
novembro de 2018 foi aberto o PAD 013/2018, para acompanhar os trabalhos da Comissão de 
Cadastro Financeiro. Esta Comissão tinha como objetivo a regularização do sistema cadastral 
financeiro de acordo com o parecer nº 051/2018 da ASSEJUR. No dia 30 de abril de 2019 foi 
solicitado à BYTE baixa de todas as anuidades de pessoas físicas e jurídicas anteriores a 2012. Foi 
solicitado, através do Memorando nº 1644/2019, para que a contadora [...] verifique se foi realizada 
a baixa das anuidades, conforme o chamado aberto. Atenciosamente, CARLOS HENRIQUE L. 
PIMENTA – Presidente da Comissão de Controle Interno. LUCIENE DA SILVA MARINHA – 
Membro da Comissão de Controle Interno. JHONES ZANDONOTO DE LIMA – Membro da 
Comissão de Controle Interno.  

 
q.1) Concernente às informações acima apresentadas pelo CRTR 4ª Região, 

constante no Relatório da Comissão de Controle Interno nomeado por meio da Portaria nº 
004/2019, faz-se necessário o encaminhamento dos procedimentos ultimados pelo CRTR 4ª 
Região que resultaram na baixa de todas as anuidades de pessoas físicas e jurídicas anteriores a 
2012. 
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q.2) A Declaração que o CRTR 4ª Região observa o cumprimento das regras de 
Segurança e Medicina do Trabalho não foi apresentado.  
 

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

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

ITEM / 
ASSU
NTO 

OCORRÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES / PONTOS DE 
MELHORIAS 

IMPLEMENT
AÇÃO 

II - d.1 

A Prestação de Contas do CRTR 4ª Região não se encontra autuado 
e numerado em processo específico para o qual recomendamos o 
aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente ao rito 
procedimental. Importante seja juntado aos autos os respectivos 
Relatórios da CTC – Comissão de Tomada de Contas do Conselho 
Regional. 

IMPLEMENT
ADO 

II - d.2 

O Rol de responsáveis elaborado pelo CRTR 4ª Região não atendeu 
a formalização estabelecida no Artigo 8º, I, §2º, letras d), e) e f) da 
Resolução CONTER nº 01/2016 que estabelece normas e 
procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos 
de Radiologia para o qual recomendamos o aprimoramento da 
rotina interna do CRTR 4ª Região frente ao ato procedimental. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

II - d.3 

Na prestação de contas não consta a declaração de que os gestores 
estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas 
para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do 
CRTR 4ª Região frente ao rito procedimental para atendimento ao 
estabelecido no inciso IV, artigo 8º da Resolução CONTER nº 
01/2016. 

IMPLEMENT
ADO 

II - d.4 

O Parecer da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional 
da 4ª Região, datado de 22/03/2018 e assinado pelos 3 (três) 
componentes foi aprovada inicialmente com ressalvas e o Parecer 
Final do exercício de 2017 re ratificado, datado de 20 de junho de 
2018 CTC aprovando as contas do exercício de 2017 foi assinado 
apenas por 1 (um) dos membros da CTC. Recomendamos o 
aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente ao ato 
procedimental, no que concerne à assinatura do Parecer por todos 
os componentes da CTC para atendimento à formalização 
estabelecida no artigo 8º III da Resolução CONTER nº 01/2018.   

IMPLEMENT
ADO 
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II - e.1 
Ausência da Demonstração do Fluxo de Caixa; IMPLEMENT

ADO 

II - e.2 
Os bens móveis não foram depreciados periodicamente; IMPLEMENT

ADO 

II - e.3 

Da conciliação bancária foi detectado que o saldo das contas de 
aplicação 695-8 e 841-1 não condiz com os extratos apresentados: 

CONTA EXTRATO BALANCETE 
695-8 R$ 3.983,89 R$ 3.733,08 
841-1 R$ 36.102,99 R$ 35.920,63 

 

IMPLEMENT
ADO 

II - e.4 

Um ativo deve ser reconhecido quando há expectativa de que haja 
futuros benefícios econômicos para a entidade. As contas a seguir 
trazem saldo de responsabilidade em apuração, depósitos judiciais, 
cauções, cobranças de tributos indevidamente e outros créditos, 
muitos deles já advindos de exercícios anteriores, para o qual é 
necessário ações efetivas de cobrança e/ou monitoramento. A cada 
exercício o CRTR deve realizar um estudo a fim de averiguar a 
expectativa de efetiva cobrança ou ressarcimento de cada um desses 
ativos e realizar as devidas atualizações ou desreconhecimento 
conforme cada caso: 

1 1.1.3.4.1.01.01 DESVIO DE BÉNS E 
VALORES 

R$ 48.888,83 

2 1.1.3.4.1.01.02 RESPONSÁVEIS POR 
DANOS E PERDAS 

R$ 1.359,89 

3 1.1.3.4.1.01.04 RESPONSÁVEIS EM 
APURAÇÃO 

R$ 25.753,96 

4 1.1.3.5.1.01.01 Elisabeth Boavista R$ 5.000,00* 

5 1.1.3.5.1.02.01 DESPESAS JUDICIAIS R$ 1.281,61* 

6 1.1.3.5.1.02.02 DEPOSITO JUDICIAL 
CONDOMINIO EDIFIO 

ODEON 

R$ 13.541,15* 

7 1.1.3.5.1.02.03 OUTROS DEPOSITOS 
LOCATIVIO 

R$ 11.592,00 

8 1.1.3.5.1.03.01 CAUÇÃO CONTRATO 
LOCATICIO 

R$ 20.590,00 

9 1.1.3.5.1.04 Bloqueios Judiciais R$ 44.745,19 

10 1.1.3.8.1.01.01 CRTR – 11º REGIÃO R$ 1.000,00* 

 
 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 
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11 1.1.3.8.1.01.04 BANCO DO BRASIL – 
retenções indevidas 

R$ 4.080,00 

12 
 

1.1.3.8.1.01.05 CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – retenções 

indevidas 

R$ 4.575,05 

13 1.1.3.8.1.01.07 CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – depósitos a 

identificar 

R$ 2.357,67 

14 1.1.3.8.1.01.12 CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – cheques 

clonados 

R$ 10.800,52* 

15 1.3.8.1.02.01 CHEQUES EM 
COBRANÇA 

R$ 1.851,47* 

16 1.3.8.1.02.11 LEANDRO SUMI – Mutirão 
de Fiscalização – Multa de 

trânsito 

R$ 90,22 

17 1.3.8.1.02.12 GIDEÃO MELO R$ 153,23* 

*Já recebido ou baixado em 2018. 

II - e.5 

A conta 1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
apresenta saldo de R$ 1.733,86 para o qual não foi apresentado 
documentação de controle de posse ou propriedade. Para o qual 
recomendamos que seja realizado levantamento e efetivada a baixa 
se for o caso. 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 

II - e.6 
A conta 2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 
encontra-se com saldo invertido. Conta de natureza credora possui 
saldo devedor de R$ 37.752,98. 

IMPLEMENT
ADO 

II - e.7 
Na rubrica 2.1.5.1.1.01.01 - COTA PARTE A ENVIAR AO 
CONTER- outros exercícios contatamos saldo de R$66.562,52 a ser 
regularizado. 

NÃO 
IMPLEMENT

ADO 

II - e.8 

Na rubrica 2.1.1.1.1.01.02 - RESCISÕES TRABALHISTAS A 
PAGAR consta saldo de R$ 11.869,51 vindos de exercícios 
anteriores para o qual é recomendado realizar o levantamento se 
ainda devido e efetivar a regularização ou baixa. 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 

II - e.9 

O saldo nas contas a seguir indicam tributos e contribuições retidas 
e não recolhidas. Em 2017 o CRTR realizou um parcelamento junto 
à Receita Federal para regularizar alguns débitos de INSS, PIS e 
IRRF. Recomendamos que o CRTR faça um levantamento geral de 
todos as retenções, dos valores recolhidos em todos os órgãos 
competentes e regularize os saldos devedores, se houver:  

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 
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2.1.1.1.1.01.05 MENSALIDADE E 
CONTRIBUÇÃO SINDICAL 
A PAGAR 

R$ 563,27 

2.1.1.1.1.01.08 CONSIGNAÇÕES 
COOPEFISPRO 

R$ 2.123, 69 

2.1.1.4.1.01.01 INSS A RECOLHER R$ 15.402,53 

2.1.1.4.1.01.02 FGTS A RECOLHER R$ 11.030,42 

2.1.1.4.1.01.03 PIS A RECOLHER R$ 1.550,04 

2.1.4.1.1.01.01 IRRF S/SALÁRIOS A 
RECOLHER 

R$ 6.553,16 

2.1.4.1.1.01.03 INSS S/SERVIÇOS PF A 
RECOLHER 

R$ 5.410,49  

 

III - 
a.1 

Além das contas acima, que estão escrituradas, detectamos uma 
sétima conta no Banco Bradesco AG: 2509 C/P: 1005437-0. A 
referida conta poupança não encontra conformidade com o § 3º do 
Art. 164 da Constituição Federal de 1988. 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
b.1 

Analisamos as despesas efetuadas durante os meses de janeiro, 
fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro e dezembro 
de 2017 e, em relação à legitimidade dos documentos, consideramos 
regulares. No entanto, de acordo com a norma legal e 
principalmente para melhor controle e gerenciamento dos atos de 
gestão, a montagem dos processos de despesas precisam de 
padronização e aprimoramento nas suas rotinas internas e algumas 
implementações, especialmente para os seguintes procedimentos 
básicos: 
- Certidões negativas (comprovação da regularidade fiscal); e 
 - Declaração de opção ao simples (quando for o caso). 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 

III - 
b.2 

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

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 
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parcialmente aplicadas, em face da não retenção dos impostos 
federais em alguns serviços /compras, como por exemplo das 
seguintes empresas: Claro S/A, Companhia Brasileira de Soluções 
e Serviços, Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e 
Informática Eireli, Light Serviços de Eletricidade S/A, Telefônica 
Brasil S/A e Telemar Norte e Leste S/A. 

III - 
b.3 

Verificamos que alguns pagamentos foram efetuados em atraso 
gerando os seguintes juros e/ou multas, conforme segue: No valor 
de R$ 1.739,31 referente aos pagamentos das Guias do FGTS das 
competências 09, 10 e 11/2016. No valor de R$ 49,49 dos DARFS 
dos meses 01 a 12/2015 da Empresa Embratel. 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 

III - 
b.4 

Em referência às despesas realizadas através desta modalidade e 
para o melhor controle e gerenciamento, recomendamos que seja 
cumprida a exigência do art. 2º da Portaria 95, de 19 de abril de 
2002 referentes às despesas realizadas além dos limites permitidos 
que é de R$ 200,00 (duzentos reais). Foi constatado no suprimento 
de fundos do CRTR/04 do mês 12/2017, despesa acima do limite 
permitido e ausência da descrição do serviço/material. 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
d.1 
E 

III - 
d.2 

III - d.1 – Não foi apresentado relatório respectivo para os créditos 
escriturado em Dívida Ativa nas seguintes contas:    
1.2.1.1.1.0
4.01 

Dívida Ativa Longo Prazo – 
Fase Administrativa PF 

R$18.586.880,95 

1.2.1.1.1.0
4.03 

Dívida Ativa Longo Prazo – 
Fase Administrativa PJ 

R$ 544.903,98 

1.2.1.1.1.0
4.05 

(-) Ajuste A Valor 
Recuperável – Dívida Ativa 
– Curto Prazo 

R$ 13.446.739,86 

 
III - d.2 - Foi informado que em grande maioria destes processos, 
são ações de execuções fiscais distribuídas e que não tiveram 
acompanhamento. Todos esses processos citados estão sendo 
sujeitos à prescrição intercorrente (art. 40, § 4º da LEF) para o qual 
recomendamos a regularização.  

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
d.3 

Recomendamos o acompanhamento dos processos judiciais do 
CRTR 4ª Região e o aprimoramento da rotina interna frente às ações 
judiciais em curso. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
d.4 

Recomendamos que ao Relatório de prognóstico quanto à 
possibilidade de perda no desfecho de toda as ações judiciais 

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

III - e.1 

Em análise à formalização dos processos de concessões de diárias, 
verificou-se que os processos não estão instruídos com a totalidade 
dos documentos que dão suporte à comprovação efetiva da 
concessão da diária. 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. 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 

III - f.1 

O inventário dos bens patrimoniais de 2017 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. 

IMPLEMENT
ADO 

III - f.2 
Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade 
estão sendo aplicados, porém o saldo dos relatórios não condiz com 
o saldo da conta 1.1.5.6.1.01.01 – MATERIAL DE CONSUMO. 

EM 
IMPLEMENT

AÇÃO 
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III - f.3 

O Processo Administrativo nº 02/2018 se encontra encadernado, 
mas sem numeração completa de suas folhas para o qual 
recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª 
Região frente ao ato procedimental. 

IMPLEMENT
ADO 

III - f.4 

A situação do veículo CORSA GM-2007 PLACA LUV 9885 
apresenta débito resultante de infração realizada em 25/04/2011 na 
monta de R$ 127,69 (cento e vinte e sete reais e sessenta e nove 
centavos, para o qual recomendamos a regularização. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
h.1 

A composição da Comissão Permanente de Licitação padece de 
aprimoramento para atendimento das exigências contidas no artigo 
51 da Lei 8.666/93 para o qual recomendamos a regularização. 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
h.2 

A Portaria de nomeação de (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe de 
Apoio não foi apresentada, 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. 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
h.3 

O Processo Administrativo Licitatório nº 02/2017, concernente à 
Dispensa de Licitação para aquisição de  Material de Informática 
cuja despesa global se deu na  monta de R$ 6.500,00, conforme 
dados extraídos dos registros contábeis se encontra encadernado e 
numerado em suas folhas, padecendo de aprimoramento no que 
concerne à juntada da habilitação e regularidade fiscal da empresa 
contratada para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina 
interna do CRTR 4ª Região frente ao rito procedimental. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
h.4 

O Processo Administrativo Licitatório nº 006/2017, concernente à 
Dispensa de Licitação para aquisição de 60 (sessenta resmas de 
papel sufite cuja despesa global se deu na monta de R$ 1.019,40, 
conforme dados extraídos da Nota fiscal nº 000.001.430, série 1, 
folha 01/01 da Porto Novo Papel, se encontra encadernado e 
numerado, com observância que não consta dos autos o orçamento 
junto à 3 (três) fornecedores do ramo, habilitação e regularidade 
fiscal para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna 
do CRTR frente ao ato procedimental. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

III - 
h.5 

Ausência de habilitação jurídica e fiscal em alguns processos 
licitatórios realizados por dispensa de Licitação para o qual 
recomendamos a regularização. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 
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III - 
h.6 

Recomendamos a sinalização do nome do fiscal nos contratos 
firmados pelo CRTR 4ª Região para atendimento ao estabelecido no 
artigo 67 da Lei 8.666/93 para o qual recomendamos o 
aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª frente ao ato 
procedimental. 

IMPLEMENT
ADO 

III - j.1 

O CRTR 4ª Região possuiu cerca de 25 (vinte e cinco) empregados. 
Durante o exercício houveram diversas movimentações. Da análise 
da forma de contratação, destaca-se: 20 (vinte) contratações sem 
concurso público e sem investidura na forma estabelecida nas 
contratações de cargos de livre provimento e 04 (quatro) 
empregados efetivos/concursados e 1 (um) 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 4ª Região precisa de implementações 
internas para regularização das contratações de seu quadro de 
pessoal. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO  

III - j.2 

Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/04 
junto aos órgãos de controle fiscal (Receita Federal, FGTS, Estado 
e Município) e constatamos, exceto pelo FGTS que todos oferecem 
a regularidade automática. 

NÃO 
IMPLEMENT

ADO 

III - j.3 
O comprovante do envio do CAGED do mês de março de 2017 não 
foi apresentado. 

IMPLEMENT
ADO 

iv.1   

No site do CRTR 4ª 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 padecendo de 
aprimoramento para atendimento total das exigências estabelecidas 
na lei de regência. 

PARCIALME
NTE 

IMPLEMENT
ADO 

v.1 

Não se encontra nos autos do Procedimento de Sindicância o 
julgamento do Plenário sobre o processo para qual recomendamos 
a regularização frente ao rito procedimental. 

PARCIALME
NTE 

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

ITEM / 
ASSUNTO 

OCORRÊNCIAS/RECOMENDAÇÕES/PONTOS DE MELHORIAS 

II - d.1 

O Rol de responsáveis elaborado pelo CRTR 4ª Região foi apresentado e 
juntado ao Processo de Prestação de Contas do exercício de 2018 na regra 
disposta na Resolução CONTER nº 01/2016, que estabelece normas e 
procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de 
Radiologia, cabendo aprimoramento apenas, no que concerne à inclusão da 
data de publicação na imprensa Oficial, da identificação dos atos de 
nomeação, designação e exoneração dos gestores, para o qual recomendamos 
a regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Para atender a Resolução CONTER n° 001/2016, Art. 8°, § 2°, alínea d, a inclusão data de 
publicação no DOU, constando a identificação dos atos de nomeação, designação e exoneração 
dos gestores, foi feita no Rol do Relatório de Gestão, anexo à Prestação de Contas, exercício 
2019. Este item já foi devidamente corrigido e na Prestação de contas do exercício de2019 já 
poderá ser observado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

II - e.1 
Há saldo na conta 1.1.3.1.1.03.01.01.099 - ADIANTAMENTO DE 
SUPRIMENTO DE FUNDOS no valor de R$ 410,65 referente a suprimento 
de fundos concedido, pendente de prestação de contas; 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Através do Memorando n° 0273/2020 a Assessora informa que o valor R$ 410,65, foi depositado 
na conta 28.144-1, no dia 02/01/2020, conforme comprovante anexado a este PAD. Foi enviado 
o Memorando nº 0353/2020 para os supridos prestando esclarecimento sobre o prazo para 
prestação de contas e da consequência caso o mesmo não seja cumprido, conforme Decreto nº 
93.872/1986, Art. 45, inciso III, § 3º, alínea c. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi acatada. O CRTR comprovou a 
regularização da ocorrência.  

II - e.2 
Há saldo nas contas a seguir as quais devem ser apuradas responsabilidade: 

1.1.3.4.1.01.01.0
1.001 

DESVIO DE BENS E VALORES R$ 48.888,83 
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1.1.3.4.1.01.01.0
1.004 

RESPONSABILIDADES EM 
APURAÇÃO 

R$ 25.753,96 

1.1.3.4.1.01.01.0
1.002 

RESPONSÁVEIS POR DANOS E 
PERDAS 

R$ 1.128,61 

 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Abaixo listamos as respostas da Contadora Silviane Nunes, enviadas através do Memorando nº 
0294/2020, para os itens descrito acima: 
a) Desvio de bens e valores: “O valor é referente ao processo sob número 0507290- 
35.2003.4.02.5101 - Davi Cavalcante dos Reis e Hannelore Appe. A ação de execução fiscal foi 
proposta em 22/05/2003. A conta atualmente se encontra zerada.” 
b) Responsabilidades em apuração: “O valor existente nesta conta é objeto de uma ação de 
Reconvenção feita no bojo da Ação Trabalhista nº 0100026-66.2017.5.01.0063 interposta por 
PASCOAL DOS SANTOS CIRINO, cujo andamento atualizado segue anexo.” 
c) Responsáveis por danos e perdas: “Os valores que compõem esta conta se referem a multas 
e juros referentes a retenções de imposto de renda sobre aluguel não recolhidas em época certa. 
As competências de janeiro/2018 a março/2018 e as demais em dezembro/2018. Os 
recolhimentos foram prejudicados por a assessoria contábil da época está saindo do Conselho e 
desta forma a contabilização e acompanhamento da rotina não foi realizada.” 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
Ainda é preciso apurar responsabilidade sobre o saldo da conta “Responsáveis por danos e 
perdas”, pois todas as despesas inelegíveis ao CRTR precisam ser apuradas e a responsabilidade 
pelos danos causados atribuídos a quem lhe deu causa.  

II - e.3 
Na rubrica 2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER 
- OUTROS EXERCÍCIOS, constatamos saldo de R$ 66.562,52 a ser 
regularizado.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Para regularizar esta ressalva, que consta desde 2017, foi aberto o PAD nº 022/2019. A 
Comissão de Controle Interne enviou o Memorando nº 1643/2019, para a Contadora Silviane, 
para que realizasse apuração da dívida COTA PARTE CONTER. A contadora, através do 
Memorando nº 1661/2019, informou que não consta nos sistemas de controle financeiro nenhum 
valor pendente para pagamento ao CONTER. E acrescenta: “Ao realizar levantamento dos 
débitos foram verificadas dívidas de empréstimos e cota parte dos exercícios de 2013, 2014 e 
janeiro, fevereiro e março de 2017, todos já quitados perante o CONTER.”. No referido 
memorando a contadora orienta que seja verificado junto ao CONTER a existência de alguma 
dívida pendente, para que o valor possa ser baixado da contabilidade em caso de negativo. A 
Comissão de Controle Interno enviou o Ofício nº 706/2019, no dia 29/11/2019, para o CONTER 
solicitando, para melhor compreensão do caso apresentado e para que pudéssemos tomar as 
providências cabíveis, foi reiterado o Ofício nº 516/2019, solicitando o encaminhamento do 
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comprovante do referido débito nos anais do CONTER, uma vez que o mesmo não foi localizado 
no CRTR-RJ 4ª Região. No entanto, até o presente memento, não obtivemos resposta. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. É preciso 
que o CRTR busque o fato gerador que gerou os lançamentos na conta 2.1.5.1.1.01.01.01.001 
COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS. As informações dos 
quais o CONTER tem acesso são aquelas prestadas pelo CRTR na sua Prestação de Contas e 
Balancetes Mensais. A princípio o CRTR declarou ao CONTER que existe cota parte a repassar 
em exercícios anteriores no valor de R$ 66.562,52, conforme informações do seu Balanço 
Patrimonial.  

II - e.4 

O saldo nas contas a seguir indicam tributos e contribuições retidas e não 
recolhidas: 
2.1.1.1.1.01.01.01.015 CONSIGNAÇÕES 

COOPFISPRO 
R$ 2.180,24 

2.1.1.4.1.01.01.01.001 INSS A RECOLHER R$ 56.173,45 
2.1.1.4.1.01.01.01.002 FGTS A RECOLHER R$ 12.390,75 
2.1.4.1.1.01.01.01.001 IRRF S/SALÁRIOS A 

RECOLHER 
R$ 2.533,01 

 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Ainda no Memo 294/2020, a Contadora Silviane Nunes responde: 
a) Consignações Coopfispro: “Apesar do saldo na referida conta não constava nenhum valor 
pendente de recolhimento, se tratava de erro de lançamento contábil no qual restou valor em 
conta. Foi verificado e apurado que de fato este Regional não devia o referido valor, como 
consta anexo. A conta atualmente se encontra regularizada.” 
 
b) INSS a recolher: “Apesar do saldo na referida conta não constava nenhum valor pendente 
de recolhimento, se tratava de erro de lançamento contábil no qual restou valor em conta. Os 
valores referentes à dívida de INSS se encontram em parcelamento. A conta se encontra 
regularizada.” 
 
c) FGTS a recolher: “Apesar do saldo na referida conta não constava nenhum valor pendente 
de recolhimento, se tratava de erro de lançamento contábil no qual restou valor em conta. A 
conta atualmente se encontra regularizada.” 
 
d) IRRF s/ salários a recolher: “Apesar do saldo na referida conta não constava nenhum valor 
pendente de recolhimento, se tratava de erro de lançamento contábil no qual restou valor em 
conta. A conta se encontra regularizada. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  
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II - e.5 

As provisões a seguir trazem saldo de exercícios anteriores e que não foram 
movimentadas em 2018; é necessário realizar um levantamento afim de 
verificar se esses valores são realmente devidos e realizar os pagamentos ou 
ajustes necessários para sua regularização: 

2.1.7.9.1.01.01.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS R$ 93.486,64 
2.1.7.9.1.01.01.01.002 PROVISÃO DE INSS 

S/FÉRIAS 
R$ 22.899,32 

2.1.7.9.1.01.01.01.003 PROVISÃO DE FGTS 
S/FÉRIAS 

R$ 7.458,93 

2.1.7.9.1.01.01.01.004 PROVISÃO DE PIS 
S/FÉRIAS 

R$ 934,87 

 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Segundo a Contadora Silviane Nunes: “Conforme orientado as contas foram ajustadas, pois os 
valores não eram devidos. Não foi possível a apuração das provisões de férias em 2018, por 
inconsistência no sistema de folha de pagamento.” 
Para este item, informamos ainda, que o exercício de 2018 foi atípico nas questões de Pessoal, 
haja visto que foi o ano que foram demitidos os contratados e admitidos os concursados, 
inclusive as contadoras, somado a isso foi realizado a aquisição de novo programa para o RH, 
pelas inconsistências encontradas a época no sistema da Byte sendo ambos incompatíveis para 
a migração de dados, causando essa inconsistência que segunda a atual Contadora Silviane já 
foi corrigido. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

II - e.6 

Nas contas abaixo foram lançadas as despesas pagas com juros e multas 
durante o exercício de 2018 para os quais devem ser apuradas as 
responsabilidades:  

3.4.2.3.1.01.01.
01.001 

JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 

R$ 
865,46 

3.4.2.3.1.01.01.
01.002 

MULTAS DE MORA DE 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

R$ 
1.545,15 

3.4.2.9.1.01.01.
01.001 

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE 
MORA 

R$ 
7.653,53 

 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Durante anos, vimos com uma diferença entre a receita orçada e a arrecadada, em virtude do 
alto índice de inadimplência, bem como a ausência de legislação que nos permitisse executar 
as dívidas até 2011 sendo realizadas apenas as cobranças administrativas e a fiscalização 
preconizada até 2018 com a chegada dos novos fiscais, os meses finais dos exercícios, os saldos 
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bancários sempre ficam baixos e a Gestão a fim de cumprir com os deveres, dava como 
prioridade os Vencimentos e salários com ímpeto de não faltar ao servidor sua verba 
considerada pela própria justiça como sendo “sagrada”, desta forma, a Gestão priorizou os 
pagamentos que poderiam ser regularizados posteriormente sem prejuízo ao funcionamento da 
autarquia, uma vez que, se a escolha fosse energia elétrica, telefonia, água ou outros serviços 
considerados essenciais poderia haver paralisação dos serviços, trazendo prejuízo ao 
atendimento dos profissionais. Já no exercício de 2019 esta situação foi regularizada não 
acontecendo o mesmo problema. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Todas as 
despesas inelegíveis ao CRTR precisam ser apuradas e a responsabilidade pelos danos causados 
atribuídos a quem lhe deu causa.  

III - c.1 

Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a montagem 
dos processos de despesas precisam 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. Como ponto 
de melhoria, recomendamos a adoção dos seguintes procedimentos para 
realização das despesas normais:  

 Nota de empenho assinada pelos Ordenadores de Despesas; 
 Certidões negativas (comprovação da regularidade fiscal); 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos 
impostos federais e o devido recolhimento; 
 Nota fiscal. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

A Comissão de Controle Interno do CRTR 4ª Região elaborou modelo, aprovado pela Diretoria, 
para a montagem dos processes econômicos financeiros, utilizando como embasamento o 
Manual de Instruções de Processos Administrativos do Sistema CONTER/CRTRs, as 
Resoluções CONTER nº 006/2004, 008/2017 e 012/2017, e Decreto nº 93.872/1986. A 
apresentação foi feita para o setor financeiro, no dia 14/02/2020, gerando a Ata assinada por 
todos os presentes. Os documentos estão anexo ao PAD. Frisando novamente que a orientação 
da CCI CONTER deu-se na auditoria datada de 28 a 31 de outubro de 2019, logo, mudanças 
significativas só poderão ser observadas a partir do exercício de 2020. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando a próxima auditoria. 

III - c.2 

Verificamos que as disposições mencionadas acima não foram aplicadas, em 
face da não retenção dos impostos federais na aquisição de alguns 
bens/serviços, como por exemplo os pagamentos realizados às seguintes 
empresas:  

 Byte serviços de informática LTDA – ME; 
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 Light serviço de eletricidade;  
 Valid certificadora digital; 
 Porto seguro cia de seguros gerais;  
 Companhia brasileira de soluções e serviços (Alelo S/A). 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Emitido o Memo CCI nº 239/2020 à Assessora da Tesouraria, que respondeu através do Memo 
360/2020 que foram enviados ofício para as empresas (em anexo) solicitando a retenção nas 
notas. 
Informa ainda, que das empresas listadas a Byte Serviços de Informática no ano de 2018 era 
do Simples Nacional e por isso não havia retenção, passando a ter retenção posteriormente; a 
Light já realizando a retenção desde o mês de abril/2019; a Valid Certificadora e a Porto 
Seguro fora feitos pagamentos únicos, não sendo a época observados a necessidade da retenção 
e em consulta a Contadora este pagamento de retenção não e devido posteriormente por ter 
pago valor integral a empresa. Já a empresa CIA- Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 
(ALELO) não possui mais contrato com este Regional desde outubro/2019. 
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.3 

Identificamos que o código de retenção da UNIMED (3280), contrato nº 
24609/24609, mês de janeiro/2018, não condiz com o código da IN 
1234/2012, cheque nº. 311244 (05/01/2018), o qual necessita de 
regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Em 09 de abril de 2019, foi realizado contato da UNIMED com o Regional, informando a 
desobrigação da retenção.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. A Lei 
federal nº 9.430/96 dispõe sobre a legislação tributária federal, disciplinando, dentre outros 
aspectos, as retenções tributárias exigidas aos órgãos, autarquias e fundações da administração 
pública federal, nos pagamentos às pessoas jurídicas de direito privado. A obrigação pela 
retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.  As pessoas jurídicas amparadas por 
isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar essa condição no documento fiscal, 
inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, sujeitarem-se à retenção do IR 
e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente 
à natureza do bem ou serviço. 
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III - c.4 

Foi constatada a ausência de rescisão de contrato de trabalho no processo 
disponibilizado referente à rescisão de contrato da assessora contábil do 
CRTR 4ª Região, onde havia somente cópia do cheque nº. 859468 datado em 
06/08/2018, memorando e depósito bancário no valor de R$ 6.717,80. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Observado que o documento encontrava-se somente na pasta funcional, foi anexado a este PAD 
e ao processo econômico nº 051/2018 o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da 
assessora contábil. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando a próxima auditoria. 

 
III - c.5 

O Suprimento de Fundos consiste na entrega de numerário a servidor para a 
realização de despesa na dotação própria. Verificamos que na prestação de 
contas de suprimento de fundos foram efetuadas diversas compras com cartão 
de crédito, a exemplo: Lojas Americanas Nfe. 042977, Uber e Posto Catedral 
ltda. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Foi observado que essas despesas foram contraídas por fiscal em viagem, nas Delegacias ou 
por colaborador em transporte para evento, não sendo observado a forma de pagamento em 
debito ou credito. Mas a despesa de fato ocorreu e foi feito o pagamento em forma de 
ressarcimento, visando evitar falhas futuras a Comissão de Controle Interno enviou o 
Memorando nº 0361/2020 para a Assessora de Tesouraria, COREFI e Delegacias, 
esclarecendo a finalidade do Suprimento de Fundos, que o mesmo não pode ser utilizado para 
compra com cartão de credito e disponibilizando material elaborado pela Controladoria Geral 
da União, “Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos”, que esclarece dúvidas sobre a 
utilização dos recursos. Dessa maneira, evitaremos erros e subsidiaremos os que recebem o 
suprimento com informações para melhorar a qualidade com os gastos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando a próxima auditoria. 

III - c.6 

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. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Foi encaminhado para os supridos, Assessora de Tesouraria, COREFI e Delegacias, material 
elaborado pela Controladoria Geral da União para os gestores federais, “Suprimento de 
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Fundos e Cartão de Pagamentos”, que esclarece dúvidas sobre a utilização dos recursos 
movimentados, evitando erros e subsidiando os que recebem o Suprimento de Fundos com 
informações para melhorar a qualidade com os gastos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
É de responsabilidade do Ordenador de Despesa o controle e acompanhamento da aplicação do 
Suprimento de Fundos pelos agentes supridos, e despesas previsíveis e passiveis de 
planejamento deverá ser submetida ao processo licitatório. 

III - e.1 

Recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente 
ao ato procedimental concernente à correção das falhas nas informações 
oriundas do processamento de cadastros em dívida, mencionada na nota 
explicativa citada à folha 152, dos autos do Processo de Prestação de Contas 
do CRTR 4ª Região. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Os Gestores reuniram-se com Departamento Jurídico afim de criar plano de recuperação de 
crédito para o exercício de 2020, visando contemplar a Cobrança em todas as suas etapas, 
unindo o SECOB (Setor de Cobrança) ao Jurídico, visando melhor acompanhamento e 
execução das cobranças. Este plano de trabalho foi aprovado pela plenária e anexamos a este. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria.  

III - e.2 

No relatório de nº 04/2019, apresentado pelo CRTR 4ª Região, foi informado 
que os acompanhamentos processuais são realizados através de planilhas de 
Excel, alimentadas com publicações em diário oficial e leitura diária de 
andamentos no sistema processual do Tribunal para o qual reiteramos a 
necessidade de aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente ao 
acompanhamento e controle dos processos judiciais em curso.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

A chefe da Assessoria Jurídica, informa que já foi solicitado software jurídico para o 
acompanhamento e melhor planilhamento de todas as ações judiciais que o CRTR-RJ figure 
como autor ou réu. Para atender o apontamento realizado pelo SCI-CONTER e o Departamento 
Jurídico, já foi encaminhada para Comissão de Aquisição de Bens e serviços ata para abertura 
de Processo Licitatório e enviado Memorando nº 0362/2020 solicitando para a ASSEJUR a 
especificação do software que atenda as necessidades do setor. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria 

III - e.3 
No Relatório contendo o prognóstico quanto a quanto à possibilidade de perda 
no desfecho das ações judiciais (análise de risco), com classificação como 
provável, possível, ou remota apresentada pelo CRTR, não se encontra incluso 
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o Inquérito Civil 000559.2009.01.000/2-23 em curso no Ministério Público 
do Trabalho cujo objeto é a apuração de assédio sexual e moral com potencial 
prejuízo ao CRTR 4ª Região em R$7.329.812,57, valor apurado até  a data de 
27/11/2016, resultante de Descumprimento de TAC – Termo de 
Ajustamento de Conduta.   

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

O Inquérito Civil 000559.2009.01.000/2-23 teve seu início em 2009, sendo uma denúncia de 
assédio sexual supostamente praticado pelo ex Presidente Geraldo Gomes da Silveira, sendo 
assinado TAC em 2010 pelo Presidente à época Edvaldo Severo dos Santos, que envolveu-se 
em processo de assédio moral com uma funcionária, sendo o mesmo julgado e condenado pela 
justiça, sendo pago a época, indenização à funcionaria em questão. A Responsável chefe da 
assessoria jurídica, Dra. Letícia Maria, explica no Memorando nº 0263/2020, que trata-se de 
Inquérito Civil ainda não finalizado, informa ainda que possui pedido administrativo de 
reconsideração do valor arbitrado, ressaltando “(...) ainda que seja indeferido a revisado 
administrativa, somente após finalizar o IC e gerado um título extrajudicial que se tornará 
líquido após decisão judicial transitada em julgada no bojo da ação executiva.” Desta forma 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Nova análise será 
realizada na próxima auditoria. O CRTR 4ª Região não apresentou as medidas saneadores que 
assegurem a regularização da ocorrência, nos temos previstos no artigo 6º §2º da Resolução 
CONTER nº 01/2016. O objeto do apontamento está voltado ao não descritivo do 
R$7.329.812,57, no   Relatório de prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho das 
ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou remota. Embora 
ser IC no âmbito do Ministério Público, importante estar evidenciado no relatório de 
prognóstico. O prognóstico quanto ao desfecho das causas é a base para que seja observado a 
necessidade do registro contábil (provisionamento) da potencial perda como uma obrigação no 
Passivo e/ou divulgação em Nota Explicativa das demonstrações contábeis.  

III - e.4 

Visto a gravidade do fato e o valor vultuoso da condenação especificada no 
item e.3) faz-se necessária a apresentação das providencias administrativas 
ultimadas pelo CRTR 4ª Região quanto à apuração de responsabilidade de 
quem lhe deu causa.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Foi interposta ação judicial nº 5033466-61.2019.4.02.5101, em face dos personagens que 
causaram o dano ao erário, que ainda encontra-se em trâmite. Segue anexo 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria. Não foi apresentado procedimento administrativo no âmbito 
do CRTR 4ª Região para apuração de responsabilidade de quem deu causa.  

III - f.1 
Da análise da formalização dos processos de concessões de diárias, verificou-
se que os processos não estão instruídos com a totalidade dos documentos 
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(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 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Conforme dito no Item III - c.l acima, já foi realizado treinamento com o setor pra que haja 
continuidade de erros, já estão sendo revisados e verificados a possibilidade de solicitar 
segunda via a empresa aera do cartão e embarque para anexar nos processos econômicos. No 
entanto os eventos em questão são do próprio sistema, sendo de fácil verificação a presença, 
pois houve sim uma falha ao não adicionar o cartão de embarque, mas há comprovação da 
presença com certificado, ata, além da passagem aérea. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando a próxima auditoria. 

III - g.1 

Verificamos nos processos econômicos dos meses 01, 02, 07 e 11/2018 
referente a Auxílio Representação pagos à algumas comissões e à Diretoria 
Executiva do Regional, que não foram anexados os relatórios de atividade. 
Recomendamos a revisão dos procedimentos para que seja apresentado o 
relatório de atividade quando do pagamento da verba indenizatória, conforme 
dispõe a Resolução CONTER Nº 08/2017: 
 Art. 11 É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de 

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

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
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Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Conforme dito no Item III - c.l acima, já foi realizado treinamento com o setor pra que haja 
continuidade de erros, já estão sendo revisados e verificados os citados processos e localizando 
relatórios dos Conselheiros e Colaboradores e sendo anexados aos Processos econômicos e 
neste PAD. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
A formalização dos processos precisam estar amparados por todos os documentos que dão 
suporte ao pagamento quando da realização do mesmo. 

III - h.1 
De acordo com os registros apresentados, encontramos algumas divergências 
entre o Inventário Físico e os saldos constantes no Balanço Patrimonial, 
referentes ao grupo de Bens Móveis. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

De acordo com a resposta da Contadora Silviane Nunes, a divergência existe e já está sendo 
implantada atualização no inventário físico, assim como os ajustes contábeis. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

III - h.2 

Foi apresentado nada consta do veículo CORSA GM – 2007, LUV9885, 
constando a situação: “Em autuação” com multa na monta de R$ 127,69 
(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), para o qual 
recomendamos a regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Foi encaminhado, através do Memorando nº 0354/2020, cópia da multa e do controle de tráfego 
do veículo citado anteriormente, para seja feita análise das providências necessárias para que 
seja retirada, se possível, a multa do veículo devido à prescrição. Decorre que esta multa não 
aparecia em consultas anteriores, não sabendo ao certo o motivo do surgimento da mesma uma 
vez que prescrita. No entanto já encaminhamos ao responsável para providências. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR 4ª Região não 
apresentou as medidas saneadoras que assegurem a regularização da ocorrência, na regra 
disposta no artigo 6º, §2º da Resolução CONTER nº 01/2016. Recomendamos ao CRTR a 
observância ao previsto na Resolução CONTER Nº 04/10, que regulamenta a utilização dos 
veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, especialmente em seu 
artigo 8º§2º, verbis: “Art. 8º §2º - As multas decorrentes da infração às normas de transito 
serão pagas pelo motorista infrator, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da 
comunicação da mesma pela autoridade administrativa”  Nova análise será realizada na 
próxima auditoria.  

III - h.3 
Foi apresentado nada consta do veículo VW VOIAGE JKB0895 constando a 
situação: “Em autuação” com multa na monta de R$ 195,23 (cento e noventa 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

47 

 
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 

e cinco reais e vinte e três centavos), para o qual recomendamos a 
regularização. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

A multa referente ao veículo citado foi devidamente identificada, conforme Memorando nº 
0209/2020, pelo fiscal Gabriel Carvalho que já fez a identificação como condutor infrator, 
conforme comprovante em anexo. Quanto à quitação do débito, por ainda estar na situação 
“Em Autuação”, o pagamento é, no momento opcional. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR 4ª Região não 
apresentou as medidas saneadoras que assegurem a regularização da ocorrência, na regra 
disposta no artigo 6º, §2º da Resolução CONTER nº 01/2016. Recomendamos ao CRTR a 
observância ao previsto na Resolução CONTER Nº 04/10, que regulamenta a utilização dos 
veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, especialmente em seu 
artigo 8º§2º, verbis: “Art. 8º §2º - As multas decorrentes da infração às normas de transito 
serão pagas pelo motorista infrator, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da 
comunicação da mesma pela autoridade administrativa”. Nova análise será realizada na 
próxima auditoria. 

III - h.4 

O Mapa de Controle Anual de Veículo referente ao veículo Corsa GM- 2007 
LUV 9885 que demonstra a média de gastos por quilômetro rodado foram 
confeccionados e apresentados mas padecem de aprimoramento, visto não 
preenchimento total dos dados,  para o qual recomendamos o aprimoramento 
da rotina interna do CRTR 4ª Região.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Através do Memorando nº 0254/2020, a Coordenadora da COREFI, Elisabeth Freitas, 
apresentou Mapa de Controle Anual de Veículos, do veículo descrito acima, com as devidas 
correções. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria.  

III - j.1 
Foi apresentada a Portaria de nomeação de Pregoeiro e Equipe de Apoio, de 
número 014/2019, mas não foi apresentada a qualificação respectiva, para o 
qual recomendamos a regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Conforme dito anteriormente, a auditoria do Controle Interno do CONTER só deu-se em final 
de outubro de 2019, logo os ajuste já estão em andamento para 2020. Neste exercício já estamos 
utilizando a modalidade pregão eletrônico. Anexamos a este PAD Ata da reunião plenária 
extraordinária, realizada em 30/01/2020, aprovando o Plano de Trabalho da Comissão de 
Aquisição de Bens e Serviços. Nele foi incluído o Pregoeiro na fase 1, e na fase 4, juntamente 
com a equipe de apoio. 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 

III - j.2 

Concernente à prestação de serviços firmado entre a empresa DINAMIZE 
INFORMÁTICA LTDA e o CRTR 4ª Região, não foi apresentado o processo 
devidamente instruído, encadernado e autuado e cotação de preços de outras 
empresas de modo a evidenciar que a contratada apresentou o menor preço de 
mercado, para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do 
CRTR 4ª Região frente ao ato procedimental.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Esta empresa foi contratada por Gestão anterior, logo estamos localizando documentos 
pertinentes e solicitando atualização dos documentos através do Ofício nº 534/2019, solicitando 
contrato e toda documentação relativa à habilitação jurídica e certidões relativas à 
regularidade fiscal e trabalhista. O mesmo foi recebido no dia 20/08/2019, no entanto não 
obtivemos resposta. Fizemos a reiteração através do Ofício nº 638/2019, no dia 08/10/2019, e 
mais uma vez não obtivemos resposta. Então, para que seja aberto processo licitatório, a 
Comissão de Controle Interno enviou o Memorando n° 0252/2020, para a Informática, 
solicitando a descrição do serviço prestado pela empresa DINAMIZE, que foi respondido 
através do Memorando nº 0262/2020 e encaminhado para a Diretoria para que sejam tomadas 
as providências cabíveis. Esta Diretoria já deliberou abertura de procedimento licitatório para 
aquisição do serviço e o encerramento do contrato imediatamente. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 

III - j.3 

Não foi apresentado o contrato de Prestação de Serviços e correspondente  
Procedimento Administrativo Licitatório concernente à prestação de serviços 
firmado entre o CRTR 4ª Região e a empresa ADMIX MULTIMÍDIA E 
INFORMÁTICA LTDA – ME , cuja despesa global em 2018, totalizou a 
monta de R$ 12.863,88 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta 
e oito centavos) conforme dados extraídos dos registros contábeis, para o qual 
recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR frente ao ato 
procedimental.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Atualmente essa empresa presta somente o serviços de hospedagem do sitio do CRTRRJ no 
valor de R$ 108,00 (cento e oito reais) em virtude da hospedagem das nossas informações 
conforme orientação do Departamento de TI, no entanto já estão sendo realizadas pesquisas 
para abertura de pregão de aquisição de serviço afim que atenda as normas. Mas por se tratar 
de serviço de extrema importância, só temos como cancelar após a contratação de outra. Já 
encaminhamos para a abertura de procedimento licitatório. 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 

III - j.4 

Recomendamos a sinalização do nome do fiscal nos contratos firmados pelo 
CRTR 4ª Região para atendimento ao estabelecido no artigo 67 da Lei 
8.666/93 para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do 
CRTR 4ª frente ao ato procedimental. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Anexamos a Portaria CRTR-RJ nº 020/2019, nela é feita a nomeação da funcionária Janine dos 
Santos Silva para atuar com Fiscal de Contratos Administrativos, no entanto estamos iniciando 
o aprimoramento das rotinas em 2020 pela data da auditoria se dar em outubro de 2019. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 

III - j.5 

Não foi apresentado o processo administrativo e o  contrato de renovação de 
locação da atual sede do CRTR 4ª Região, cujo valor global, em 2018, 
totalizou a monta de R$ 116.964,01(cento e dezesseis mil, novecentos e 
sessenta e quatro reais e um centavo), conforme dados extraídos dos registros  
contábeis e da Relação de fornecedores apresentado pelo CRTR 4ª Região a 
pedido do Setor de Controle Interno, contendo o atendimentos dos seguintes 
itens: a) justificativa e conclusiva declaração de que o imóvel atende às 
finalidades do Conselho e que ele é o único a atendê-las, ou o mais adequado 
a este atendimento; b) pesquisa de mercado e conclusiva declaração de que o 
preço pretendido é compatível com os praticados no mercado; c) os requisitos 
legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o 
futuro contratado por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua 
regularidade jurídica nos termos da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das 
certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel afigura-se 
imprescindível à correta instrução processual; d) quando da realização de 
eventual prorrogação contratual, é prudente a realização de nova pesquisa de 
mercado, a fim de comprovar que os preços oferecidos são compatíveis. e) ato 
de reconhecimento da dispensa pela autoridade máxima; f) Publicação do 
extrato de contrato na imprensa oficial. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

O processo administrativo nº 006/2016 encentra-se devidamente tombado e numerado. Sobre 
os itens a) a justificativa encontra-se na ata da reunião extraordinária da Diretoria Executiva 
do dia 02/06/2016; 3ª sessão: “(...) observou-se a discricionariedade e conveniência da 
administração, bem como a localização para melhor atender as necessidades da Autarquia e 
dos profissionais. “(...) além de garantir melhorias no atendimento, trará redução dos custos 
despendidos atualmente com despesas dessa natureza.” Importante destacar que a nova sede 
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fica apenas 200 metros da estação do metrô e 1.200 metros da estação de trens. Item b) Consta, 
anexo ao PAD, a cotação de imóveis atualizadas demonstrando que até a presente data é 
vantajosa a escolha do imóvel pelo tamanho e pelo valor; Item c) As certidões de regularidade 
fiscal estão anexas ao PAD e já solicitamos. Item d) De acordo com contrato firmado entre o 
CRTR 4ª Região e a Sra. Hirany Gomes Ribeiro, representada pela Sra. Maria Helena Falcão 
Rebello, conforme o artigo 11º “Findo o prazo ajustado na 1ª e permanecendo o locatário no 
imóvel por mais de 30 dias, sem oposição da locadora, a locação se tornará prorrogada por 
tempo indeterminado, mantida as cláusulas atuais.”. Item e) Nos termos do inciso X do art. 24 
da Lei nº 8.666/93, é dispensável a licitação “para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e 
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia”. (grifo meu). Devendo-se observar o art. 57, § 3º, da mesma 
Lei 8.666/93, bem como a Administração demonstre e ateste expressamente nos autos que o 
imóvel escolhido atende às exigências instituídas pelo Decreto nº 7.689, de 02.03.2012, que traz 
as seguintes disposições acerca de elementos determinantes para a escolha do imóvel: “Art. 3º 
Nos contratos para aquisição, locação, nova construção ou ampliação de imóvel, deverá ser 
observada a área média de até nove metros quadrados de área útil para o trabalho individual, 
a ser utilizada por servidor, empregado, militar ou terceirizado que exerça suas atividades no 
imóvel.” Item f) Já foi encaminhado o PAD nº 006/2016 para a ASSEJUR para que seja feita a 
publicação no DOU. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria.  

III - k.1 

Do quadro de pessoal do CRTR 4ª Região, em 2018, destaca-se que houveram 
diversas substituições dos contratos irregulares por empregados concursados, 
porém, o CRTR ainda possui 04 (quatro) contratações sem concurso público 
e sem investidura na forma estabelecida nas contratações de cargos de livre 
provimento.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Segundo a Coordenadora do Departamento Pessoal, Marilda Moreira Costa, os contratos que 
ainda encontravam-se ativos, em 2018, eram os seguintes: 

 Anna Christina de Assis Rodopiano: está afastada pelo benefício acidente de trabalho 
de agosto de 2014 até a presente data; 

 Áquila Santos Oliveira: em 2018 estava de licença maternidade, seu contrato de 
trabalho foi rescindido em janeiro de 2019, após o término da referida licença. 

 Raizza Silva Cordeiro Gomes, da Delegacia de Campos de Goytacazes; e 
 Valciléa da Costa Andrade Teixeira, da Delegacia de Volta Redonda, encontram-se 

com seus contratos ativos, pois ainda não houve funcionários concursados disponíveis 
para assumir os cargos nestas regiões. 
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Informamos que já foi aderido ao novo concurso do CONTER para substituição das 
funcionárias das delegacias. 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
É facultado ao CRTR a abertura de concurso para preencher vagas de acordo com suas 
necessidades. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - l.1 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem (processos de solicitação de inscrição profissional de números 
24190/2018, 24984/18 e 24643/2018 restou observado que as peças 
documentais dos processos de solicitação de inscrição profissional se 
encontram numerados, mas acondicionados em plásticos, para o qual 
reiteramos a recomendação concernente ao aprimoramento da rotina interna 
do CRTR 4ª Região frente ao rito procedimental especificado no Manual de 
rito processual elaborado pelo CONTER e constante em seu site 
www.conter.gov.br.manuais editado em 2015.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Gestões anteriores iniciaram a utilização de sacos plásticos, visando melhorar o 
aproveitamento de espaço, uma vez que a as capas de papelão rasgam e ocupam maiores 
espaços, no entanto esta Gestão com intuito de adequação necessária, conforme orientação da 
Auditoria da CCI CONTER, do rito procedimental contido no Manual do Rito Processual 
elaborado pelo CONTER, foi aberto processo licitatório, para aquisição das capas. Dessa 
maneira, planejamos em 2020, reorganizar todas as peças do processo de inscrição para 
atender a presente demanda. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 

III - l.2 

Nos processos de solicitação de inscrição profissional não estão autuados, as 
atas de reunião Plenária Extraordinária homologando a decisão de julgamento 
da solicitação de inscrição profissional aprovado em Reunião de Diretoria Ad-
Referendum do Plenário, para o qual recomendamos o aprimoramento da 
rotina interno do CRTR 4ª frente ao ato procedimental.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Conforme instruções contidas no Memorando nº 0145/2019, a partir do dia 06/02/2019, não 
será necessário a inclusão das atas nos processos, devendo apenas ser incluída folha que conste 
a data, a sessão da ata e a informação se o processo foi deferido ou não. Tal medida visa a 
redução de gasto com folha, seguindo o princípio da economicidade primando pela 
sustentabilidade. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 
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III - m.1 

No site do CRTR 4ª 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, padecendo de aprimoramento para atendimento 
total das exigências estabelecidas na lei de regência, nos seguintes tópicos: 
Profissionais da radiologia: Quantitativo de profissionais: atualizar pois está 
disponível dados de junho de 2018; Fale conosco: ouvidoria: está 
direcionando para o link “Denúncia” do site do CRTR.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Conforme resposta do Membro da Comissão de Serviço de Informação ao Cidadão, Jhonnes 
Zandonoto, no memorando 428/220 os itens apontados já foram regularizados, estando 
disponíveis para consulta no site. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: Resposta acatada. O CRTR 4ª Região atendeu a 
ocorrência.  

III - q.1 

Concernente às informações acima apresentadas pelo CRTR 4ª Região, 
constante no Relatório da Comissão de Controle Interno nomeado por meio 
da Portaria nº 004/2019, faz-se necessário o encaminhamento dos 
procedimentos ultimados pelo CRTR 4ª Região que resultaram na baixa de 
todas as anuidades de pessoas físicas e jurídicas anteriores a 2012. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

Em 30/11/2018 foi aberto o PAD nº 013/2018 com a finalidade de acompanhar os trabalhos da 
Comissão de Cadastro Financeiro, para regularização do sistema cadastral financeiro, de 
acordo com o Parecer ASSEJUR Nº 051/2018, do dia 11/10/2018, no qual concluiu que há 
impossibilidade da cobrança do CRTR 4ª Região de anuidades referentes à período posterior à 
Lei nº 12.514/2011, nos termos da jurisprudência do STF. Por esse motivo, os processes 
administrativos inadimplentes devem ser arquivados. Através da Ata da Reunião Extraordinária 
da Diretoria Executiva, realizada no dia 29/04/2019, foi deliberado: 1 a) pela baixa de todos 
os débitos de anuidades de pessoas físicas e jurídicas, anteriores a 2012; 1 b) Deliberou para 
Byte Serviços de Informática a baixa dos débitos diferentes de “anuidades e multas”, constantes 
no Relatório “Direitos a receber atualizados até 31/12/2018”, emitido pela Byte Serviços; Item 
2) Delibera o SR Jean Nunes Calvoso, a emissão de relatório referente de todos os débitos 
baixados de pessoa física e pessoa jurídica anteriores a 2012. Portanto ainda em consulta 
recente verificamos a existência de débitos existentes do período que serão novamente 
solicitada a baixa devida. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria.  

III - q.2 
A Declaração que o CRTR 4ª Região observa o cumprimento das regras de 
Segurança e Medicina do Trabalho não foi apresentado.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 
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Ofício CRTR 04 Nº 096/2020, de 04/03/2020 Protocolo CONTER 0845/2020, de 09/03/2020 

A declaração segue anexa a este PAD, não entendendo porque não foi disponibilizado na época 
se o arquivo já encontrava-se a disposição no setor. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
na próxima auditoria. 

 
 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Uma das funções conferidas ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia é a 
de promover ações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais de Técnicos em 
Radiologia e adotar, quando necessárias, providências convenientes para o bem da sua eficiência 
e regularidade.  
 
  As recomendações oferecidas têm caráter normativo e preventivo, objetivando 
subsidiar o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 4ª Região no controle orçamentário, 
contábil, financeiro e administrativo, de modo a permitir o perfeito desempenho da instituição no 
que se refere ao cumprimento das normas legais vigentes.  
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VIII - CONCLUSÃO 
 

Em face dos exames realizados e em atendimento às disposições  contidas  no art. 
6º da Resolução CONTER nª 01, de 08 de janeiro de 2016, que estabelece as normas e os 
procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia, em 
conformidade com a Instrução Normativa nº 63, de 01 de setembro de 2009 e legislação correlata 
do Tribunal de Contas da União, e com  base nos elementos  que integram o presente processo de 
Prestação de Contas do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 4ª 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 4ª Região estão em condições de serem apreciadas pelo 
Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário do CONTER para julgamento.  
 
 
 
 

Brasília – DF, 16 de abril de 2020 
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