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SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 02/2020 

 
ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ª Região 
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2019 a 31/12/2019 
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 
 

Constitui atribuição do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia promover 
auditorias contábeis e financeiras, diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos 
Conselhos Regionais, nos Estados e no Distrito Federal, e adotar, quando necessárias, 
providências para aprimorar sua eficiência e regularidade conforme estabelece o artigo 16, inciso 
VI do Decreto 92790/86 e Resolução Conter N° 08/2011. 

 
 Em sendo assim, os trabalhos foram realizados na sede do Conselho Regional de 

Técnicos em Radiologia da 10ª Região (PR) no período de 17 a 21 de fevereiro de 2020, 
consubstanciado nos documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, 
demonstrativos contábeis, processos administrativos de continuidade dos atos fiscalizatórios, 
sindicâncias, análise em processos judiciais quanto a probabilidade de receitas e riscos de 
despesas e todos documentos arrolados no Ofício CONTER nº 0045/2020, referentes ao 
exercício de 2019, 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 10ª Região do exercício de 2019, 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 
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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 nº 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 
 

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) Demonstrativos Contábeis 
  
 Os demonstrativos contábeis, exceto pelo Balanço Orçamentário, solicitados por 
meio do Ofício CONTER Nº 045/2020 não foram apresentados, limitando as análises e 
conferências desta auditoria. 
 

b) Volume de Recursos Movimentados 
 

O orçamento do CRTR 10ª 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 2019 no montante de R$ 
1.696.100,00 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil e cem reais). 

 
Com base nos registros contábeis, a execução financeira e orçamentária, referente 

ao exercício de 2019, ficou demonstrada da seguinte forma: 
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PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 1.696.100,00 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2019 
DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES 1.741.559,59 102,68% 

DE CAPITAL - 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 1.741.559,59 102,68% 

DESPESAS 

CORRENTES 1.670.363,09 98,48% 

DE CAPITAL 1.090,00 0,06% 

TOTAL DAS DESPESAS 1.671.453,09 98,55% 

SUPERÁVIT 70.106,50 4,13% 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 

RECEITA PRÓPRIA ------------------------------------------------------ 1.741.559,59 100,00% 

Recursos Transferidos pelo 
CONTER e Outras 

Doações 

DOAÇÕES DO CONTER - 00,,0000%%  

EMPRÉSTIMOS JUNTO AO 
CONTER 

- 00,,0000%%  

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 
DO CONTER 

- 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 1.741.559,59 100,00% 
 

c) 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 
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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. Regimento Interno do CRTR 10ª Região, as quais estão essencialmente 
ligadas ao exercício e à eficácia de sua missão institucional.   

 
d) 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 

SUPERÁVI
T/DÉFICIT 

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR 

% 
ATINGIDO 

2016 1.416.330,94  1.400.670,70  98,89% 1.403.854,67  99,12% - 3.183,97  

2017 1.478.700,00  1.451.786,33  98,18% 1.417.022,58  95,83%       34.763,75  

2018 1.552.400,00  1.405.673,22  90,55% 1.357.684,72  87,46%       47.988,50  

2019 1.696.100,00  1.741.559,59  102,68% 1.671.453,09  98,55%       70.106,50  

MÉDIA 1.535.882,74  1.499.922,46  97,66% 1.462.503,77  95,22%       37.418,70  

 

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXERC 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 
TOTAL DAS DESPESAS 

CORRENTES SUPERÁVI
T/ DÉFICIT 
CORRENTE ORÇADO 

EXECUTAD
O 

% 
ATINGI

DO 
ORÇADO EXECUTADO 

% 
ATING

IDO 

2016 1.416.330,94 1.325.670,70 93,60% 1.357.330,94 1.345.816,17 99,15% - 20.145,47 

2017 1.478.700,00 1.451.786,33 98,18% 1.463.700,00 1.412.101,33 96,47% 39.685,00 

2018 1.552.400,00 1.312.673,22 84,56% 1.545.400,00 1.355.574,72 87,72% - 42.901,50 

2019 1.696.100,00 1.741.559,59 102,68% 1.686.100,00 1.670.363,09 99,07% 71.196,50 

MÉDIA 1.535.882,74 1.457.922,46 94,75% 1.513.132,74 1.445.963,83 95,60% 11.958,63 
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Avaliação: A média dos últimos quatro anos das Previsões Orçamentárias Anuais 
do CRTR da 10ª Região, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se 
compatível e de forma razoável. É prudente que seja evitada a superestimativa de recursos que 
podem inviabilizar a execução de projetos e/ou programas. Note-se que a média de arrecadação, 
em confronto com o orçado, considerando apenas as receitas correntes, foi de 94,75%, índice 
considerado excelente, indicando que os cálculos estão próximos 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 positiva em aproximadamente R$ 11 
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 

2016 1.325.670,70 452.902,99 872.767,71   

2017 1.451.786,33 448.056,50 1.003.729,83 15,01% 

2018 1.312.673,22 403.048,06 909.625,16 -9,38% 

2019 1.741.559,59 559.596,23 1.181.963,36 29,94% 

Total 5.831.689,84 1.863.603,78 3.968.086,06   

 
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 

2016 4.500,00 868.267,71 
 

2017 22.400,00 981.329,83 13,02% 

2018 33.157,55 876.467,61 -10,69% 

2019 - 1.181.963,36 34,86% 

Total 60.057,55 3.908.028,51 
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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) 

2016 868.267,71 889.127,60 -20.859,89 NÃO -  -2,40% 
2017 981.329,83 947.595,49 33.734,34 SIM 3,44% -  
2018 876.467,61 972.836,00 -96.368,39 NÃO  - -11,00% 
2019 1.181.963,36 1.092.900,57 89.062,79 SIM 7,54%  - 

Total 3.908.028,51 3.902.459,66 5.568,85 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM POSITIVA 
DE 0,14% 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 10ª Região independe do CONTER para custeio de suas despesas administrativas. Note-
se, também, que na média dos últimos quatro anos, o CRTR 10 apresenta uma margem positiva 
de 0,14% em relação à Receita Própria Líquida.  
 

e) Prestação de Contas Anual 
 
   Incumbe ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia apreciar as contas 
anuais dos Regionais na forma estabelecida no artigo 16 inciso V do Decreto 92790/86. 
  

A Prestação de Contas do CRTR 10ª Região referente ao exercício de 2019 
está dentro do prazo estabelecido no artigo 1° § 1° da Resolução Conter 01/2016, para 
apresentação ao CONTER, desse modo, prejudicado no momento a análise da prestação de 
contas referente ao exercício 2019.  
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Relatório de Gestão 
 

   Igualmente, restou prejudicado a análise quanto a entrega e homologação do 
Relatório de Gestão do CRTR 10ª Região referente ao exercício de 2019, em virtude de está 
dentro do prazo legal para protocolo junto ao TCU - Tribunal de Contas de União. 
   

f) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis. 
 

f.1) Dos demonstrativos obrigatórios, listados abaixo, o único apresentado a este 
setor de controle interno foi o Balanço Orçamentário. Não sendo possível verificar se 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. 
 

a. Balanço Patrimonial; 
b. Demonstração das Variações Patrimoniais;  
c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  
d. Demonstração dos Fluxos de Caixa;  
e. Balanço Orçamentário;  
f. Balanço Financeiro; e 
g. Notas explicativas. 
 
Do Balanço Orçamentário é possível fazer algumas considerações:  
 
f.2) A amortização do principal da dívida é uma despesa de capital. O empréstimo 

de R$ 93.000,00 pago ao CONTER foi lançado equivocadamente como Despesa Corrente.  
 

f.3) O Art. 35 da Lei Nº 4.320/64 determina que pertencem ao exercício 
financeiro as receitas nele arrecadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Foi constatado 
que a receita recebida em dezembro de 2018 referente à anuidade de 2019 foram lançadas 
equivocadamente como receita orçamentária do exercício de 2019, nos valores de R$ 121.059,47 
e R$ 2.208,72. Os lançamentos referentes à competência devem sim ser realizados, porém nas 
contas de natureza patrimonial. 

 
g) Cadastro dos Inscritos Ativos - Posição geral em 31/12/2018: 
 
Apresentamos a situação dos inscritos e o percentual de inadimplência finalizado 

em 31/12/2019, além da evolução anual de crescimento, considerando os últimos quatro anos. 
 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

8 

 
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 

COMPARATIVO ANUAL DE CRESCIMENTO 

EXERCÍCIOS 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

QDE 
VARIAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR 
QDE 

VARIAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR 
2016 3.997   79   

2017 3.927 -1,75% 105 32,91% 

2018 4.133 5,25% 736 600,95% 

2019 4.306 4,19% 899 22,15% 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 
TRÊS ANOS 

2,56%   218,67% 

 
 

NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

 - ATIVOS 

PESSOA FÍSICA 4.306 82,73% 

PESSOA JURÍDICA 899 17,27% 

TOTAL 5.205 100,00% 

 - INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 954 95,11% 

PESSOA JURÍDICA 49 4,89% 

TOTAL 1.003 100,00% 

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 22,16% 

PESSOA JURÍDICA 5,45% 

MÉDIA 19,27% 

 
Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 10, 

referentes aos exercícios de 2016 a 2019, sem considerar os inativos. 
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h) 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/10, 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 

2015 1.204.646,39             285,00      
2016 1.376.170,70 14,24%           302,10  6,00% 7,77% 
2017 1.429.386,33 3,87%           331,17  9,62% -5,25% 
2018 1.279.515,67 -10,48%           331,17  0,00% -10,48% 
2019 1.741.559,59 36,11%           331,17  0,00% 36,11% 

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

aumento real na arrecadação das receitas próprias em 24,41%, se descontado os aumentos 
conferidos às anuidades. 
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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 

2015 1.187.413,34       
2016 1.342.030,59 13,02% 7,19% 5,44% 
2017 1.395.651,99 4,00% -0,53% 4,55% 
2018 1.375.884,06 -1,42% 7,55% -8,34% 
2019 1.652.496,80 20,10% 7,32% 11,91% 

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

últimos cinco anos em 13,08%, já descontada a inflação no período de 23,07%, medida pelo 
IGPM/FGV.  
 

III – ACHADOS DE AUDITORIA 
 

Analisamos os atos de gestão realizados durante o exercício de 2019, 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 10ª 

Região possui 8 (oito) contas bancárias, 5 (cinco) correntes e 3 (três) 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.  
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b) Quanto ao controle das receitas 

 
b.1) O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/10, que 

demonstra o total de baixas efetuadas em 2019 apresenta divergência entre os registros 
contábeis. O quadro geral indica que, em relação aos valores efetivamente recebidos, o sistema 
de arrecadação do CRTR/10 diverge em menos R$ 134.556,00; cerca de 8,40%, valor 
considerado relevante:  

 
VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA DE 

ARRECADAÇÃO 
VALORES 

CONTABILIZADOS 
DIFERENÇA 

ANUIDADES, 
MULTAS E 

TAXAS 

PESSOA FÍSICA 
1.602.018,99 1.736.574,99 (134.556,00) 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 2019, 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 os processos de pagamentos estejam devidamente 
autuados e numerados além de algumas implementações, especialmente para os seguintes 
procedimentos básicos: 
 

 Emissão da nota de empenho; 
 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 
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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:  

 
 CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A 
 CONCORDE LOGISTICA & DISTRIBUIÇÃO 
 BARIGUI VEÍCULOS LTDA 

 
c.3) Durante análise dos processos econômicos não foi identificado os 

comprovantes de recolhimento de ISS referente aos serviços prestados por terceiros.  
Recomendamos a devida observância do Código Tributário Municipal quanto ao recolhimento 
do ISS para os serviços adquiridos pela autarquia. 
 

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/10, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
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rasuras e que o documento esteja legível, e deve estar, no geral, acompanhada da devida nota 
fiscal com a discriminação do objeto da compra ou serviço, de forma a garantir a fidedignidade 
das demonstrações contábeis, e que despesas previsíveis e passiveis de planejamento devem ser 
subordinadas ao processo normal de aplicação.  

 
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 2019, através de 
remessas automáticas e depósitos mensais, são compatíveis com a arrecadação segundo o 
relatório de arrecadação. 

 
e) Procedimentos Administrativo de Combate a Inadimplência 

 
e.1) INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA: A Inscrição em Dívida Ativa é o ato de 
registro de um débito não pago espontaneamente em livros próprios para tal fim. 
No momento da inscrição é realizado um controle da legalidade do crédito 
constituído pelo CRTR.  
 
Regularmente inscrito o crédito, expede-se a denominada Certidão de Dívida 
Ativa – CDA – que tem força de título executivo. 
 
Trata-se de uma obrigação tributaria os débitos oriundos de todas as pessoas 
físicas e jurídicas inadimplentes, independentemente da modalidade de inscrição 
que possuam no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. 
 
O art. 142 do Código Tributário Nacional estabelece que compete à “autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da 
penalidade cabível”.  
 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional 
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Nessa senda, o processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes 
etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a.1) a cobrança 
administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura da notificação e auto de infração 
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; a.2) a inscrição em dívida ativa 
procedendo com processo administrativo adequado para exigibilidade da inscrição 
e certeza e liquidez do título expedido na forma da CDA;  
Quando o procedimento de inscrição dos créditos do CRTR em dívida ativa 
deverá ser realizado de forma adequada a fim de garantir a efetiva cobrança 
judicial, por intermédio de ação própria de execução fiscal.  
A legislação que regulamentam este tema restam contidas na Lei 6830/80, Lei 
5172/66 e Lei 12514/2011. 
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). 
 
e.1.1) Identificado que o CRTR 10ª Região não possui livro de inscrição de dívida 

ativa referente ao exercício de 2019.  
 
e.1.2) Conforme relatório de inadimplência do exercício deveria constar o credito 

de R$ 379.777,66 (trezentos e setenta e nove mil e setecentos e setenta sete reais e sessenta e seis 
centavos) inscritos em dívida ativa no exercício de 2019.  

 
e.1.3) Quanto a contabilização apresentou a conta a longo prazo de créditos 

referente a pessoa física de inscritos em divida ativa administrativa o valor de R$ 135.720,63 
(cento e trinta e cinco mil e setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos). 

Em sendo assim, a contabilização das contas de inscritos em dívida ativa 
administrativa não correspondem regulares com a realidade dos valores de inadimplentes 
referente ao exercício de 2019 que obrigatoriamente deveriam estar inscritos em livros de divida 
ativa administrativo. 

Por fim não foram apresentados relatórios que justificassem os valores constante 
na contabilidade referente a conta de inscritos em divida ativa administrativa. 

 
e.2) PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: 
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 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 com vencimento até 31 de dezembro de 2019, nos 
termos da Resoluções editadas pelo CONTER.  
O CRTR 10ª Região está realizando cobrança por intermédio de notificações 
enviadas por intermédio dos e-mails dos inscritos. 
 
e.3) 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.  
 
e.3.1) Identificado que o regional possui contrato com o Cartório de Protestos de 

Títulos do Paraná, IEPTB – Instituto de Estudos de Protesto de títulos do Brasil – Seção do 
Paraná, porém, não está protestando os créditos referente aos inadimplentes dos exercícios 
anteriores. 

 
e.4) PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROSSEGUIMENTO DO ATO 
FISCALIZATÓRIO  

 
No resumo final da Corefi constante no portal da transparência do CRTR 10 ª 

Região que demonstra informações até o mês de agosto do exercício de 2019. Que apresentam os 
seguintes dados: 

Número de profissionais abrangidos:2409 
 Notificações Expedidas 
Pessoa Jurídica: 04 
Pessoa Física: 236 
 Autos de Infração lavrados. 
(Pessoa Jurídica: 01 
(Pessoa Física:01 
Processos Administrativos por exercício ilegal da profissão abertos: 02 
 
Diante das informações constantes do portal da transparência do CRTR 10 

Região, pode se perceber que relatam abertura de 02 (dois) processos administrativos por 
exercício ilegal da profissão, porém, tais processos não foram apresentados para análise.  
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e.4.1) Quanto aos processos administrativos éticos de suspensão do exercício 
ilegal da profissão ou processos administrativos de cobrança referente as notificações expedidas 
pelo agente fiscal referente o exercício, igualmente não foram gerados nenhum processo de 
prosseguimento da fiscalização. 

f) MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS  
 
O Setor jurídico do CRTR 10ª Região apresentou relatório com demandas 

judiciais tendo o regional figurando como parte passivo e ativo.  
 
Na oportunidade, apresentou 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, 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 – Comiter de Pronunciamentos Contábeis nª 25 – Provisões, Passivos e Ativos 
Contingentes foi apresentado.   

 
O Departamento jurídico informou, por meio de Relatório, contendo quantitativo 

de ações judiciais envolvendo o CRTR 10ª Região como parte. Desse modo, apresentou um 
quantitativo de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) ações de execuções fiscais; o quantitativo de 
12 (doze) Mandados de Segurança e 16 (dezesseis) demandas em desfavor. 

 
f.1) Em análise do Relatório apresentado pelo Departamento Jurídico, no período 

que compreende o exercício de 2019 do CRTR 10ª Região, o órgão não promoveu o ajuizamento 
de execuções fiscais para cobrança das anuidades e multas inadimplidas pelos profissionais 
Técnicos e Tecnólogos em Radiologia inadimplentes.  

 
O valor apresentado pelo relatório extraído do sistema da Byte demonstra que o 

valor de inadimplência dos últimos 04 anos corresponde ao valor de R$ 2.144.344,16 (dois 
milhão e cento e quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

  
Com advento da Lei 12514/2011 que regulamenta a cobrança das anuidades do 

Conselhos de fiscalização, a ação de execução fiscal é a via eleita adequada a rever judicialmente 
os valores inadimplidos pertencentes aos CRTRs. A omissão resultará em possível prescrição 
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional. 

 
Quanto as ações de natureza ordinária, relativamente aos processos analisado e 

observado o risco de uma repercussão desfavorável ao Sistema CONTER/CRTRs. O jurídico do 
CRTR 10ªRegião apresentou relatório constando 16 (dezesseis) demandas existente em desfavor 
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do regional. Na qual, a totalidade de 13 (treze) já foram concluídas com cumprimento da 
obrigação, ou seja, o pagamento. O objeto das mencionadas demandas foram devoluções de 
anuidades geradas anteriores a Lei 12.514/2011 e nulidade da CDAs. 

 
Em sendo assim, existem as 03 (três) demandas que possuem prognóstico de 

risco, quais, sejam: 5009962-67.2011.404.7003, valor R$ R$ 1.171,35, Rosangela Cristina Piana 
X CRTR 10 Região; 5002268-46.2017.4.04.7000, no valor de R$ 111.000,00, MPF x CRTR 10 
e 0001586-78.2017.5.09.0009, valor R$ 30.000,00, GABRIELLE WOLF D. S. AYRES RIBAS 
x CRTR 10. Ambas demandas  já em fase de cumprimento de sentença. 

  
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, 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.  

 
f.2) 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.  

 
Em análise não consta no registro contábil do CRTR 10ª Região o 

provisionamento dos valores referente as demandas judiciais supramencionadas classificadas na 
analise de risco e potencial perda com a obrigação no Passivo, ou seja, não houve as 
contingências dos valores das referidas ações na previsão orçamentaria do regional, mesmo 
diante a real possibilidade de dispêndio destas despesas no atual exercício.  
 

g) Diárias, Auxílio Representação e Jetons 
 
Durante o exercício de 2019 foram executadas despesas no valor de R$ 

193.416,00 com esta modalidade, evidenciando uma variação, na média, de – 3,35% em relação 
ao exercício anterior, conforme quadro abaixo: 

 

TIPOS DE DESPESAS 

EXERCÍCIOS 

2018 2019 Variação 

Diárias no país - Servidores R$ 6.440,00 R$ 7.000,00 8,70% 

Diárias para Agente Fiscal R$ 13.300,00 R$ 19.700,00 48,12% 

Diárias a Conselheiros/Delegados - no país R$ 46.480,00 R$ 28.560,00 -38,55% 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

18 

 
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 

Diárias a Colaboradores Eventuais - no país - R$ 2.800,00 

Auxílio Representação R$ 34.212,00 R$ 35.396,00 3,46% 
Jeton e Auxílio Representação Diretoria 

Executiva R$ 99.680,00 R$ 99.960,00 0,28% 

TOTAL R$ 200.112,00 R$ 193.416,00 
-3,35% 

Variação Total R$ -6.696,00 
 

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 
08/2017, alteradas pela Resoluções CONTER nº 12/2017 e nº20/2018 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) Verificamos que nos Recibos referente aos pagamentos de verba 
indenizatórias não consta as datas das reuniões/deslocamento/eventos, não sendo possível 
constatar a data correta. Recomendamos a revisão dos procedimentos de forma que seja descrito 
nos recibos de pagamentos as datas da realização das Reuniões/Eventos/Deslocamentos. 
 

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. 

 
Bens de consumo 

 
Nos Conselhos Regionais o almoxarifado é a unidade administrativa responsável 

pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo, que são registrados de acordo com as 
normas vigentes. O responsável do almoxarifado, integrante do quadro funcional, é responsável 
pela prestação de contas de sua respectiva unidade. É também de sua responsabilidade manter o 
estoque mínimo de bens necessários ao funcionamento dos setores internos. 
 
  Na Contabilidade Pública, os bens do almoxarifado serão avaliados pelo preço 
médio ponderado das compras (inciso III, do art. 106 da Lei nº 4.320/64). O preço unitário de 
cada item do estoque altera-se pela compra de outras unidades por um preço diferente. Assim, 
encontra-se o preço médio dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades existentes.  
 

Nesse sentido, informamos que o "almoxarifado", ou seja, os estoques de 
materiais relacionam-se com a execução da despesa, e tem por finalidade: 
 

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

 
h.1) Verificamos que os procedimentos adotados para essa modalidade não estão 

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

O CRTR 10ª Região possui 02 (dois) veículos. Durante o Exercício de 2019 
ocorreram as seguintes movimentações: 

 
VEÍCULO MARCA/MODELO PLACA KM EM 31/12/2019 

1 FORD FIESTA ATR-0735 Doado em janeiro para CRTR 
3ªRegião 

2 FIAT CRONOS   BCO 3492 21020 
 
O controle e a identificação da frota de veículos devem se submeter ao Decreto nº 

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

 
A situação da frota de veículos junto ao Departamento de Trânsito local foi 

apresentada e apresentam a devida regularidade.  
 
A cópia da documentação da frota de veículos foi apresentada.  
 

   Os Mapas de Controle Anual de Veículo, referentes ao exercício de 2019, que 
demonstram a média de gastos por quilômetro rodado foram confeccionados na forma 
estabelecida na Resolução CONTER Nº 02/2015.  

   
i) DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA 
 

  Conforme dados extraídos do Relatório de Atividades do setor de fiscalização, o 
CRTR 10ª Região apresentou a seguinte movimentação:  
 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS: 
 
EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSAO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA 00 
EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSAO DE AUXILIAR EM RADIOLOGIA 00 
EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSAO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA 00 
ATIVIDADE SEM INSCRIÇAO/TRANSFERENCIA 00 
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SUPERVISAO DAS TÉCNICAS RAD. EM DESACORDO COM NORMAS 
CONTER 

00 
TOTAL: 

00 
*dados extraídos do Relatório apresentado pelo CRTR 6ª Região: intitulado “Dados para relatório de atividades”.  

 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS 

 
CONTRATAÇAO DE PESSOA NÃO HABILITADA PARA O EXERCÍCIO 
DA PROFISSAO 

00 

NÃO INDICAR SUPERVISOR DAS APLICAÇOES DAS TÉCNICAS 
RADIOLOGICAS 

00 

ATIVIDADE SEM INSCRIÇAO/REGISTRO 00 
CONCEDER ESTÁGIO EM DESACORDO COM AS NORMAS DO 
CONTER 

00 

PERMISSAO FUNÇAO SATR EM DESACORDO COM AS NORMAS 
CONTER 

00 
TOTAL: 00 

*dados extraídos do Relatório apresentado pelo CRTR 10ª Região: intitulado “Dados para relatório de atividades”.  

 
AUTUAÇOES PARA PESSOAS FÍSICAS 

 
EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSAO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA 01 
EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSAO DE AUXILIAR EM RADIOLOGIA 00 
EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSAO DE TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA 

00 

ATIVIDADE SEM INSCRIÇAO/TRANSFERENCIA 00 
SUPERVISAO DAS TÉCNICAS RAD. EM DESACORDO COM NORMAS 
CONTER 

00 
TOTAL: 01 

*dados extraídos do Relatório apresentado pelo CRTR 10ª Região: intitulado “Dados para relatório de atividades”.  

 
AUTUAÇOES PARA PESSOAS FÍSICAS 

 
CONTRATAÇAO DE PESSOA NÃO HABILITADA PARA O EXERCÍCIO 
DA PROFISSAO 

01 

NÃO INDICAR SUPERVISOR DAS APLICAÇOES DAS TÉCNICAS 
RADIOLOGICAS 

00 

ATIVIDADE SEM INSCRIÇAO/REGISTRO 00 
CONCEDER ESTÁGIO EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CONTER 00 
PERMISSAO FUNÇAO SATR EM DESACORDO COM AS NORMAS 00 
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CONTER TOTAL: 01 
*dados extraídos do Relatório apresentado pelo CRTR 10ª Região: intitulado “Dados para relatório de atividades”.  
 

MULTAS APLICADAS 
PESSOA FÍSICA 00 
PESSOA JURÍDICA 00 

TOTAL: 00 
*dados extraídos do Relatório apresentado pelo CRTR 10ª Região: intitulado “Dados para relatório de atividades”.  

 
Número de Cidades Fiscalizadas: 197 
Número de Termos de Constatação (estab.fiscalizados): 400 
Número de Notificações 
(Pessoa Jurídica): 04 
(Pessoa Física): 236 
Número de Autos de Infração. 
(Pessoa Jurídica): 01 
(Pessoa Física): 01 
Número de profissionais atendidos: 2409 
Quilometragem rodada em fiscalizações: 14648 Km. 
   
  i.1) O CRTR 10ª Região não procedeu com instauração de processos 
administrativos e jurídico de continuidade dos atos fiscalizatórios realizado pelo agente fiscal. 
 
 

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 
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quais somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações. 
     
   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.  
 

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 Decreto n º 10.024/2019.  

 
Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública contrata obras, 

serviços, compras e alienações. São três os principais objetivos de uma licitação: a) Selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública; b) Garantir igualdade de condições a 
todos que queiram contratar com o Poder Público; e c) Promover o desenvolvimento nacional 
sustentável. Modalidades: O rito, os prazos e a amplitude de divulgação variam de acordo com a 
modalidade de licitação, conforme opções abaixo:  Convite – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 3º; 
Tomada de preços – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 2º; Concorrência pública – Lei nº 8.666/93, art. 
22, § 1º;  Leilão – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 5º; Concurso público – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 4º. 
Pregão – Lei nº 10.520/2002. Em casos específicos previstos na lei, podem ser utilizadas: a) 
Dispensa - rol taxativo do art. 24 da Lei nº 8.666/93; Inexigibilidade (há inviabilidade de 
competição) - Art. 25 da Lei nº 8.666/93 97. Sistema de Registro de Preços (SRP): É uma forma 
de aquisição de bens e contratação de serviços - prevista na Lei nº 8.666/93, regulada pelo 
Decreto nº 7.892/2013 – utilizada quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de 
serviços para mais de um órgão ou entidade, ou quando não for possível definir previamente o 
quantitativo que será demandado pela Administração Pública. No SRP, o órgão promotor realiza 
uma licitação e convida outros órgãos a participar. A licitação é feita nas modalidades de pregão 
ou concorrência e do tipo menor preço. O vencedor da licitação assina com a Administração 
Pública uma ata de registro de preço, onde se compromete a fornecer determinada quantidade de 
um produto ou serviço, por determinado preço, pelo prazo máximo de um ano.  
 

Dos Processos de contratações - A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
Decreto 9412/18 Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto nº 10.024/2019  Lei do Pregão, constituem a legislação básica sobre licitações 
e contratos para a Administração Pública. 

 
 j.1) A Portaria de nomeação da CPL - Comissão Permanente de Licitação 

concernente às licitações realizadas pelo CRTR 10ª Região referente ao exercício de 2019 não 
foi apresentada. 
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A nomeação da CPL - Comissão Permanente de Licitação e a nomeação de 

Pregoeiro, estão na mesma Portaria designativa, para o qual recomendamos que respectivas 
designações sejam formalizadas em Portarias separadas, contendo no escopo de cada ato 
normativo a nomeação da Comissão de Licitação para atendimento ao que preceitua a Lei 
8.666/93, Decreto 9412/18 e demais Decretos Regulamentadores para os certames a ele 
subordinados e a nomeação do (da) Pregoeiro (a) e da respectiva Equipe de Apoio para 
atendimento ao que preceitua a Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e demais Decretos 
Regulamentadores, para os certames na modalidade Pregão.   

 
Da análise dos Contratos firmados pelo CRTR 10ª Região, destaca-se:   
 

CORREIOS 
SEM PROCESSO LICITATÓRIO 
Data da Assinatura Do Contrato: 12/11/2019 
Vigência: 21/12/2019 à 21/12/2020 
Modalidade De Licitação: Inexiste processo 
Inexiste publicação  

 
Valor Orçado:  

VALOR TOTAL: 
R$ 5.000,00 

CURITIBA COMPUTER LTDA 
SEM PROCESSO LICITATÓRIO 
OBJETO: Folha de Pagamento 
Vigência: 01/06/2019 a 01/06/2020 
Inexiste processo ou publicação de extrato do contrato na imprensa 
Nacional.  

 
Valor Global:  

VALOR TOTAL: 
R$ 2.784,00 

CONTRATO DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS 
Inexiste processo licitatório 

OBJETO: Seguro veículo  
Data Da Assinatura Do Contrato: não consta assinatura 
Vigência: 11/05/2018 a 11/05/2019 
Inexiste processo de licitação e publicação 

 
Valor Global:  

VALOR TOTAL: 
R$ 2.517,34 

 
j.2) Percebe-se que o CRTR 10ª Região realizou compras de matérias, passagens 

aéreas e material de expediente, sem processo de licitação que o justifiquem. 
 
Desse modo, cabe informar que as contratações especificadas no quadro acima 

padecem de formalidade, para o qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do 
CRTR 10ª Região nos referidos ritos procedimentais para atendimento ao que preceitua a Lei 
8.666/93, Decreto 9412/18 e demais Decretos Regulamentadores vigentes.  
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j.3) Não foram apresentados os procedimentos administrativos de dispensa de 
licitação, licitatórios e contratos concernentes aos serviços prestados, como exemplo pelos 
seguintes fornecedores ESMART PONT LTDA, SBP e CLINIPAN. 
 

O extrato deve conter, de forma clara e sucinta, os dados mais importantes 
referentes ao contrato assinado. De acordo com o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, 
o extrato deve conter os seguintes elementos: Espécie; Resumo do objeto do contrato; 
Modalidade de licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa ou inexigibilidade; 
Crédito pelo qual correrá a despesa; Número e data do empenho da despesa; Valor do contrato; 
Valor a ser pago no exercício corrente e em cada um dos subsequentes, se for o caso;  Prazo de 
vigência; Data de assinatura do contrato. 
 

Os contratos carece de procedimentos de licitação para aquisição de material de 
escritório, ressaltamos que atualmente existe a exigência da utilização da modalidade intitulada 
“pregão” nos processos de contratações de bens e serviços comuns, conforme dispositivos 
contidos no Decreto nº 5.450/2005 revogada pelo Decreto 10.024/2019. Referido Decreto 
determina que todas as compras e contratações de bens e serviços comuns, aqueles que podem 
ser oferecidos por diversos fornecedores e comparáveis entre si, sejam realizadas através da 
modalidade de licitação pregão, em sua versão eletrônica - o pregão eletrônico. Portanto, 
recomendamos ao CRTR 10ª Região que estabeleça mecanismos para a implantação da 
modalidade “pregão” nas aquisições de materiais e nas contratações de serviços comuns.  
 

Nos casos de dispensa de licitação, os pressupostos de competição estão presentes 
e, teoricamente, seria cabível submeter à contratação a um procedimento prévio de seleção. 
Avaliando os benefícios (possíveis) e os prejuízos (inevitáveis) que poderiam concretizar-se em 
virtude do desenvolvimento do procedimento licitatório, o legislador permitiu a contratação 
direta. Em tais hipóteses, a autorização legal para contratação direta deriva da previsão do 
legislador de prejuízos superiores aos potenciais benefícios. Neste caso sentimos a ausência do 
Ato de Reconhecimento da Dispensa pela Autoridade máxima do CRTR 10ª Região.  
 

Em casos específicos de contratação direta (art. 26 da Lei nº 8.866, de 1993), a lei 
determina que haja publicação do ato de ratificação de dispensa ou de inexigibilidade, para que 
essas contratações tenham eficácia, antes da contratação. Não é necessária a publicação do 
extrato do contrato decorrente, para que não haja duas publicações seguidas a respeito do mesmo 
assunto. 
 

O processo administrativo de dispensa de licitação em razão do valor (art. 24, 
incisos I e II, da Lei de Licitações), depois de iniciado, sempre que possível, observará os 
seguintes passos: Solicitação do material ou serviço, com descrição clara do objeto; Justificativa 
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da necessidade do objeto; Elaboração da especificação e da quantidade a ser adquirida, em caso 
de material; Indicação dos recursos para a cobertura da despesa; Pesquisa de mercado junto a três 
fornecedores; Justificativa do preço; Autorização do ordenador de despesa. 
 

Conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, deve ser observada a 
exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da 
CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória 
a comprovação por parte da empresa contratada de: Certidão Negativa de Débito (INSS – art 47, 
inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 
Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1991); Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) 
(art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). 

 
Concernente aos procedimentos de dispensa de licitação recomendamos 

observância ao contido na vasta jurisprudência do TCU sobre realização de despesas que não 
guardam relação com o interesse público e alheio à finalidade institucional do Órgão (Acórdão 
1258/2016) e Acórdão 1766/2006 – 9.6.6 do TCU.  

 
No que concerne às contratações por inexigibilidade de licitação, os processos 

precisam conter dados que afastem a possibilidade de caracterizar a dispensa indevida do 
processo licitatório, demonstrando nos autos: a) a real necessidade da contratação; b) a 
inviabilidade de competição; c) a natureza singular do serviço contratado; d) a justificativa de 
preço; e) a publicação, na imprensa oficial, da declaração de inexigibilidade de licitação. Nesse 
sentido, a instrução do processo de contratação nº 34/2018 se encontra fragilizada no tocante às 
letras “b” “c” “d” e “e”.  
 

Inclusão do Mapa de Riscos no procedimento licitatório, conforme previsto no art. 
26 da IN 5/2017 – SEGES/MPDG, devendo esse documento ser atualizado e juntado aos autos 
do processo de contratação, pelo menos: a) ao final da elaboração dos estudos preliminares; b)) 
ao final da elaboração do termo de referência ou projeto básico; c) após a fase de seleção do 
fornecedor; e d)) após eventos relevantes, durante a gestão do contrato. 

 
Quando da celebração de aditivos contratuais que resulte em acréscimo financeiro 

do contrato, faz-se necessária a solicitação prévia, a autorização dos ordenadores de despesa, 
acompanhada das respectivas justificativas, motivando os atos praticados, além de efetuar estudo 
prévio dos preços unitários ofertados de modo a certificar a compatibilidade destes com os 
praticados no mercado local, tomando por base o preço que se mostrar mais vantajoso para a 
Administração.   
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Para a abertura de quaisquer processos licitatórios, faz-se necessária a 
formalização de plano de trabalho prévio, adequado e objetivamente descrito, contendo no 
mínimo a justificativa detalhada da necessidade dos serviços, a relação entre a demanda prevista 
e os serviços a serem contratados e o demonstrativo dos resultados a serem alcançados em 
termos de necessidade, economicidade e melhor aproveitamento dos recursos, bem como a 
individualização dos objetos concernentes a cada contratação na conformidade exigida na Lei de 
Licitações e contratos administrativos e atualizações vigentes e Lei 10.520/2002 e Decretos 
regulamentadores.   
 

k) Administração de Pessoal 
 

Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 
2019, o CRTR/10 executou despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios, conforme 
quadro abaixo: 

 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2019 

NATUREZA ESPÉCIE QDE/VALOR % 
MÉDIA ANUAL 

P/FUNCIONÁRIO 

Nº DE 
FUNCIONÁRI

OS 

EFETIVOS 11 100,00% 

 COMISSIONADOS 0 0,00% 

TOTAL 11 100,00% 

DESPESAS 

PESSOAL 434.721,71 65,03% 39.520,16 

ENCARGOS 124.649,68 18,65% 11.331,79 

BENEFÍCIOS 109.129,25 16,32% 9.920,84 

TOTAL 668.500,64 100,00% 60.772,79 

% 
COMPROMET

IMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

1.652.496,80 40,45% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA 
CORRENTE 

LÍQUIDA 
1.181.963,36 56,56% 4.674,83 

 
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 
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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. 

 
Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/10 junto aos órgãos 

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

k.1) As DCTF’s dos meses 01 e 04 de 2019 foram entregues fora do prazo 
gerando multa. Sobre os pagamentos decorrentes deve ser apurada responsabilidade.  

 
k.2) A DCTF do mês 10/2018 foi entregue em atraso no dia 14/02/2020, gerando 

multa.  
 
 k.3) Foi constatado que o CRTR realiza adiantamentos de salários aos seus 
empregados. Dentre os descontos realizados mensalmente na folha dos empregados foi possível 
verificar que alguns deles são pagos de forma parcelada.  
 

Por falta de amparo legal o TCU recomenda que não sejam concedidos 
empréstimos a empregados (Decisão 196/1998 – 2ª Câmara, Acórdão 1386/2005 – Plenário, 
Acórdão 909/2008 – Segunda Câmara).  
 

Decisão 196/1998 - Segunda Câmara 
k) evitar a concessão de empréstimos a funcionários, a qualquer título,  
por falta de amparo legal para tal concessão (item 20);  
 
Acórdão 909/2008 – Segunda Câmara 
2.3. Quanto à concessão de empréstimo a funcionários, para ressarcimento em 10 (dez) parcelas, 
cujo saldo em dezembro de 1999 era de R$ 91.968,70, em desacordo com a Decisão TCU nº 
196/98-2ª Câmara, expõe o Presidente do CREA/RJ que a Entidade não teve prejuízo com a 
prática de concessão de empréstimo, haja vista o cumprimento das obrigações pelos servidores 
mutuários, e que, tão logo foi cientificado da ilegalidade por este Tribunal, interrompeu tal 
procedimento. Finaliza, ressaltando que os documentos em anexo mostram de forma cabal o 
cumprimento da obrigação por parte dos empregados e, portanto, a ausência de lesão ao CREA/RJ. 
  
Acórdão 1386/2005 
16) abstenha-se de conceder empréstimos, auxílios financeiros ou transferência de recursos para 
entidades ou funcionários por ausência de amparo legal;  

 
k.4) É recomendado que o CRTR regulamente na sua convenção coletiva os 

critérios para os adiantamentos salariais, tais como data e o percentual.  
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k.5) No dia 18 de fevereiro de 2020 o CRTR pagou férias em dobro a uma 
empregada no valor de R$ 1.266,46 devido ao descumprimento do Art. 145 da CLT. O CRTR 
deve abrir um procedimento para apuração de responsabilidade.  
 

l) Empréstimo CONTER 
 
No dia 06/02/2019 o CRTR da 10ª Região realizou o pagamento do empréstimo 

ao CONTER no valor de R$ 93.000,00. Tal empréstimo foi regido pelo Processo CONTER Nº 
31/2018 e Contrato Nº 10/2018 e tinha como objetivo custeio da despesa de locação do espaço 
para a realização do I Encontro Sul-Sudeste dos Profissionais das Técnicas Radiológicas e 16º 
Encontro de Tecnologia Radiológica da ASSTROSPAR e 14º Intercâmbio Internacional em 
Florianópolis.  

 
O Setor de Controle Interno solicitou os Processos Administrativos com a 

documentação referente a realização do evento e os consequentes gastos. O CRTR apresentou o 
Contrato de Locação de Espaço firmado entre o CONSÓRCIO MAGNO MARTINS 
ENGENHARIA LTDA E ETECOL CONSTRUÇÃO LTDA e o CONSELHO REGIONAL DE 
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 10 RG para os dias 14 a 18 de novembro de 2018 no valor de 
R$ 78.000,00 a ser pago em 5 (cinco) parcelas mensais de R$ 15.600,00 a partir do mês de 
fevereiro de 2018.  

 
l.1) Foram apresentados 5 (cinco) comprovantes de pagamentos de R$ 15.600,00, 

totalizando R$ 78.000,00, para a empresa CONSÓRCIO MAGNO MARTINS ENGENHARIA 
LTDA E ETECOL CONSTRUÇÃO LTDA nas datas de 01/03/2018, 21/03/2018, 26/04/2018, 
29/05/2018 e 30/07/2018. Não foi apresentado procedimento administrativo licitatório referente 
a esta contratação.    

 
l.2) Dos R$ 78.000,00 pagos não foi formalizado o processo econômico de 

despesa que comprove a regular execução da despesa orçamentária, ou seja, empenho, liquidação 
e pagamento, decorrente da previsão orçamentária. Em cumprimento ao art. 60 da lei Nº 4320/64 
que dispõe: “É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.”  

 
l.3) O CRTR abriu uma conta corrente junto à Caixa Econômica Federal de 

Número 4980-1, Ag. 0373, Op. 003 na qual recebeu o empréstimo do CONTER no valor de 
R$93.000,00 e realizou os pagamentos à CONSÓRCIO MAGNO MARTINS ENGENHARIA 
LTDA E ETECOL CONSTRUÇÃO LTDA que totalizou R$ 78.000,00. A diferença não foi 
identificada. A referida conta foi encerrada em 12 de março de 2019.  O CRTR não apresentou 
os extratos bancários do período. É necessário que o CRTR encaminhe os extratos de todas 
movimentações realizadas em tal conta, da abertura ao encerramento.  
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l.4) O setor de controle interno solicitou os possíveis contratos de parceria e 
convênios que o CRTR tenha firmado para a realização do evento, tal como justificativa, 
previsão de gasto e prestação de contas. Tendo em vista o dispêndio financeiro realizado com o 
orçamento do CRTR da 10ª Região. Até o fim da auditoria em 21/02/2020 a prestação de contas 
e processos correspondentes não foram apresentados.  
 

m) Processo de Solicitação de Inscrição 
 

Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem foram apresentados uma inscrição de estagiário, técnico e tecnólogo, apresentado 
pelo CRTR 10 Região (processos de solicitação de inscrição profissional Técnico em Radiologia  
números 09502/2019 e Tecnólogo em radiologia 09617/2019), análise dos documentos 
obrigatórios e  ordenação dos autos, com numeração de suas folhas na sua totalidade.  

 
m.1) Quanto aos processos de inscrição deve ser apontado que o CRTR 10 Região 

não está fazendo inscrição de estagiários descumprindo a Resolução Conter que estabelece 
normas para inscrição dos mesmos no sistema CONTER/CRTRs.  

 
n) PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 
A matéria foi instituída pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que trata do Portal da 
Transparência e recentemente detalhada pelo Acórdão nº 96/2016 – TCU – Plenário, de 
27/1/2016. A matéria está regulamentada através da Resolução CONTER nº 02/2016 que fixa 
regras e conteúdos para o acesso as informações e dá outras providências.  

 
  n.1) No site do CRTR 10ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso 
ao portal da transparência que se encontra parcialmente alimentado com as informações exigidas 
na Lei 12.527/2017 padecendo de aprimoramento no que concerne à sua atualização para 
atendimento total das exigências estabelecidas na lei de regência,   
  

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.  

o) Outros atos administrativos de gestão 
 

   A Declaração que o CRTR 10ª Região está cumprindo a Lei 12.527/2011 de 
acesso à informação – Portal da Transparência foi apresentado.  
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   A Declaração que o CRTR 10ª Região não efetua as 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 que o CRTR 10ª Região observa o cumprimento das regras de 
Segurança e Medicina do Trabalho foi apresentado.  
 
   o.1) O CRTR 10ª Região não apresentou nenhuma Portaria expedida no exercício 
de 2019, apesar de constar existência de edição de 19 conforme livro de protocolo, porém, não se 
sabe o conteúdo das mesmas. 
  

p) PROCESSOS DE SINDICÂNCIA 
 
p.1) O CRTR 10ª Região relata que instaurou 02 (dois) Procedimentos de 

Sindicância porém não foi apresentado. 
  
Nem as Portarias designativas de sindicância, Recomendamos a observância ao 

prazo estipulado no Código de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs, aprovado 
por meio da Resolução CONTER nº 10 de 05 de outubro de 2018, seção I, página 117,  que 
estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da sindicância,  nos 
termos verbis: “Código de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs – Cpítulo II 
– Seção II – Da Sindicância [...] Art. 77. Instaurada a sindicância, o presidente do Conselho ou 
a autoridade competente nomeará um sindicante para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, 
prorrogáveis por igual período, com fundamentação, apresentar relatório conclusivo”. 
  

IV – 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 - f.1 

Dos demonstrativos obrigatórios, listados abaixo, o único apresentado a este 
setor de controle interno foi o Balanço Orçamentário. Não sendo possível 
verificar se 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. 

a. Balanço Patrimonial; 
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b. Demonstração das Variações Patrimoniais;  
c. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  
d. Demonstração dos Fluxos de Caixa;  
e. Balanço Orçamentário;  
f. Balanço Financeiro; e 
g. Notas explicativas. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 

Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Em virtude dos valores dos Demonstrativos não estarem compatíveis não foram entregues. Foi 
aberto suporte junto à BYTE que já fez as devidas regularizações e configurações. 
Os demonstrativos irão em anexo a esse pronunciamento.  
Obs.: Existe uma diferente de valores de caixa e equivalente que foi solicitado a BYTER o 
acerto, foi regularizado, no entanto, a diferença voltou a aparecer quando da emissão dos 
relatórios para envio de anexo. Foi novamente solicitado à BYTE através do suporte a devida 
regularização e informaram a data de 26/03/2020 para a nova regularização. Segue ANEXO 
dos suportes abertos sobre o assunto. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. O CRTR apresentou os 
relatórios: Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial, Demonstrativo 
das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxo de Caixa, Comparativo da Receita, 
Comparativo da Despesa. Analisamos os relatórios referentes ao exercício de 2019 e 
contatamos 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, e, para 
melhor controle e adequação dos atos e fatos contábeis, bem como as atividades 
administrativas, fizemos algumas recomendações: 

a) A conta 2.1.1.1.1.01.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR é uma conta de natureza 
credora e encontrasse com saldo invertido, ou seja, saldo devedor no valor de R$ 
873,41. 

b) Há um saldo no valor de R$ 2.103,40 na conta 2.1.1.1.1.01.01.01.009 PLANO DE 
SAÚDE A PAGAR -2.103,40, parte dele refere se à dezembro a ser pago no próximo 
exercícios, porém outra parte no valor de R$ 966,54 vem sendo transportado ao 
decorrer dos meses. É recomendado que tal saldo seja verificado pois pode indicar uma 
pendencia junto ao prestador de serviços ou uma apropriação realizada a maior 
necessitando de ajuste.  

c) Foi contatado que o saldo de R$ 15.185,95 na conta 2.1.7.9.1.01.01.01.001 
PROVISÃO DE FÉRIAS permaneceu inerte durante todo o exercício. Indicando que 
não foram realizadas previsão de férias periódica em 2019 e também não foi apropriada 
a previsão realizada em exercícios anteriores.  

d) O saldo da conta 2.3.7.1.1.01.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
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EXERCÍCIO CORRENTE   no valor de R$ 139.661,54 diverge do saldo do 
SUPERÁVIT PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019 no valor de R$ 179.365,63 
conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais.  

II - f.2 
A amortização do principal da dívida é uma despesa de capital. O 
empréstimo de R$ 93.000,00 pago ao CONTER foi lançado 
equivocadamente como Despesa Corrente. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

O empréstimo de R$ 93.000,00 foi decidido pelo CONTER, através de Ofício nº 186/2019, e 
após, aprovado pelo CONTER. Entendemos que não há como alterar todo o processo.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. O intuito do 
apontamento é alertar o CRTR da 10ª Região quando a contabilização incorreta realizada para 
que seja evitado uma nova ocorrência do erro. Nova análise será realizada quando da próxima 
auditoria.  

II - f.3 

O Art. 35 da Lei Nº 4.320/64 determina que pertencem ao exercício 
financeiro as receitas nele arrecadas e as despesas nele legalmente 
empenhadas. Foi constatado que a receita recebida em dezembro de 2018 
referente à anuidade de 2019 foram lançadas equivocadamente como receita 
orçamentária do exercício de 2019, nos valores de R$ 121.059,47 e R$ 
2.208,72. Os lançamentos referentes à competência devem sim ser 
realizados, porém nas contas de natureza patrimonial. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

O CRTR/10ª a partir de 2020 passará a reconhecer a receita pelo Regime de Caixa e a 
Despesa continuará por Regime de Competência.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. É importante lembrar que 
tal orientação é em atendimento à Lei nº 4.320/64 que determina que pertencem ao exercício 
financeiro as receitas nele arrecadas e as despesas nele legalmente empenhadas no controle e 
gerenciamento orçamentário. Porém os lançamentos referentes à competência devem sim ser 
realizados, porém nas contas de natureza patrimonial. Nova análise será realizada quando da 
próxima auditoria.  

III - b.1 

O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/10, que 
demonstra o total de baixas efetuadas em 2019 apresenta divergência entre 
os registros contábeis. O quadro geral indica que, em relação aos valores 
efetivamente recebidos, o sistema de arrecadação do CRTR/10 diverge em 
menos R$ 134.556,00; cerca de 8,40%, valor considerado relevante:  

 
VALORES DEMONSTRADOS PELO VALORES DIFERENÇ
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SISTEMA DE ARRECADAÇÃO CONTABILIZ
ADOS 

A 

ANUIDAD
ES, 

MULTAS 
E TAXAS 

PESSOA 
FÍSICA 

1.602.018,99 1.736.574,99 (134.556,00) 
PESSOA 

JURÍDICA 
 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Existem dois fatores que levaram a essa diferença, como segue: 
1 – diferença refere-se justamente ao fato do CRTR/10ª reconhecer a Receita em Regime de 
Competência e não de CAIXA (cf. item II. f.3). 
R$ 121.059,47 + R$ 2.208,72 = R$ 123.268,19. 
 
2 – Diferença ref. Ao reconhecimento da receita, provenientes de valores recebido por 
depósitos judiciais, muitas vezes não identificados, no montante de R$ 10.188,87 (cfme. 
Anexo) 
 
- Somados chegamos ao montante de R$ 133.457,06.  
 
- Consideramos dentro do real esse valor, tendo em vista que se tirarmos o mesmo relatório 
em qualquer outra data pelo Sistema BYTE esse já apontará novas diferenças. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Apesar de justificado o 
padrão adotado não é correto. As receitas no valor de R$1.736.574,99, VELORES 
CONTABILIZADOS, da tabela acima foram extraídos das Receitas Realizadas no Balanço 
Orçamentário. A Lei Nº 4320/64 determina em seu Art. 35 que pertencem ao exercício 
financeiro as receitas nele arrecadadas. A execução orçamentária deve obrigatoriamente se 
deter ao que foi efetivamente arrecadado. Os lançamentos referentes a competência devem sim 
ser realizados, porém nas contas de natureza patrimonial, ou seja, ativo e VPA. Diante disto o 
Balanço Orçamentário do CRTR não é capaz de demonstrar com segurança a realidade da 
arrecadação orçamentária do CRTR. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.1 

Na Análise das despesas do exercício de 2019, 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 os processos de pagamentos estejam devidamente 
autuados e numerados além de algumas implementações, especialmente para 
os seguintes procedimentos básicos: 

 Emissão da nota de empenho; 
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 Certidões negativas; 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos 
impostos federais e o devido recolhimento; 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Nossos Processo recebem numeração nos memorandos, e nota de Baixa que recebe número 
do Empenho e saldo.  
Quando acontece o levantamento de valores para orçamentos o CRTR/10ª questiona a 
empresa sobre as CNDs e somente compra se informam que a empresa está em dia com suas 
obrigações, deve ter sido descuido em não anexar as CNDs aos processos de compras.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. A 
numeração deve ocorrer em todos as páginas que compõem o processo. Nova análise será 
realizada quando da 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:  

 CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A 
 CONCORDE LOGISTICA & DISTRIBUIÇÃO 
 BARIGUI VEÍCULOS LTDA 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

São três situações diferentes ocorridas com essas empresas: 
-CNOVA – foi uma aquisição pequena, que infelizmente seria uma compra efetuada com 
SUPRIMENTO DE FUNDOS, contudo acabou vindo boleto e pago pelo Banco; 
- Barigui Veículos – A Barigui é a concessionária do veículo doado pelo CONTER, por ser o 
Fiscal o agente responsável pelo veículo, não se atenta aos detalhes burocráticos da 
Prestação de Serviços; 
- CONCORDE – Compramos Materiais de limpeza e solicitamos que retivessem o valor. Em 
anexo segue cópias de DARFs dos recolhimentos (infelizmente incorretos); 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Para que a 
formalização do processo ocorra de forma natural e de acordo com as regras estabelecidas, 
seria prudente que antes da efetiva contratação, 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 
Durante análise dos processos econômicos não foi identificado os 
comprovantes de recolhimento de ISS referente aos serviços prestados por 
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terceiros.  Recomendamos a devida observância do Código Tributário 
Municipal quanto ao recolhimento do ISS para os serviços adquiridos pela 
autarquia. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Esse quesito envolve questão social, que a partir desse exercício de 2020 deverá ser 
repensada.  
O CRTR/10ª tem somente um prestado de Serviços rotineiro, trata-se do serviço de limpeza 
prestados a Delegacia de Londrina.  
Para que se faça o recolhimento de ISS o prestador de serviço deverá ser cadastrado junto à 
Prefeitura e pagar ALVARÁ. Dificilmente o prestador de serviço aceitará tal condição;  
Esse serviço ficará inviabilizado se o CRTR/10ª necessitar contratar uma empresa de Limpeza 
e Conservação; 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Para que a 
formalização do processo ocorra de forma natural e de acordo com as regras estabelecidas, 
seria prudente que antes da efetiva contratação, 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 - e.1.1 
Identificado que o CRTR 10ª Região não possui livro de inscrição de dívida 
ativa referente ao exercício de 2019.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Segundo informações do Departamento Jurídico as CDAs são eletrônicas pelo Sistema BYTE, 
não necessitando assim de Livro de Inscrição (como fora em outros anos). Segue em anexo a 
resposta do Sistema Byte com referência a esse quesito. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Orienta-se que mesmo 
de forma eletrônica, seja gerado o livro e mantido sob guarda pelo prazo decadencial de 05 
(cinco) anos. Vejamos: A Lei 6.830/80 possibilitou o uso de processo eletrônico para a 
preparação do termo de inscrição e da Certidão de Dívida Ativa (CDA), possibilitando 
inclusive, chancela eletrônica, assinatura eletrônica ou assinatura digitalizada. Contudo, haverá 
necessidade sim de gerar livro mesmo que seja eletrônico, e manter sob guarda e conservação 
dos mesmos, na forma estabelecida no artigo 37 da Lei nº 9.430/1996, o qual estabelece que 
"os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam em 
lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a decadência 
do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. 
Com isso, na forma dos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional, deverá manter em 
guarda por cinco anos. E ainda, o armazenamento do processo eletrônico deve ser na forma 
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regulamentada pela Lei nº 12.682/2012. Desse modo, mesmo que seja eletrônico as CDAs do 
exercício de 2019, estas deveriam ser apresentadas em scaner PDF para análise do controle 
interno.  – Além, das outras formalidades que antecedem ao processo de inscrição do devedor 
em dívida ativa, descritas no CTN, devem ser preservadas a fim de manter a certeza e liquidez 
do título. Como a CDA, é um título executivo extrajudicial, justifica a propositura de uma ação 
executiva, sendo que qualquer vício que macula este ato administrativo afeta, em tese, 
diretamente à tramitação desta ação, ocasionado inclusive futura nulidade. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

III - e.1.2 

Conforme relatório de inadimplência do exercício deveria constar o credito 
de R$ 379.777,66 (trezentos e setenta e nove mil e setecentos e setenta sete 
reais e sessenta e seis centavos) inscritos em dívida ativa no exercício de 
2019.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Infelizmente as informações são desencontradas em relação às ofertadas pelo Sistema BYTE.  
OCRTR/10ª para o fechamento do exercício de 2019, considerou os valores informados pelo 
Departamento Jurídico no que tange à Dívida Ativa Executiva que totaliza R$ 378.907,58 
(dívida ativa com andamento normal e dívida ativa com sobrestamento). Não temos um valor 
correto quanto ao montante do correspondente à Dívida Ativa Administrativa. Segue Anexos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Neste caso 
específico, presume-se que a diferença dos valores apresentados, podem ser em virtude da 
ausência, ou não apresentação do livro de dívida ativa contabilizado no exercício 2019, desse 
modo, o relatório extraído do sistema no dia da auditoria apresentou um valor acrescido da 
atualização dos juros. Outro motivo, que se justifica gerar o livro e manter sob guarda os 
créditos inscritos em dívida ativa, na forma que foi contabilizada, pois, a impressão 
diretamente do sistema a posteriori, sempre gerará diferença de valor em virtude da 
atualização dos juros diários no sistema. 

III - e.1.3 

Quanto a contabilização apresentou a conta a longo prazo de créditos 
referente a pessoa física de inscritos em dívida ativa administrativa o valor 
de R$ 135.720,63 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e vinte reais e 
sessenta e três centavos). 
Em sendo assim, a contabilização das contas de inscritos em dívida ativa 
administrativa não correspondem regulares com a realidade dos valores de 
inadimplentes referente ao exercício de 2019 que obrigatoriamente deveriam 
estar inscritos em livros de dívida ativa administrativo. 
Por fim não foram apresentados relatórios que justificassem os valores 
constante na contabilidade referente a conta de inscritos em dívida ativa 
administrativa. 
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RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Idem à resposta ofertada ao item anterior (anexos III – e 1.2) 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Orienta-se, 
que relativos aos devedores do exercício, cumprida as formalidades necessárias contidas no 
CTN, sejam os inadimplentes do exercício, inscritos em dívida ativa, originado o livro, na 
ocasião de auditoria seja apresentado na forma que foi contabilizada, para não gerar 
apontamentos futuros, sendo esse procedimento regular, conforme determina o artigo 37 da 
Lei nº 9.430/1996. 

III - e.3.1 

Identificado que o regional possui contrato com o Cartório de Protestos de 
Títulos do Paraná, IEPTB – Instituto de Estudos de Protesto de títulos do 
Brasil – Seção do Paraná, porém, não está protestando os créditos referente 
aos inadimplentes dos exercícios anteriores. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

- Infelizmente o sistema da BYTE não está configurado corretamente com o Cartório de 
Protesto, por essa razão até a presente data não foi possível a utilização adequada do sistema.  
Segue em anexo a abertura de suporte efetuada em agosto/2019, quando após vários testes foi 
utilizada a função protesto, e mesmo assim causou um prejuízo ao CRTR/10ª. Atualmente, 
após várias tratativas, via fone e e-mails, voltaremos a testar o recurso; 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Orienta-se 
que o regional informe as ocorrências não respondida pela empresa Byte aos fiscais do 
contrato, para adotarem as medidas cabíveis. 

III - e.4.1 

Quanto aos processos administrativos éticos de suspensão do exercício ilegal 
da profissão ou processos administrativos de cobrança referente as 
notificações expedidas pelo agente fiscal referente o exercício, igualmente 
não foram gerados nenhum processo de prosseguimento da fiscalização. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

- Conforme resposta do Departamento Jurídico, fornecido através de e-mail: 
Em relação ao item III – e.4.1, cumpre ressaltar que no ano de 2019 não existiam processos 
adm. Éticos e que os processos administrativos de cobranças referentes às notificação 
expedidas pelo agente fiscal, por vezes, são arquivadas em razão da regularidade da situação, 
sendo que houve uma diminuição brusca das autuações em virtude de decisões judiciais e até 
mesmo conscientização das clínicas e hospitais. No entanto, todos os processos relativos à 
multa deverão ser repassados ao setor jurídico para parecer e, se necessário, ajuizamento de 
Execução Fiscal, caso contrário o setor jurídico não terá ciência dos mesmos.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O 
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regional tem que dar prosseguimento administrativo aos processos oriundos da fiscalização, 
não foi identificado existência de processo algum no exercício, nem originário de notificação, 
nem originário das autuações fiscalizatórias. 

III - f.1 

Em análise do Relatório apresentado pelo Departamento Jurídico, no período 
que compreende o exercício de 2019 do CRTR 10ª Região, o órgão não 
promoveu o ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das anuidades e 
multas inadimplidas pelos profissionais Técnicos e Tecnólogos em 
Radiologia inadimplentes.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Conforme resposta do Departamento Jurídico, fornecido através de e-mail: Em relação ao 
item III – f.1 – no período que compreende o exercício de 2019 do CRTR 10ª Região, o órgão 
não promoveu o ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das anuidades e multas 
inadimplidas pelos profissionais Técnicos e Tecnólogos em Radiologia inadimplentes, em 
razão do estabelecido na Lei 12.514/2011, a qual prevê no seu art. 8º que “Art. 8º Os 
Conselhos não executarão judicialmente dívidas referente a anuidades inferiores a 4 (quatro) 
vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”. Desta forma 
não é possível o ajuizamento de Execução Fiscal todos os anos, mas somente quando somar o 
limite mínimo de anuidade para ajuizamento. Cabe ressaltar que a cobrança administrativa e 
o protesto continuam sendo feitos sobre quaisquer valores inadimplidos.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. A 
respostas apresentada além de conflitar com a resposta apresentada pelo regional no item III - 
e.3.1, não foi apresentado comparativo de inadimplentes confrontando com as demandas 
ingressadas judicialmente, com isso, não foi demonstrado se os créditos do regional, 
amparados na forma da Lei 12514/2011, Lei 6.830/80  e do CTN, ou seja, livre de prescrição e 
decadência.    

III - f.2 

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. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Os prognósticos de perdas são repassados pelo Departamento Jurídico e contabilmente 
lançado em Despesas Orçamentárias para 2020 como segue: 
Rubrica – 6.2.2.1.1.33.90.91 – SENTENÇAS JUDICIAIS – R$ 160.000,00. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Não foi 
realizado o contingenciamento da despesa, referente aos prognósticos de sentenças judiciais do 
exercício de 2019, demonstram que fará o provisionamento no próximo exercício 2020. 
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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 
documentos (cartão de embarque) que dão suporte à comprovação efetiva 
da concessão das diárias. Recomendamos a revisão dos procedimentos e a 
devida adequação ao estabelecido no Art. 1º, da Resolução CONTER nº 
06/2004, verbis:  

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

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Estamos nos aprimorando quanto a esse quesito, tendo em vista que a um certo esquecimento 
por parte do remunerados com diárias.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 
precisa adequa as normas estabelecidas na 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 

Verificamos que nos Recibos referente aos pagamentos de verba 
indenizatórias não consta as datas das reuniões/deslocamento/eventos, não 
sendo possível constatar a data correta. Recomendamos a revisão dos 
procedimentos de forma que seja descrito nos recibos de pagamentos as 
datas da realização das Reuniões/Eventos/Deslocamentos. 
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RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Foram revisados e refeitos os recibos e devidamente assinados.  
Obs.: Por serem muitos não será possível enviar as cópias, mas se encontram a disposição.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - h.1 

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

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Por não possuir local para estoque de produtos, o CRTR/10ª compra fracionados somente 
poucas vezes ao ano, por ser um consumo baixo de materiais, por esse motivo não fazemos 
controle de almoxarifado.  
Estaremos adotando tal procedimento.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Reiteramos que não há 
necessidade de haver um setor de almoxarifado e a função de almoxarife, porém não é 
dispensados que todos os materiais estejam sobre a guarda de um empregado que fará o 
controle de entrada e saídas, podendo ser de forma simplifica através de planilhas. Nova 
análise será realizada quando da próxima auditoria. 

III - i.1 
O CRTR 10ª Região não procedeu com instauração de processos 
administrativos e jurídico de continuidade dos atos fiscalizatórios realizado 
pelo agente fiscal. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Nosso regional não abre processo administrativo para cada notificação por inadimplência, 
somente nos casos de suspensão.  
Em 2019 não houve atuação por exercício ilegal da profissão ou para pessoa jurídica que 
gerasse processo administrativo.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Os 
processos administrativos de continuidade aos atos fiscalizatórios, fazer parte da Norma 
expedida no relatório analítico da CONAFI, na forma estabelecida na Resolução Conter 
13/2010, e, Parágrafo único do artigo 13 do Decreto 92790/86. 

III - j.1 A Portaria de nomeação da CPL - Comissão Permanente de Licitação 
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concernente às licitações realizadas pelo CRTR 10ª Região referente ao 
exercício de 2019 não foi apresentada. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Em 2019 não foi aberto nenhum processo licitatório, assim não foi alterada a Portaria de 
substituição dos Membros da Comissão de Licitação. Em 2020 serão padronizadas as 
aquisições de produtos e serviços.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. A portaria para 
Nomeação de Membros da Comissão de Licitação é obrigatória, mesmo que aquisição dos 
serviços e produtos ocorreram na modalidade de dispensa. Nova analise será realizada quando 
da próxima auditoria.  

III - j.2 

Percebe-se que o CRTR 10ª Região realizou compras de matérias, passagens 
aéreas e material de expediente, sem processo de licitação que o justifiquem. 
Desse modo, cabe informar que as contratações especificadas no quadro 
acima padecem de formalidade, para o qual recomendamos o aprimoramento 
da rotina interna do CRTR 10ª Região nos referidos ritos procedimentais 
para atendimento ao que preceitua a Lei 8.666/93, Decreto 9412/18 e demais 
Decretos Regulamentadores vigentes.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Estaremos procedendo uma padronização para aquisições, lembrando que, nas compras de 
material de expediente e limpeza são efetuados orçamentos, solicitadas as CNDs das 
empresas para contratar. Infelizmente na compra das passagens há uma dificuldade de se 
fazer os orçamentos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente 
satisfatória. Os Contratos firmados pela administração pública deve ser regida na forma da Lei 
8.666/93, Decreto 9412/18 e demais Decretos Regulamentadores vigentes. 

III - j.3 

Não foram apresentados os procedimentos administrativos de dispensa de 
licitação, licitatórios e contratos concernentes aos serviços prestados, como 
exemplo pelos seguintes fornecedores ESMART PONT LTDA, SBP e 
CLINIPAN. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Realmente não houve a confecção de Processo Administrativo, contudo, há Parecer Jurídico e 
os devidos Orçamentos, com exceção da contratação da Clinipam que há somente o Parecer 
Jurídico sobre a Contratação por continuação devido à conveniência do serviço Prestado aos 
funcionários do CRTR/10ª. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente 
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satisfatória. Os Contratos firmados pela administração pública deve ser regida na forma da Lei 
8.666/93, Decreto 9412/18 e demais Decretos Regulamentadores vigentes. Com ou sem 
dispensa de licitação. 

III - k.1 
As DCTF’s dos meses 01 e 04 de 2019 foram entregues fora do prazo 
gerando multa. Sobre os pagamentos decorrentes deve ser apurada 
responsabilidade.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

A culpa de não haver entregue é da Contadora que será responsabilizada pelas multas 
atribuídas pela Receita Federal. Segue anexo a cópia do Recibo de entrega das DCTF’s. 
Atrasadas.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - k.2 
A DCTF do mês 10/2018 foi entregue em atraso no dia 14/02/2020, gerando 
multa. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Idem à resposta anterior.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. O CRTR comprovou a 
regularização da ocorrência.  

III - k.3 

Foi constatado que o CRTR realiza adiantamentos de salários aos seus 
empregados. Dentre os descontos realizados mensalmente na folha dos 
empregados foi possível verificar que alguns deles são pagos de forma 
parcelada.  
Por falta de amparo legal o TCU recomenda que não sejam concedidos 
empréstimos a empregados (Decisão 196/1998 – 2ª Câmara, Acórdão 
1386/2005 – Plenário, Acórdão 909/2008 – Segunda Câmara).  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

A Diretoria já tomou providências, conforme anexo.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - k.4 
É recomendado que o CRTR regulamente na sua convenção coletiva os 
critérios para os adiantamentos salariais, tais como data e o percentual.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Está sendo providenciado pelo Departamento Jurídico. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
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realizada quando da próxima auditoria. 

III - k.5 

No dia 18 de fevereiro de 2020 o CRTR pagou férias em dobro a uma 
empregada no valor de R$ 1.266,46 devido ao descumprimento do Art. 145 
da CLT. O CRTR deve abrir um procedimento para apuração de 
responsabilidade.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

O fato ocorreu por um erro do Banco – Caixa Econômica Federal, não por erro do CRTR/10ª. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. A 
resposta apresentada não obedeceu ao que preceitua o § 2º do art. 6º da Resolução CONTER 
nº 01/2016, devido ausência da menção das causas da ocorrência e das medidas saneadoras, 
sobretudo quanto a apuração de responsabilidade. Nova análise será realizada quando da 
próxima auditoria. 

III - l.1 

Foram apresentados 5 (cinco) comprovantes de pagamentos de R$ 
15.600,00, totalizando R$ 78.000,00, para a empresa CONSÓRCIO 
MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA E ETECOL CONSTRUÇÃO 
LTDA nas datas de 01/03/2018, 21/03/2018, 26/04/2018, 29/05/2018 e 
30/07/2018. Não foi apresentado procedimento administrativo licitatório 
referente a esta contratação. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Em 29/03/2018 foi assinado Contrato de empréstimo entre o CONTER e o CRTR/10ª, no valor 
de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) para custeio de despesas de locação de espaço para 
o evento I Encontro Sul-Sudeste dos Profissionais de Radiologia.  
Foi nomeada, pelo CONTE|R, a TR. Vanderléia da Silva como Presidente do referido evento.  
O CRTR/10ª entende que os quesitos formados para esse Regional deverão ser encaminhados 
à Comissão nomeada para o Evento, tendo em vista que o CRTR/10ª cumpriu integralmente a 
sua parcela quando pagou em fevereiro/2019 o valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil 
reais), solitariamente, sem nenhum recurso proveniente dos demais Regionais interessados e 
acolhidos junto ao evento, ainda, sem nenhuma ajuda financeira do Conselho Nacional.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O contrato foi realizado 
em nome do CRTR, sem processo licitatório na forma estabelecida na Lei 8.666/93, Decreto 
9412/18 e demais Regulamentos vigentes.   

III - l.2 

Dos R$ 78.000,00 pagos não foi formalizado o processo econômico de 
despesa que comprove a regular execução da despesa orçamentária, ou seja, 
empenho, liquidação e pagamento, decorrente da previsão orçamentária. Em 
cumprimento ao art. 60 da lei Nº 4320/64 que dispõe: “É vedada a 
realização de despesa sem prévio empenho.”  
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RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Idem à resposta anterior.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Os pagamentos mesmo 
que referentes ao evento foram realizados em conta corrente do CRTR e em cumprimento ao 
contrato firmado pelo CRTR da 10ª Região. Deveriam ter sido criados processo de despesa 
constando todos os pagamentos e as devidas comprovações. 

III - l.3 

O CRTR abriu uma conta corrente junto à Caixa Econômica Federal de 
Número 4980-1, Ag. 0373, Op. 003 na qual recebeu o empréstimo do 
CONTER no valor de R$93.000,00 e realizou os pagamentos à 
CONSÓRCIO MAGNO MARTINS ENGENHARIA LTDA E ETECOL 
CONSTRUÇÃO LTDA que totalizou R$ 78.000,00. A diferença não foi 
identificada. A referida conta foi encerrada em 12 de março de 2019.  O 
CRTR não apresentou os extratos bancários do período. É necessário que o 
CRTR encaminhe os extratos de todas movimentações realizadas em tal 
conta, da abertura ao encerramento.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Idem à resposta anterior. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR não 
apresentou os extratos da conta corrente Caixa Econômica Federal de Número 4980-1, Ag. 
0373, aberta para o evento, porém em nome do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 
da 10ª Região.  

III - l.4 

O setor de controle interno solicitou os possíveis contratos de parceria e 
convênios que o CRTR tenha firmado para a realização do evento, tal como 
justificativa, previsão de gasto e prestação de contas. Tendo em vista o 
dispêndio financeiro realizado com o orçamento do CRTR da 10ª Região. 
Até o fim da auditoria em 21/02/2020 a prestação de contas e processos 
correspondentes não foram apresentados.  

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Idem à resposta anterior.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR não 
apresentou a documentação solicitada. 

III - m.1 

Quanto aos processos de inscrição deve ser apontado que o CRTR 10 Região 
não está fazendo inscrição de estagiários descumprindo a Resolução Conter 
que estabelece normas para inscrição dos mesmos no sistema 
CONTER/CRTR’s.  
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RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Por uma questão financeira e de falta de procura, o CRTR/10ª não está procedendo inscrição 
de estagiários.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Resolução Conter 
estabelece normas para inscrição de estagiário no sistema CONTER/CRTR’s. 

III - n.1 

No site do CRTR 10ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso 
ao portal da transparência que se encontra parcialmente alimentado com as 
informações exigidas na Lei 12.527/2017 padecendo de aprimoramento no 
que concerne à sua atualização para atendimento total das exigências 
estabelecidas na lei de regência. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

O CRTR/10ª está ainda implementado as informações dentro do espaço disponibilizado no 
site, contudo, instituiu a comissão para as devidas conclusões.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. O Regional deve adequar 
o portal da transparência na forma da Lei 12.527/2017. 

III - o.1 
O CRTR 10ª Região não apresentou nenhuma Portaria expedida no exercício 
de 2019, apesar de constar existência de edição de 19 conforme livro de 
protocolo, porém, não se sabe o conteúdo das mesmas. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

Algumas portarias já foram editadas no site, através da Transparência – Portarias. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Todas as 
portarias expedidas pelo regional devem estar no portal da transparência na forma estabelecida 
na Lei 12.527/2017. 

III - p.1 
O CRTR 10ª Região relata que instaurou 02 (dois) Procedimentos de 
Sindicância porém não foi apresentado. 

RESPOSTA DO CRTR 10ª REGIÃO 
Ofício CRTR 10 Nº 0619/2020, de 20/03/2020 Protocolo CONTER 1032/2020, de 20/03/2020 

O CRTR/10ª não instaurou os processos, somente editou Portaria – nrs. 05/2019 e 037/2019 – 
de nomeação dos membros para atuarem em caso de necessidade. Segue anexo cópia das 
referidas Portarias (que serão posteriormente disponibilizadas no site); 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Todas as 
portarias expedidas pelo regional devem estar no portal da transparência na forma estabelecida 
na Lei 12.527/2017. 
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V – 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 10ª 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.  

 

VI – 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 10ª Região, referente 
ao exercício de 2019, 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 10ª Região estão em condições de serem apreciadas 
pelo Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário do CONTER para 
julgamento.  
 

Brasília, 03 de dezembro de 2020 
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Controle Interno 
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