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 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 14/2019 

 
ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª 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 8ª Região (BA) no período de 09 a 12 de dezembro de 2019, consubstanciado nos 
documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, demonstrativos contábeis, 
documentos arroladas no Ofício CONTER nº 793/2019, 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 8ª 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.   
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c) Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 
 

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

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

a) Volume de Recursos Movimentados 
 

O orçamento do CRTR 8ª 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$ 
4.522.147,10 (quatro milhões quinhentos e vinte e dois mil cento e quarenta e sete reais e dez 
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 4.522.147,10 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2018 
DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES       1.697.709,69  37,54% 

DE CAPITAL                        -    0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS       1.697.709,69  37,54% 

DESPESAS 

CORRENTES       2.036.214,14  45,03% 

DE CAPITAL                        -    0,00% 

TOTAL DAS DESPESAS       2.036.214,14  45,03% 

DÉFICIT -        338.504,45  -7,49% 
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CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 
RECEITA PRÓPRIA ------------------------------------------------------ 1.697.709,69 100,00% 

Recursos Transferidos pelo CONTER e 
Outras Doações 

- 0,00% 0,00% 
- 0,00% 0,00% 
- 0,00% 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 1.697.709,69 100,00% 
 

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 8ª 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.  
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INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 

EXERC 
VALOR 

ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVIT/
DÉFICIT 

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR 

% 
ATINGIDO 

2015 1.083.176,11 902.766,83 83,34% 874.004,77 80,69% 28.762,06 

2016 1.474.450,92 1.075.013,00 72,91% 1.179.627,41 80,00% -   104.614,41 

2017 2.992.542,33 1.573.577,90 52,58% 1.739.929,78 58,14% -   166.351,88 

2018 4.522.147,10 1.697.709,69 37,54% 2.096.270,73 46,36% -   398.561,04 

MÉDIA 2.518.079,12 1.312.266,86 52,11% 1.472.458,17 58,48% - 160.191,32 

 
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 990.358,00 902.766,83 91,16% 1.013.176,11 871.660,77 86,03% 31.106,06 

2016 1.474.450,92 1.075.013,00 72,91% 1.383.450,92 1.169.302,91 84,52% - 94.289,91 

2017 2.992.542,33 1.573.577,90 52,58% 2.859.042,32 1.739.929,78 60,86% - 166.351,88 

2018 4.522.147,10 1.697.709,69 37,54% 4.308.847,10 2.036.214,14 47,26% - 338.504,45 

MÉDIA 2.494.874,59 1.312.266,86 63,55% 2.391.129,11 1.454.276,90 69,67% - 142.010,05 

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

do CRTR da 8ª Região, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se 
incompatível. É prudente que seja evitada a superestimativa de recursos que podem inviabilizar 
a execução de projetos e/ou programas. Note-se que a média de arrecadação, em confronto com 
o orçado, considerando apenas as receitas correntes, foi de 63,55%, índice considerado baixo, 
indicando que os cálculos estão cada vez mais distantes do efetivo potencial de arrecadação.  

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

recursos próprios, na média dos últimos quatro anos ficou negativa em R$ 142 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. 
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RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

EXERCÍCIOS 
RECEITA 

CORRENTE 
COTA-PARTE 

CONTER 
RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA 
VARIAÇÃO 

2015 902.766,83 285.366,16 617.400,67  

2016 1.075.013,00 343.057,42 731.955,58 18,55% 

2017 1.573.577,90 482.432,07 1.091.145,83 49,07% 

2018 1.697.709,69 533.575,03 1.164.134,66 6,69% 

Total 5.249.067,42 1.644.430,68 3.604.636,74  

 
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                       -    617.400,67   

2016                       -    731.955,58 18,55% 

2017                       -    1.091.145,83 49,07% 

2018 - 1.164.134,66 6,69% 

Total - 3.604.636,74   
 

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 617.400,67 532.908,96 84.491,71 SIM 13,69% - 
2016 731.955,58 667.155,59 64.799,99 SIM 8,85% - 
2017 1.091.145,83 895.837,23 195.308,60 SIM 17,90% - 
2018 1.164.134,66 1.183.632,38 -19.497,72 NÃO - -1,67% 
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Total 3.604.636,74 3.279.534,16 325.102,58 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM POSITIVA 
DE 9,02% 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 8ª Região independe do CONTER para custeio de suas despesas administrativas. Note-se, 
também, que na média dos últimos quatro anos, o CRTR 08 apresenta uma margem positiva de 
9,02% em relação à Receita Própria Líquida.  
 

d) Prestação de Contas Anual 
 
A Prestação de contas do CRTR 8ª Região referente ao exercício de 2018 foi 

analisada pela (CTC) - Comissão de Tomada de Contas do Regional referente ao exercício de 
2018, conforme ata assinada pelos componentes: TR. JAGUARACI DOS SANTOS - Presidente; 
TR. MANOEL CELESTINO DOS SANTOS - MEMBRO e TR. ANA PAULA SOUZA 
BARBOSA – Membro. 

 
A CTC nomeada pela PORTARIA CONTER 08/2015, procedeu a análise dos 

seguintes Processos Econômicos:  
 
 JANEIRO A FEVEREIRO de 2018, com emissão de relatório e Ata da 
realização dos trabalhos realizados no dia 25 de abril de 2018, com apontamento 
de pendência; 
 MARÇO a JUNHO 2018 – com emissão de relatório e ata da realização 
dos trabalhos realizados no dia 19 de julho de 2018 com apontamento de 
pendência; 
 JULHO a AGOSTO 2018 - com emissão de relatório e ata da realização 
dos trabalhos realizados no dia 25 de setembro de 2018 com apontamento de 
pendência, 
 SETEMBRO e OUTUBRO - com emissão de relatório e ata da realização 
dos trabalhos realizados no dia 04 de dezembro de 2018 apontamento de 
pendências; 
 OUTUBRO a  DEZEMBRO - com emissão de relatório e ata da realização 
dos trabalhos realizados no dia 05 de abril de 2019 e apontamento de pendências; 
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Foi emitido Relatório final do exercício de 2018 da C.T.C na data de 25 de abril 
2019, tendo decidido pela Aprovação das CONTAS do exercício de 2018, sendo solicitado que 
os devidos apontamentos relatados fossem regularizados. 

 
O Parecer da CTC - Comissão de Tomada de Contas e a respectiva Prestação de 

CONTAS do CRTR 8ª relativa ao exercício de 2018 foram aprovados na Reunião Plenária 
Ordinária do 5º Corpo de Conselheiros do CRTR 8ª Região, realizada em 04 de maio de 2019. 
 
   A Ata da Reunião Plenária Extraordinária que aprovou o Parecer da CTC e 
respectiva Prestação de Contas do CRTR 8ª Região, do exercício de 2018 foi apresentada e 
consta nos autos do Processo de Prestação de CONTAS 01/2019. 
 

d.1) É recomendado que seja feita nova análise da CTC para que verifique se 
todos os apontamentos de JANEIRO a DEZEMBRO foram sanados com emissão de relatório 
conclusivo da análise de todos os meses. 

 
Relatório de Gestão. 

 
   O Relatório de Gestão do CRTR 8ª Região referente ao exercício de 2018, foi 
recebido no TCU - Tribunal de Contas de União e publicado em seu site. 
   

e) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis. 
 

Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 
2018, e constatamos que as peças estão em conformidade com as Normas 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 de R$ 2.063,33 na conta 1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS 

POR DANOS E PERDAS o qual devem ser apurado responsabilidade. 
 
e.2) O saldo nas contas a seguir indicam tributos e contribuições retidas e não 

recolhidas: 
 

2.1.1.4.1.01.01.01.003 PIS A RECOLHER R$ 13,16 
2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A 

RECOLHER 
R$ 194,56 

2.1.4.1.1.01.01.01.003 INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER R$ 556,49 
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2.1.4.3.1.01.03.01.001 ISS S/SERVIÇOS PF R$ 445,43 
2.1.4.3.1.01.03.01.002 ISS S/SERVIÇOS PJ R$ 6,00 

 
e.3) Foi constatado saldo na conta 2.1.8.9.1.01.01.01.002 – DEPÓSITOS NÃO 

IDENTIFICADOS – BANCO DO BRASIL, saldo em 31/12/2018 de R$ 26.114,40, já 
transportado de exercícios anteriores. Estes lançamentos devem ser revistos e contabilizados nas 
respectivas contas de receitas. 

 
e.4) Parte da Cota parte do ano de 2017 não foi repassada ao CONTER. No valor 

aproximado de R$ 260.791,61, conforme apurado pelo Setor de Controle Interno na auditoria do 
exercício de 2017. Porém há saldo de R$ 449.249,58 na rubrica 2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA 
PARTE A ENVIAR AO CONTER, um valor muito superior ao devido de fato. É recomendado 
que o CRTR apure o valor da cota parte devida e realize os ajustes necessários. Além de 
comunicar ao CONTER o andamento do processo junto ao Banco do Brasil e realize uma 
proposição de quitação da cota parte devida.  
 

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 5.713   44   

2016 5.892 3,13% 260 490,91% 

2017 6.641 12,71% 314 20,77% 

2018 6.866 3,39% 357 13,69% 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 
TRÊS ANOS 

6,41%   175,12% 
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Inadimplência 
 

NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

 - ATIVOS 

PESSOA FÍSICA 6.866 95,06% 

PESSOA JURÍDICA 357 4,94% 

TOTAL 7.223 100,00% 

 - INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 3.477 98,50% 

PESSOA JURÍDICA 53 1,50% 

TOTAL 3.530 100,00% 

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 50,64% 

PESSOA JURÍDICA 14,85% 

MÉDIA 48,87% 

 
Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 05, 

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

 
 

 
Os Conselhos Regionais de Radiologia devem promover todos os meios legais 

para a regularização de créditos fiscais inadimplidos, decorrentes dos débitos de anuidades e 
multas de pessoas físicas e jurídicas. 
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Os mecanismos de cobrança e ajuizamento são os seguintes: 
 

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

 
 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: Fica facultado aos 

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

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

 
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/08, ou seja, aquela oriunda das anuidades em geral, taxas e rendimentos de aplicações 
financeiras, descontados os aumentos conferidos às anuidades. 
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EVOLUÇÃO DA RECEITA 
RECURSOS PRÓPRIOS ANUIDADE DO EXERCÍCIO AUMENTO 

REAL DA 
RECEITA 

EXERCÍCIOS 
VALOR 

ARRECADADO 
VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO 

2014 814.690,79  268,00   
2015 902.766,83 10,81% 285,00 6,34% 4,20% 
2016 1.075.013,00 19,08% 302,10 6,00% 12,34% 
2017 1.571.077,90 46,15% 331,17 9,62% 33,32% 
2018 1.697.709,69 8,06% 331,17 0,00% 8,06% 

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

aumento real na arrecadação das receitas próprias em 68,64%, 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 727.238,67    
2015 818.275,12 12,52% 10,54% 1,79% 
2016 1.010.213,01 23,46% 7,19% 15,18% 
2017 1.378.269,30 36,43% -0,53% 37,16% 
2018 1.717.207,41 24,59% 7,55% 15,85% 

 
O quadro indica que houve, acumuladamente, um aumento das despesas nos 

últimos cinco anos em 86,28%, já descontada a inflação no período de 26,76%, medida pelo 
IGPM/FGV.  
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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 8ª 

Região possui 3 (três) contas bancárias (2 correntes e 1 de aplicação) junto a instituições 
financeiras de caráter público na forma determinada pelo Decreto-Lei nº 1.290/73 e pelo Decreto 
nº 93.872/86, ou seja, em instituições financeiras oficiais e nas modalidades previstas.  
 

b) Quanto ao controle das receitas 
 

O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/08, 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/08 diverge em R$ 5.944,67, cerca de 0,35%, valor que pode ser 
considerado irrelevante: 

 
VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA DE 

ARRECADAÇÃO 
VALORES 

CONTABILIZADOS 
DIFERENÇA 

ANUIDADES, 
MULTAS E 

TAXAS 

PESSOA FÍSICA 
1.685.608,36 1.679.663,69 5.944,67 PESSOA JURÍDICA 

 
c) Execução das Despesas 

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

dos processos de despesas precisa de padronização e aprimoramento nas suas rotinas internas e 
algumas implementações para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo 
com a norma legal. Recomendamos que as montagens dos processos de pagamentos estejam 
devidamente autuadas e numeradas além de algumas implementações, especialmente para os 
seguintes procedimentos básicos: 
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 Emissão da nota de empenho devidamente assinada; 
 Atesto dos serviços ou do material. 
 Certidões negativas; 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos impostos 

federais e o devido recolhimento. 
 

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; 

 
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: 
 

 Atakarejo Distribuidora de Alimentos e Bebidas S.A 
 Byte serviços de informática Ltda 
 Telefônica Brasil S/A 
 Sul América Seguro Saúde 

                    
                    c.3) Foi constatado a emissão de cheques sem estar nominal ao prestador de 
serviço/fornecedor de material. Informamos que o procedimento contraria § 2º do art. 74 do 
Decreto-Lei nº 200/67, onde diz que o pagamento de despesas far-se-á mediante ordem bancária 
ou cheque nominativo, ficando comprometida a transferência de responsabilidade. 
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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/08, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
rasuras e que o documento esteja legível, e deve estar, no geral, acompanhada da devida nota 
fiscal com a discriminação do objeto da compra ou serviço, de forma a garantir a fidedignidade 
das demonstrações contábeis, e que despesas previsíveis e passiveis de planejamento devem ser 
subordinada ao processo normal de aplicação. 

 
e) 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 1.514.854,82 504.951,61 

- Carteiras 26.903,90 8.967,97 

- Multas e Juros 63.916,85 21.305,62 

- Dívida Ativa - - 

TOTAL 1.605.675,57 535.225,20 
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f) Dívida Ativa 
 

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

f.1) Foi constatado no Balancete do Regional, saldo de Dívida Ativa nas contas a 
seguir as quais não condizem com os saldos dos relatórios apresentados: 
   

 
Foi apresentado o Memorando 0181/2019 assinada pela Advogada do CRTR a 

Dra. Lorena Osório da Costa, a apresentação do relatório explicativo contendo: 
I- O relatório de processos nos quais o CRTR figura como autor/réu, disponibilizados por 
meio digital, pesquisa através do site da Justiça Federa; TRF 1ª região; 
II- Gestão dos processos em execuções fiscais em trâmite, ajuizados em 2018, por planilha, 
denominado controle execuções 2018/2019; controle de acordos 2018/2019; 
III- Relatório de débitos atualizados, inscritos entre 2012 a 2017, obtidos pelo sistema byte; 
IV- Respectiva certidão de regularidade profissional. 

 
f.2) Não foi possível mensurar os valores atualizados dos processos executados e 

em execução, nem os valores de acordos firmados. É recomendado que o CRTR mantenha tais 
valores atualizados para conferência. 
 

g) Diárias, Auxílio Representação e Jetons 
 
Durante o exercício de 2018 foram despendidos R$ 262.315,00 conforme quadro 

abaixo: 
 
 
 

1.2.1.1.1.04.01.01.001 DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE 
ADMINISTRATIVA PF 

R$ 16.634,57 
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DESCRIÇÃO DA VERBA VALOR EXECUTADO 

Diárias no país - Servidores  R$                         22.050,00  

Diárias a Conselheiros/Delegados  R$                         50.700,00  

Diárias a Colaboradores Eventuais   R$                         21.750,00  

Jetons a Conselheiros  R$                       114.570,00  

Auxílio Representação  R$                         53.245,00  

TOTAL  R$                      262.315,00  
 

Como órgão normatizador do sistema, o Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia editou as Resoluções CONTER nº 16/2008, de 8/12/2008, 09/2010, de 27/08/2010, 
14/2012, de 17/12/2012, 12/2013, de 23/12/2013, 09/2015, de 11/07/2015, 08/2017, de 
20/10/2017 alteradas pela Resolução CONTER nº 12, de 20 de dezembro de 2017, 
regulamentando a matéria no âmbito do sistema CONTER/CRTRs. 

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

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

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

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

g.2) Identificamos no processo econômico de despesa 09/2018 referente ao 
pagamento de jetons, ausência de apresentação da ata referente a Reunião. Recomendamos a 
revisão dos procedimentos e a devida adequação ao estabelecido no Art. 1º da Resolução 
CONTER nº 06/2004, conforme citado acima. 
 

g.3) Identificamos no processo econômico de despesa 02/2018 referente verbas 
indenizatórias, pagamento de jetons acima do limite estabelecido no Parágrafo § 3º do Art. 3º da 
Resolução CONTER Nº 12/2017, no art. 3º, §3º verbis: “O pagamento previsto no caput é 
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limitado a 10 (dez) jetons mensais, sendo vedado o pagamento de mais de um jeton por dia, 
ainda que haja diversas reuniões no mesmo dia.” 
 

h) BENS PATRIMONIAIS 
 

Bens de natureza permanentes 
 

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. 

 
A comissão de patrimônio do Conselho Regional da 8ª Região foi constituída por 

meio da Portaria nº 09/2015 e reformada por meio da Portaria de nº 12/2018.   
 

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. 
 

h.1) Verificamos que os procedimentos adotados para a essa modalidade 
encontram-se na fase inicial de implantação. O CRTR iniciou um controle, porém os saldos 
ainda não estão sendo contabilizados periodicamente. 
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Nesse sentido, informamos que nos Conselhos Regionais o "almoxarifado", ou 
seja, os estoques de materiais relacionam-se com a execução da despesa, e tem por finalidade: 

 
1. Evitar que faltem materiais necessários ao andamento dos serviços públicos;  
2. Possibilitar o controle e evitar desperdício de materiais;  
3. Facilitar a padronização dos processos e dos controles internos;  
4. Contribuir para a apuração de custos pela administração pública.  
 
Por esses motivos é preciso organizar os locais físicos de armazenamento de 

material, considerando a capacidade de estocagem, pessoal de provimento efetivo, sistemas 
informatizados e procedimentos. Todos os Conselhos devem possuir controle de materiais. Em 
pequenas unidades administrativas não é necessário ter a categoria funcional de almoxarife, 
bastando que o servidor tenha em suas atribuições o controle, guarda e movimentação de 
materiais. 
 

Controle da frota de Veículos  
 
O CRTR possui 2 (dois) veículos, conforme dados abaixo descritos:   

 

VEÍCULO MARCA/MODELO PLACA 
KM RODADOS 

NO ANO 
KM EM 
31.12.18 

1 VW/GOL 1.0 JMS 9302 *** *** 
2 VW/NOVO GOL TL MCV PKN 1207 *** *** 

*** não foi possível mensurar visto a não apresentação do mapa de controle anual do veículo. 
 

O controle, utilização e a identificação de veículos devem se submeter ao Decreto 
nº 9.287/2018 que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela Administração Pública 
Federal, Direta, Autárquica e fundacional e à Instrução Normativa nº 3/2008, da Secretário de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, além 
da previsão estabelecida na Resolução CONTER nº 04/2010; dos artigos 75 a 78  do Anexo à 
Resolução CONTER Nº  02/2015 (seção IX – controle de veículo). 

 
h.2) Quanto a apresentação dos documentos dos veículos de propriedade do 

CRTR 8ª Região, foi verificado que os Certificados de Licenciamento anual dos veículos 
encontram-se vencidos, sendo um do ano de 2015 e outro de 2017.  

 
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 
Art. 133 É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. 
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 Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter 
acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. (Incluído pela 
Lei nº 13. 281, de 2016) 

 
h.3) Foi solicitada a apresentação da situação dos veículos junto ao 

DETRAN/BA, onde constam os débitos abaixo descritos para o qual recomendamos a 
regularização e apuração de responsabilidade. 

- Seguro de anos anteriores no valor de R$ 45,55  
- Seguro obrigatório no valor de R$ 16,15 

                         
  h.4) Não houve possibilidade de mensurar os gastos com a frota de veículo e a 
média por quilômetro rodado em 2018 visto a não apresentação do mapa de controle anual, para 
o qual recomendamos a regularização.   
 

h.5) Os DUTS dos veículos não foram apresentados. 
 

i) DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA:  
 

  O Conselho Regional elaborou um Projeto de Fiscalização para o exercício de 
2018, sendo apresentado o Relatório de fiscalização referente às ações executadas e foram 
apresentados os seguintes dados que constam no Processo de Prestação de Contas de 2018:  

 
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 2018 

Cidades visitadas 74 
Estabelecimentos visitados 298 
Número de profissionais fiscalizados 1258 
Notificação Pessoa Física 453 
Notificação Pessoa Jurídica 65 
Autos de Infração Pessoa Física 10 
Autos de Infração Pessoa Jurídica  31 
Processos Administrativos de Multa (em fase administrativa) 99 

*Dados extraídos do Processo Administrativo nº 001/2019 do CRTR 8ª Região - Prestação de Contas do Exercício 
de 2018 folhas 010.  

 
j) Licitações, Contratos e Convênios 

 
Foram apresentados para o setor de controle interno por amostragem os processos 

de licitações e a lista dos seguintes processos de 2018: 
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Processo/Objeto N.º   VALOR   Vencedor Contrato/vigência Modalidade 
Contratação de 
Assessoria de 
Comunicação 

1 R$39.600,00 

Oliveira Peixoto 
Assessoria e 
Comunicação 
LTDA - ME 

03/07/2018 a 
03/07/2019 

Carta 
Convite N.º 
001/2018 

Compra de TONER 
compatível para 03 
(três) impressoras do 
Regional 2 R$5.040,00 

João Fragoso de 
Jesus Junior - 
ME 

Imediato 
Dispensa de 
Licitação 

Manutenção de 
computadores e rede 
do CRTR - 8.ª Região 3 R$7.800,00 

Nicia Rhumas 
Penas Seara  Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

Compra de material 
de limpeza 4 R$3.109,25 

Linha Forte 
Comércio LTDA Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

Compra de material 
de escritório 5 R$5.065,84 

Atlas Papelaria 
LTDA Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

Serviço de redesign 
do site do CRTR - 8.ª 
Região e Criação do 
Portal de 
Transparência. 6 R$3.750,00 

Aguinaldo Vieira 
da Silva 
(GUINA WEB) 16/04/2018 

Dispensa de 
Licitação 

Serviços Técnicos 
(Manutenção das 
Janelas) 8 R$2.100,00 

Célia Xisto Lima 
(Multhy 
Comunicação) Imediato 

Dispensa de 
Licitação 
  

Material Gráfico 

9 R$3.495,00 

Alex Araújo 
Bezerra (Multhy 
Gráfica e 
Brindes) Imediato  

Dispensa de 
Licitação  

Móveis de Escritório 

11 R$15.708,00 

MJ comércio de 
móveis e 
equipamentos 
para escritórios 
LTDA Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

Equipamentos de 
Informática 

12 R$43.959,59 

Infoxtec 
Tecnologia e 
Serviços LTDA Imediato 

Carta 
Convite N.º 
002/18. 
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Brindes 
Personalizados 
(BOTONS) 13 R$17.590,00 

André Luiz dos 
Santos Virgens Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

Serviços de limpeza e 
conservação do 
Regional 14 R$32.288,00 

LAJ Serviços 
Especializados 
LTDA 

01/10/2018 a 
01/10/2019 

Carta 
Convite N.º 
003/2018 

Levantamento 
Patrimonial 

15 R$5.500,00 

ACC - Auditoria, 
Consultoria e 
Contabilidade 
Eireli 19/09/2018 

Dispensa de 
Licitação 

Avaliação do imóvel 
(antiga sede do 
Regional) 16 R$800,00 

Solival Ferreira 
da Silva Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

Manutenção 
preventiva e corretiva 
dos equipamentos de 
rede e informática do 
Regional 17 R$10.200,00 

João Fragoso de 
Jesus 

07/01/2019 a 
07/01/2020 

Dispensa de 
Licitação 

Compra de Persianas 
para o Regional 18 

 R$                  
4.472,84  

Sangreal 
Serviços 
Técnicos 
especializados 
LTDA Imediato 

Dispensa de 
Licitação 

 
Faz-se necessária observância ao artigo XXI da CF quanto a necessidade de 

realização de licitação por parte da Administração Pública que estabelece “art  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. 
                    

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei do Pregão, constituem a 
legislação básica sobre licitações e contratos para a Administração Pública.  
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Os procedimentos internos a serem seguidos nos processos de dispensa de 
licitação devem se pautar nas previsões da Lei nº 8.666, de 1993, nos atos normativos da 
Advocacia-Geral da União e nas decisões do Tribunal de Contas da União. 

 
Da Nomeação da CPL 
Foi apresentada a Portaria de nº 06/2018 datada de 03 de fevereiro de 2018, 

nomeando integrantes que não fazem parte do quadro servidores de efetivos do CRTR. 
A Lei federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, dispõe em seu art 51 

que: 
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração 
ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 
(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 
órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 
Assim, devem integrar a Comissão, o mínimo de 02 (dois) servidores públicos 

pertencentes ao quadro de pessoal permanente do órgão, e outro membro que não ostente tal 
qualidade. 

Da análise dos Contratos firmados pelo CRTR 8ª Região, foi verificada a 
ordenação, autuação e seguimentos dos termos estabelecidos na Lei 8.666/93 de licitações e 
contratos administrativos. 

 
Não foi informado o nome do fiscal nos contratos firmados pelo Conselho 

Regional. 
Art 67 da Lei 8666/93. A execução do contrato deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 
A Lei 13.303/2016 em seu artigo 40 incisos VII e VIII estabelece que:  
As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado o 
regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta lei, especialmente 
quanto a: 
I ... 
VII – gestão e fiscalização de contratos; 
VIII – aplicação de penalidades; 
(...) 

 
Recomendações:  
j.1) Que o Regional ao nomear os membros para compor a Comissão, observe o 

disposto ao contido na Lei 8.666/93 em seu art. 51. 
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j.2) Os Conselhos de fiscalização profissional, dada sua natureza jurídica 
autárquica, devem adotar, na aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade Pregão, 
preferencialmente na forma eletrônica, nos termos do artigo 4º, caput e § 1º do Decreto 
5450/2005 (Acórdão 1623/2013 – Plenário, TC 007.030/2013-4, relator Ministro Substituto 
Augusto Sherman Cavalcanti 26.06.2013). 

 
j.3) Que nos contratos firmados sejam informados o nome do fiscal e do gestor do 

contrato para acompanhar e fiscalizar os contratos firmados com o CRTR, conforme previsto na 
Lei 8666/93 em seu Art. 67 e lei 13.303/2016 Art. 40. 
 

k) Administração de Pessoal 
 

Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 
2018, o CRTR/08 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 5 41,67%  

COMISSIONADOS 7 58,33% 
 

TOTAL 12 100,00% 
 

DESPESAS 

PESSOAL 317.549,89 65,52% 26.462,49 

ENCARGOS 101.065,82 20,85% 8.422,15 

BENEFÍCIOS 66.061,39 13,63% 5.505,12 

TOTAL 484.677,10 100,00% 40.389,76 

% 
COMPROMETIMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

1.717.207,41 28,22% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
1.164.134,66 41,63% 3.106,90 
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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. 

 
k.1) O cargo em comissão é aquele cujo provimento dá-se independentemente de 

aprovação em concurso público, destinado somente às atribuições de chefia e assessoramento, 
nos termos do inciso V do art. 37 da Constituição Federal e da orientação traçada pelo Tribunal 
de Contas da União no acórdão 341 – Plenário (TC nº 016.756/2003) e 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 8ª Região precisa de implementações internas para 
regularização das contratações de seu quadro de pessoal.  

 
Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/08 junto aos órgãos 

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

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

amostragem, foi observado que os processos se encontram ordenados e autuados.  
 

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

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

AVALIAÇÃO DA AUDITORIA ANTERIOR 
SETOR DE CONTROLE INTERNO DO CONTER 

ANÁLISE DAS RECOMENDAÇÕES: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017. 

ITEM / 
ASSUN

TO 

OCORRÊNCIAS/RECOMENDAÇÕES/PONTOS DE 
MELHORIAS 

MEDIDAS 
ADOTADAS 

II - e.1 
O saldo da rubrica no balancete 1.1.2.2.1.01 ANUIDADES é 
de R$ 6.532.026,86. Referente a este direito foi apresentado 

IMPLEMENTAD
O 
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um relatório denominado “DIREITO A RECEBER 
(VALORES ORIGINÁRIOS)” extraído do sistema Byte 
com totalização de R$ 7.342.392,48 referente ao montante 
de todos os créditos em aberto. É recomendado que o 
CRTR/08 crie uma conta de AJUSTE DE PERDAS DE 
CRÉDITOS A CURTO PRAZO, que compreenderá o ajuste 
para perdas estimadas com o não recebimento de valores 
referentes a créditos a curto prazo, por inadimplência de 
terceiros e outras a fim de que seja evidenciada a real 
posição patrimonial do CRTR/08.  

II - e.2 
Na rubrica 1.1.3.4.1.01.01.01.002 – RESPONSÁVEIS POR 
DANOS E PERDAS, foi constatado o saldo de R$ 1.071,56 
que deve ser apurada a responsabilização. 

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

II - e.3 

Na rubrica 1.1.3.8.1.02.01.01.099 - DIREITOS A 
RECEBER, foi constatado saldo de R$ 4.312,92. Nas notas 
explicativas a contabilidade do conselho regional trouxe a 
seguinte justificativa: “NOTA 8 – Conta contábil Direitos a 
Receber - Valor de R$ 2.609,72, lançado na conta direitos a 
receber, referente e registro no programa da Byte Sistemas 
de receitas onde não foram recebidos em conta bancária do 
regional.” Segundo a nota acima, parte deste valor refere-se 
a um lançamento indevido o qual deve ser regularizado. 

EM 
IMPLEMENTAÇA

Õ 

II - e.4 

No Balanço Orçamentário do Regional é possível observar 
que na rubrica 6.2.2.1.1.33.10.41.001- TRANSFERÊNCIA 
PARA O CONTER, referente ao repasse de cota parte, foi 
empenhado, liquidado e pago o montante R$ 482.432,07. 
Porém da análise do repasse de cota parte foi possível 
constatar que este não corresponde ao valor real de cota 
parte repassada. O valor não repassado deveria ter 
permanecido como crédito empenhado, liquidado e não pago 
até ser inscrito em restos a pagar no encerramento do 
exercício.  

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

II - e.5 

Um problema junto ao Banco do Brasil prejudicou a remessa 
de cota parte automática no CRTR/08 durante o exercício de 
2017. Tal problema resultou em duas contas: a primeira um 
direito referente à cobranças de tarifa bancária descontada 
indevidamente pelo banco e outra referente à cota parte a ser 
repassada ao CONTER, conforme segue:  

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 
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1.1.3.8.1.01.01.0
1.004 

BANCO DO BRASIL R$ 
413.945,85 

2.1.5.1.1.01.01.0
1.001 

COTA PARTE A ENVIAR AO 
CONTER 

R$ 
448.890,49 

Foi possível constatar que parte da cota parte foi repassada. 
O CRTR/08 necessita realizar o levantamento do real valor 
devido de cota parte e do valor cobrado indevidamente pelo 
banco para realizar os ajustes necessários de forma que tais 
contas mencionadas mostrem a real posição patrimonial dos 
respectivos direitos e obrigações.  

II - e.6 

Foi constatado que a seguinte conta encontra se com saldo 
invertido, contas de natureza credoras com saldo devedor: 
2.1.3.1.1.01.01.01.001- FORNECEDORES DIVERSOS no 
valor de R$ 151.573,04. 

IMPLEMENTAD
O 

II - e.7 

Foi constatado saldo na conta 2.1.8.9.1.01.01.01.002 – 
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS – BANCO DO 
BRASIL, saldo em 31/12/2017 de R$ 31.332,41, já 
transportado de exercícios anteriores. Estes lançamentos 
devem ser revistos e contabilizados nas respectivas contas de 
receitas. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

II - e.8 
E 
II - e.9 

O Saldo do Balanço Financeiro (SALDO EM ESPÉCIE 
PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE) não corresponde com o 
saldo do Balanço Patrimonial (1.1.1.1.1 – CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 
CONSOLIDAÇÃO).  
 
O Saldo da Demonstração do Fluxo de Caixa 
(DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO) não 
corresponde com o saldo do Balanço Patrimonial (1.1.1.1.1 – 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 
NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO). 

IMPLEMENTAD
O 

II - e.10 
O dispêndio 6.2.2.1.2.44.90.52.002 – VEÍCULOS no valor 
de R$ 36.990,00 não resultou no respectivo incremento na 
conta patrimonial 1.2.3.1.1.01.01.01.002 – VEÍCULOS. 

IMPLEMENTAD
O 

 
III - c.1 

Analisamos as despesas efetuadas durante o exercício de 
2017 e, em relação à legitimidade dos documentos, 
consideramos parcialmente regular, no entanto, de acordo 
com a norma legal e principalmente para melhor controle e 
gerenciamento dos atos de gestão, a montagem de alguns 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 
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processos de pagamentos precisam de algumas 
implementações, especialmente para os seguintes 
procedimentos básicos: 

 Declaração de Opção ao simples, se for o caso, ou a 
retenção dos impostos federais e o devido 
recolhimento; 

Atesto dos serviços ou do material  

III - c.2 

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

PARCIALMENTE 
IMPLEMENTAD

O 

III - c.3 

Foi constatado no suprimento de fundos o pagamento de 
Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) no mês de Janeiro 
de 2017 no valor de R$ 180,00 sem a retenção de INSS e 
ISS. Recomendamos que a referida despesa não seja feita 
por meio de suprimento de fundos pois este pagamento tem 
que ser realizado através de RPA com as devidas retenções 
tributárias. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - c.4 

Em referência às despesas realizadas através desta 
modalidade foram constatadas despesas realizadas além dos 
limites permitidos em compras e outros serviços com 
suprimento de fundos do CRTR/08 como por exemplo o 
suprimento de fundos do financeiro nos meses 08/2017 e 
12/2017. Para o melhor controle e gerenciamento das 
despesas, recomendamos que seja cumprida a exigência do 
art. 2º da Portaria 95, de 19 de abril de 2002 que estabelece o 
limite de R$ 200,00 (duzentos reais) por despesa. 

IMPLEMENTAD
O 
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III - c.5 

Nos pagamentos da Empresa Embratel, referente ao 
exercício de 2017, houve retenção na fonte do Imposto de 
Renda (IRRF), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para a Seguridade Social 
(COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP, porém não 
foi apresentada a efetivação do respectivo recolhimento. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - d.1 
E 
III - d.2 

III – d.1 No controle do CONTER foi recebido de COTA 
PARTE R$ 229.501,71, gerando uma diferença no valor de 
R$ 260.791,61. 
 
III – d.2 Foi possível verificar que o compartilhamento 
automático de COTA PARTE não ocorreu corretamente de 
forma automática pelo Banco do Brasil. O valor devido de 
cota parte deve ser apurado pelo regional e repassado ao 
CONTER. 

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - e.1 
 

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

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - e.2 

Um ativo deve ser reconhecido sempre que for provável a 
geração de benefícios econômicos futuros para a empresa 
por meio dele, e quando for possível determinar o seu custo 
ou valor em bases confiáveis. Os Créditos Inscritos em 
Dívida Ativa quando puderem ser mensurados 
quantitativamente devem ser reconhecidos como Ativo 
Circulante ou Não Circulante. 

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

III - f.1 Em relação à formalização dos processos, notamos, que em  
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alguns casos, há ausência dos comprovantes de 
deslocamento nos pagamentos de diárias. Desta forma, 
recomendamos a revisão dos procedimentos e a devida 
adequação ao estabelecido no Art. 1º da Resolução 
CONTER nº 06/2004: 

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

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

 
EM 

IMPLEMENTAÇÃ
O 

III - f.2 

A Resolução CONTER nº 12, de 20 de dezembro de 2017 
esclarece que o pagamento de jetons aos Diretores e 
Conselheiros do Sistema CONTER/CRTR’s, somente será 
efetuado quando do efetivo comparecimento às Reuniões 
Plenárias ou de Diretoria Executiva. Analisando os Recibos 
de Jetons, pagos à Diretoria Executiva, recomendamos que 
seja especificado os dias das respectivas Reuniões de 
Diretoria como por exemplo nos meses de 01/2017, 06/2017, 
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - g.1 

O inventário dos bens patrimoniais e os termos de 
responsabilidade de 2017 não foram apresentados. Os 
procedimentos devem 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.   

Além da verificação da existência física dos bens, o 
Inventário Anual objetiva: 

IMPLEMENTAD
O 
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1) Manter atualizados os registros e controles 
administrativo e contábil; 
2) Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis 
pelos bens patrimoniais sob a sua guarda; 
3) Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 

Instruir as tomadas de contas anuais. 

III - g.2 

Verificamos que os procedimentos adotados para essa 
modalidade não foram aplicados durante o exercício de 
2017, visto não ter controle de almoxarifado. Sugerimos que 
seja feito um controle através de planilhas ou programa 
específico que controle todas as entradas e saídas de compra 
de materiais. Todas as compras devem ser lançadas na 
contabilidade no ato de sua aquisição em material de 
consumo e à medida que forem consumidos deverão ser 
baixados na contabilidade.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - g.3 

Foi solicitada a apresentação da situação dos veículos junto 
ao DETRAN/BA, onde constam os débitos abaixo descritos 
para o qual recomendamos a regularização. 

 

VEÍCU
LO 

MARCA/MODE
LO 

PLACA DESCRIÇÃO VALOR 

1 VW/GOL 1.0 JMS 
9302 

Seguro 
obrigatório 

R$ 16,15 

2 VW/NOVO GOL 
TL MCV 

PKN 
1207 

Seguro 
obrigatório 

R$ 16,15 

xxxxxxx
xxxx 

VW/NOVO GOL 
TL MCV 

PKN 
1207 

IPVA exercícios 
anteriores  

R$ 293,17. 
TOTAL DE 
DÉBITOS: 
R$ 355,17 

EM 
IMPLEMENTAÇA

O 
 

III - g.4 
E 
III - g.5 

III – g.4 O Mapa de Controle Anual de Veículo referente ao 
exercício de 2017 não foi apresentado, para o qual 
recomendamos a regularização para atendimento ao que 
preceitua a Resolução CONTER Nº 02/2015 (seção IX – 
controle de veículo).   
 
III – g.5 Não houve possibilidade de mensurar os gastos com 
a frota de veículo e a média por quilômetro rodado em 2017 
visto a não apresentação do mapa de controle anual, para o 
qual recomendamos a regularização. 

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 
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III – i.1 

Faz-se necessária observância ao princípio da segregação de 
funções por parte do CRTR 8ª frente à composição da 
Comissão Permanente de Licitação, com supedâneo nas 
regras a seguir: A Segregação de Funções deve prever a 
separação entre funções de autorização/aprovação, de 
operações, execução, controle e contabilização, de tal 
forma que nenhuma pessoa detenha competências e 
atribuições em desacordo com este princípio. (Manual da 
Controladoria-Geral do Estado de Tocantins). 
A segregação de funções é princípio básico do sistema de 
controle interno que consiste na separação de funções, 
nomeadamente de autorização, aprovação, execução, 
controle e contabilização das operações”. (Portaria nº 
63/96, de 27/02/96 – Manual de Auditoria do TCU). 
A segregação é ferramenta para otimizar e gerar eficiência 
administrativa. (Acórdão nº 409/2007 – TCU 1ª Câmara e 
Acórdão nº 611/2008 -TCU 1ª Câmara). 

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

III - i.2 

Recomendamos a observância ao artigo 51, da Lei 8.666/93, 
por parte do CRTR 8ª Região frente à composição da 
Comissão Permanente de Licitação, verbis: Art. 51 – A 
habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a 
sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão 
processadas e julgadas por comissão permanente ou especial 
de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 deles 
servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela 
licitação.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

III - i.3 

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.  

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

III - i.4 
Não foi apresentado o Procedimento Administrativo 
Licitatório e referido contrato de prestação de serviços com a 
empresa SODEXO PASS DO BRASIL – SERVIÇOS E 

NÃO 
IMPLEMENTOU 
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COMÉRCIO no valor global de R$ 34.660,00 (trinta e 
quatro mil, seiscentos e sessenta reais), conforme dados 
extraídos dos registros contábeis, para o qual recomendamos 
o aprimoramento da rotina interna do Conselho Regional 
frente à realização de tais despesas.  

III - i.5 

Não foi apresentado o Procedimento Administrativo 
Licitatório e referido contrato de prestação de serviços com a 
empresa IVONISE FRAGA DA SILVA no quantum de R$ 
6,000,00 (seis mil reais), conforme dados extraídos do 
Processo Econômico 048/2017 – Setor Financeiro – Assunto 
CORED, folhas 019 (Nota fiscal avulsa Série C nº 443593) 
para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina 
interna do Conselho Regional frente à realização de tais 
despesas.  

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

III - i.6 
Faz-se necessária observância à sinalização do nome do 
fiscal nos contratos firmados pelo Conselho Regional.  

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

III - j.1 

A partir de 15 de julho de 2017, após a edição da Lei nº 
13.467/2017, que modificou o § 2º do art. 457 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, as diárias para viagens 
não mais integram a base de cálculo para efeitos trabalhistas 
e previdenciários, conforme abaixo:  

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do 
empregado, para todos os efeitos legais, além do 
salário devido e pago diretamente pelo empregador, 
como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber. (Redação dada pela Lei nº 1.999, de 
1.10.1953)  

...  
§ 2º - As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de 
ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento 
em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não 
integram a remuneração do empregado, não se incorporam 
ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação 
dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

IMPLEMENTAD
O 

III - j.2 
Foi verificada a não aplicabilidade da correta norma 
estabelecida na relação contratual, visto que, a assessoria 

IMPLEMENTAD
O 
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contábil tem sido tratada como autônoma na forma de 
percepção de seus rendimentos e respectivos recolhimentos 
de encargos. Os cargos comissionados, assim como os 
empregados efetivos, devem estar enquadrados no código 01 
(empregados) na SEFIP para a correta incidência dos 
encargos legais. 

III - k.1 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição 
profissional, por amostragem (processos de solicitação de 
inscrição profissional de números 8209/16 e 01233/2017) 
restou observada a ausência da Reunião Plenária 
Extraordinária que homologou o ato, padecendo portanto, de 
aprimoramento na rotina interna do Conselho Regional 
quanto a juntada da Ata da Reunião Plenária de julgamento, 
para o qual recomendamos a regularização.   
Sobre o tema recomendamos o aprimoramento da rotina 
interna do Conselho Regional da 8ª Região, com supedâneo 
ao previsto em seu Regimento Interno. 

IMPLEMENTAD
O 

IV- a.1 

Concernente ao resultado do Procedimento Administrativo 
Disciplinar 001/2017, caso tenha havido algum prejuízo 
financeiro aos cofres do CRTR 8ª Região, o valor precisa 
estar evidenciado na contabilidade.  

NÃO 
IMPLEMENTAD

O 

V - a.1 

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª 
Região padece de melhoria no trato da gestão documental, 
arquivo de documentos administrativos de modo a 
corroborar para o alcance dos projetos contidos no 
planejamento organizacional, resultados, governança, gestão 
de riscos e controles internos.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

VI - a.1 

No site do CRTR 8ª Região está disponibilizado um link de 
acesso ao portal da transparência mas não se encontra 
alimentada com as informações exigidas na Lei 12.527/2017 
para o qual recomendamos a regularização.  

EM 
IMPLEMENTAÇÃ

O 

 

V – RECOMENDAÇÕES 

 
Em face dos exames realizados, apresentamos as seguintes recomendações, que 

estão devidamente especificadas e com a respectiva fundamentação: 
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ITEM / 
ASSUNTO 

OCORRÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES / PONTOS DE 
MELHORIAS 

II - d.1 
É recomendado que seja feita nova análise da CTC para que verifique se 
todos os apontamentos de JANEIRO a DEZEMBRO foram sanados com 
emissão de relatório conclusivo da análise de todos os meses. 

II - e.1 
Há saldo de R$ 2.063,33 na conta 1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS 
POR DANOS E PERDAS o qual devem ser apurado responsabilidade. 

II - e.2 

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

2.1.1.4.1.01.01.01.003 PIS A RECOLHER R$ 13,16 
2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: 

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A 
RECOLHER 

R$ 194,56 

2.1.4.1.1.01.01.01.003 INSS S/SERVIÇOS PF A 
RECOLHER 

R$ 556,49 

2.1.4.3.1.01.03.01.001 ISS S/SERVIÇOS PF R$ 445,43 
2.1.4.3.1.01.03.01.002 ISS S/SERVIÇOS PJ R$ 6,00 

 

II - e.3 

Foi constatado saldo na conta 2.1.8.9.1.01.01.01.002 – DEPÓSITOS NÃO 
IDENTIFICADOS – BANCO DO BRASIL, saldo em 31/12/2018 de R$ 
26.114,40, já transportado de exercícios anteriores. Estes lançamentos 
devem ser revistos e contabilizados nas respectivas contas de receitas. 

II - e.4 

Parte da Cota parte do ano de 2017 não foi repassada ao CONTER. No 
valor aproximado de R$ 260.791,61, conforme apurado pelo Setor de 
Controle Interno na auditoria do exercício de 2017. Porém há saldo de R$ 
449.249,58 na rubrica 2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR 
AO CONTER, um valor muito superior ao devido de fato. É recomendado 
que o CRTR apure o valor da cota parte devida e realize os ajustes 
necessários. Além de comunicar ao CONTER o andamento do processo 
junto ao Banco do Brasil e realize uma proposição de quitação da cota parte 
devida.  

III - c.1 

Na Análise das despesas do exercício de 2018, verificou-se que a 
montagem dos processos de despesas precisa de padronização e 
aprimoramento nas suas rotinas internas e algumas implementações para 
melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo com a 
norma legal. Recomendamos que as montagens dos processos de 
pagamentos estejam devidamente autuadas e numeradas além de algumas 
implementações, especialmente para os seguintes procedimentos básicos: 

 Emissão da nota de empenho devidamente assinada; 
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 Atesto dos serviços ou do material. 
 Certidões negativas; 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção 
dos impostos federais e o devido recolhimento. 

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: 

 Atakarejo Distribuidora de Alimentos e Bebidas S.A 
 Byte serviços de informática Ltda 
 Telefônica Brasil S/A 
 Sul América Seguro Saúde 

III - c.3 

Foi constatado a emissão de cheques sem estar nominal ao prestador de 
serviço/fornecedor de material. Informamos que o procedimento contraria § 
2º do art. 74 do Decreto-Lei nº 200/67, onde diz que o pagamento de 
despesas far-se-á mediante ordem bancária ou cheque nominativo, ficando 
comprometida a transferência de responsabilidade. 

III - f.1 

Foi constatado no Balancete do Regional, saldo de Dívida Ativa nas contas 
a seguir as quais não condizem com os saldos dos relatórios apresentados: 
   

 
Foi apresentado o Memorando 0181/2019 assinada pela Advogada do 
CRTR a Dra. Lorena Osório da Costa, a apresentação do relatório 
explicativo contendo: 

V- O relatório de processos nos quais o CRTR figura como autor/réu, 
disponibilizados por meio digital, pesquisa através do site da Justiça Federa; TRF 
1ª região; 
VI- Gestão dos processos em execuções fiscais em trâmite, ajuizados em 
2018, por planilha, denominado controle execuções 2018/2019; controle de acordos 
2018/2019; 
VII- Relatório de débitos atualizados, inscritos entre 2012 a 2017, obtidos 
pelo sistema byte; 
VIII- Respectiva certidão de regularidade profissional. 

1.2.1.1.1.04.01.
01.001 

DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - 
FASE ADMINISTRATIVA PF 

R$ 
16.634,57 

III - f.2 
Não foi possível mensurar os valores atualizados dos processos executados 
e em execução, nem os valores de acordos firmados. É recomendado que o 
CRTR mantenha tais valores atualizados para conferência. 

III - g.1 
Em análise à formalização dos processos de concessões de diárias, 
verificou-se que os processos não estão instruídos com a totalidade dos 
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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. 

III - g.2 

Identificamos no processo econômico de despesa 09/2018 referente ao 
pagamento de jetons, ausência de apresentação da ata referente a Reunião. 
Recomendamos a revisão dos procedimentos e a devida adequação ao 
estabelecido no Art. 1º da Resolução CONTER nº 06/2004, conforme 
citado acima. 

III - g.3 

Identificamos no processo econômico de despesa 02/2018 referente verbas 
indenizatórias, pagamento de jetons acima do limite estabelecido no 
Parágrafo § 3º do Art. 3º da Resolução CONTER Nº 12/2017, no art. 3º, 
§3º verbis: “O pagamento previsto no caput é limitado a 10 (dez) jetons 
mensais, sendo vedado o pagamento de mais de um jeton por dia, ainda 
que haja diversas reuniões no mesmo dia.” 

III- h.1 

Verificamos que os procedimentos adotados para a essa modalidade 
encontram-se na fase inicial de implantação. O CRTR iniciou um controle, 
porém os saldos ainda não estão sendo contabilizados periodicamente. 
Nesse sentido, informamos que nos Conselhos Regionais o "almoxarifado", 
ou seja, os estoques de materiais relacionam-se com a execução da despesa, 
e tem por finalidade: 

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

Por esses motivos é preciso organizar os locais físicos de armazenamento 
de material, considerando a capacidade de estocagem, pessoal de 
provimento efetivo, sistemas informatizados e procedimentos. Todos os 
Conselhos devem possuir controle de materiais. Em pequenas unidades 
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administrativas não é necessário ter a categoria funcional de almoxarife, 
bastando que o servidor tenha em suas atribuições o controle, guarda e 
movimentação de materiais. 

III - h.2 

Quanto a apresentação dos documentos dos veículos de propriedade do 
CRTR 8ª Região, foi verificado que os Certificados de Licenciamento 
anual dos veículos encontram-se vencidos, sendo um do ano de 2015 e 
outro de 2017.  

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro: 
Art. 133 É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. 
Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for 
possível ter acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está 
licenciado. (Incluído pela Lei nº 13. 281, de 2016) 

III - h.3 

Foi solicitada a apresentação da situação dos veículos junto ao 
DETRAN/BA, onde constam os débitos abaixo descritos para o qual 
recomendamos a regularização e apuração de responsabilidade. 

- Seguro de anos anteriores no valor de R$ 45,55  
- Seguro obrigatório no valor de R$ 16,15 

III - h.4 
Não houve possibilidade de mensurar os gastos com a frota de veículo e a 
média por quilômetro rodado em 2018 visto a não apresentação do mapa de 
controle anual, para o qual recomendamos a regularização. 

III - h.5 Os DUTS dos veículos não foram apresentados. 

III- j.1 
Que o Regional ao nomear os membros para compor a Comissão, observe o 
disposto ao contido na Lei 8.666/93 em seu art. 51. 

III - j.2 

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

III- j.3 

Que nos contratos firmados sejam informados o nome do fiscal e do gestor 
do contrato para acompanhar e fiscalizar os contratos firmados com o 
CRTR, conforme previsto na Lei 8666/93 em seu Art. 67 e lei 13.303/2016 
Art. 40. 

III - k.1 

O cargo em comissão é aquele cujo provimento dá-se independentemente 
de aprovação em concurso público, destinado somente às atribuições de 
chefia e assessoramento, nos termos do inciso V do art. 37 da Constituição 
Federal e da orientação traçada pelo Tribunal de Contas da União no 
acórdão 341 – Plenário (TC nº 016.756/2003) e se caracteriza pela 
transitoriedade da investidura. Pode ser preenchido por pessoa que não seja 
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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 8ª Região precisa de implementações internas para 
regularização das contratações de seu quadro de pessoal.  

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Uma das funções conferidas ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia é a 
de promover ações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais de Técnicos em 
Radiologia e adotar, quando necessárias, providências convenientes para o bem da sua eficiência 
e regularidade.  
 
  As recomendações oferecidas têm caráter normativo e preventivo, objetivando 
subsidiar o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª 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.  
 

Até o fechamento deste relatório o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 
da 8ª Região não apresentou resposta aos apontamentos realizados. 
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VII - CONCLUSÃO 
 

Em face dos exames realizados e em atendimento às disposições  contidas  no art. 
6º da Resolução CONTER nª 01, de 08 de janeiro de 2016, que estabelece as normas e os 
procedimentos para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia, em 
conformidade com a Instrução Normativa nº 63, de 01 de setembro de 2009 e legislação correlata 
do Tribunal de Contas da União, e com  base nos elementos  que integram o presente processo de 
Prestação de Contas do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª 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 8ª Região estão em condições de serem apreciadas 
pelo Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário do CONTER para 
julgamento.  
 
 
 
 

                                                     Brasília-DF, 09 de outubro de  2020 
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