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• A confecção de credenciais é totalmente centralizada na Delegacia com 

agravante de não terem equipamento adequado para impressão

• Não há controle eletrônico de protocolos nem registros, utiliza-se ainda 

de cadernos de dados ( fotos -anexo 1)

• Utiliza-se, até o presente momento, sistema da empresa Implanta 

Infonnática para realização de trabalhos contábeis, mesmo após 

treinamento do módulo contábil do sistema Byte Serviços

• 33 Processos de cunho administrativo pendentes de providencias sendo 

eles de inscrições relativamente recentes e confecções de credenciais

• Nenhum Processo encontrado de indicação de SA TR

• Nenhum Processo encontrado relativo à Auto de infração/ Notificação

• Relato do XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   

"nao há fiscalização há mais de 2 anos"

• Funcionários desconhecem sobre o andamento de quaisquer Processos 

relativos ao 3° mutirão da CONAFI

• Agente Fiscal informa que o veículo para utilização das atividades de 

fiscalização não se encontra em condições de uso 

• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX em entrevista, 

infonna que quase não tem contato com o Diretor Presidente. Todos os 

trabalhos são centralizados na Delegacia Regional e que não percebe 

funcionamento da Sede do Regional. Ainda trabalham no sistema 

anterior (da Implanta Jnfonnática) e que não tem conhecimento dos 

serviços da Byte para que possa atualizar-se. 

• Senhor Humberto de Oliveira Alves é o Delegado Regional, contudo

não conseguimos contato com o mesmo

• Existe despesa exagerada relativa a serviços de Correios em virtude dos

Processos da Delegacia serem despachados para análise na Sede do

Regional, após isso retomam para arquivo na Delegacia. Com relação aos

Processos da Sede, por motivo de não haver conhecimento técnico
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por parte das funcionárias até o momento, a montagem ocorre na 

Delegacia e depois ocorre retomo dos referidos Processo à Sede, eu 

seja, existe quantitativo de ocorrências de postagem quatro vezes maior. 

Diante d o  exposto, chegou-se ae entendimento da necessidade de visita in loco 

à Sede do CRTR7 para entrevista junto aos demais funcionários e Diretor Presidente 

TR. Antônio Márcio Rocha de França para esclarecimentos sobre as condições 

elencadas e providencias cabf veis. 

2.0 VISITA À SEDE DO REGIONAL EM ARACAJU - SE 

Chegamos à Sede do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 7ª Região 

AL / SE na Rua Lagarto nº 1.466 - Bairro São José em Aracaju - SE onde fomos 

recebidos pela funcionáría Adriana Patrícia Aragão Barbosa Pereir a que a tua no 

atendimento do Regional e demais serviços de auxíJio administrativo, mais tarde 

recebemos o Direttr Presidente TR. Antônio Márcio Rocha de França e o Conselheiro 

Efetivo TR. Leandro da Motta Gomes, todos n• período matut ino. No período 

vespertino recebemos o TR. José Renato de Arícawa Melo- Presidente da ceREFI do 

Regional . 

Em busca do entendimemo da reali dade do Regional, iniciamos entrevistas 

com os presentes após registrar fotografias da estrutura fisica do prédio (alugado há 

mais de 3 anos). A funcionária XXXXXX infonnou não ter conhecimento algum sobre 

o sistema Byte serviços, evidenciando que não houve rep licação das 

infonnações recebidas no treinamento ocorrido em Brasília recentemente. 

Com relação à logística dos Processos administrativos, o TR. António Márcio 

informou que devido não haver ajuda do CONTER com relação a treinamento lie 

pessoal, mesmo tendo (segundo o próprio) solicitado várias vezes de 2014 até os dias 

atuais, a solução que encontraram foi a de realizar envios à Delegacia para montagens 

dos Processos tendo em vista o maior conhecimento técnico dos funcionários lotados na 

mesma. 
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• Compra de novos móveis como cadeiras, mesas, amiários e arquivos de

aço,

• Manutenção do veiculo para uso nas atividatles de fiscalização

• Presença do Delegado Regional com maior frequência para que possa

agir com gestor da Unidade e proporcione suporte adequado ao Diretor

Presidente e demais dirigentes.

Com relação ao cenário que se evidenciou na Sede do CRTlt7 no dia 

22/08/2017, mediante as entrevistas realizadas e constatações in /o,:o,, tornamos a 

seguintes ações imediatas e sugerimos: 

• Sugerimos que seja feito trabalho de treinamento operacional, 

institucional e dirigido à soluções de dúvidas e deficiências técnicas dos 

servidores e dirigentes do Regional com enfoque na operacionalização 

independente e contínua das atividades básicas perfazendo revisões em 

Manuais, Resoluções e Ritos Processuais.

• Realizamos cadastro e vinculação de acesso à Byte Serviços para que a 

funcionária  XXXXXXXXX    possa realizar uso

• Treinamento da funcionária para o uso correto do sistema Byte com 

suporte contínuo dos funcionários Everton e Adalgisa, ambos da 

delegacia, para que se comuniquem com frequência e solucionem 

dúvidas, tendo em vista o tempo limitado de treinamento.

• Repassados Manuais de Ritos Processuais administrativos e de Autos 

de infração e Notificações provenientes da fiscalização. Fizemos de 

maneira resumida e com linguagem simplificada para melhor 

entendimento. Sra. Adriana Patrícia os recebeu em -via impressa e 

eletrônica.

• Com relação a proposta do Diretor Presidente de haver a extinção do 

Regional passando a Sede e Delegacia a integrar outros Regionais do 

sistema CeNTER/CR'IRs, acreditamos ser matéria de estudo mais 

aprofundado e de cunho decisórjo da Diretoria do CeNTER 
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• Em anexo relação de Processos repassada pelo Dr. Fábio Sobrinho 

Mello informando sobre providencias tomadas com relação às situações 

de cunho :fiscalizatório e jurídico. O mesmo informou já ter repassado 

tal relação aos cuidados do CONTER no inicio do corrente ano.

• Anexado Oficio enviado em 2016 pelo CRTR7 infonnando sobre 

alguns dos problemas que verificamos nesta visita. Também em anexo, 

relação de inadimplência cedida pelo Regional para demonstrar a 

realidade de arrocho financeiro cotidiano do mesmo.

• Propomos, com o uso da Byte pela funcionária  XXXXXXXXX  na Sede 

do Regional, que se diminua pela metade as postagens via Correios, já 

que a mesma poderá fazer a� montagens de Processo e inserções no 

sistema. Futuramente diminuir ainda mais os gastos com Correios caso 

comprem impressora adequada para impressão de credencias. 

Concluímos que as ações que inicialmente foram desenhadas (visita apenas à 

Delegacia Regional em Maceió -AL) seriam insuficientes para o desenvolvimento ideal 

dos trabalhos propostos. Ao evidenciannos a necessidade de deslocamento à Aracaju -

SE, de pronto entramos em contato com a Diretoria do CONTER, especificamente a 

pessoa do TR. Adriano Célio Dias - Diretor Secretário que prontamente nos atendeu e 

entendeu o caso autorizando assim a compra de passagens para que fizéssemos o 

translado dando continuidade na Sede do Regional. 

Na sequencia do trabalho, nos dias 24/08/2017 e 25/08/2017, foram realizadas 

visitas em clínicas e hospitais em Maceió para aproximação com os profissionais onde 

se comprovou que o Conselho local não apresenta relação de proximidade com os 

profissionais que se sentem desamparados a respeito das atribuições do CRTR7. Ainda 

com relação às visitas, verificou-se in loco atividade irregular da profissão (profissionais 

não vinculados ao sistema CONTER/CRTRs trabalhando com radiodiagnóstico). 

��APvÍ���'-
TNR. Eduardo Vieira Lyra Adriano Leão Ferreira da Silva
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