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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

RESOLUÇÃO CONTER Nº 7, DE 20 DE MARÇO DE 2021

Disciplina os processos de contas no âmbito do Sistema

CONTER/CRTRs e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER), no uso

das atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo

artigo 16, inciso VI, do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, e suas alterações, conforme Decreto nº

9531, de 17 de outubro de 2018, e pelo Art. 3º, alínea "h", do Regimento Interno do CONTER;

CONSIDERANDO que compete ao CONTER zelar para que as atividades do Conselho Nacional e

dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia (CONTER/CRTRs) sejam exercidas com observância

aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da

eficiência e da transparência;

CONSIDERANDO que os Artigos 70; 71, inciso II; 99 e 100, da Constituição Federal, que tratam

de procedimentos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União

e das entidades da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO que as disposições da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) e da Lei Federal nº 4.320/1964 determinam que a Administração Pública

mantenha constante acompanhamento da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 84/2020, do Tribunal de Contas da União (TCU), que

estabelece regras gerais para organização e prestação de contas pela Administração Pública Federal,

incluindo autarquias especiais, a partir do exercício de 2020 (PORTARIA-ADPLAN Nº 2, DE 23 DE AGOSTO

DE 2010-TCU-FOC) e as disposições complementares editadas anualmente pelo mesmo órgão;

CONSIDERANDO que, a fim de dar cumprimento aos preceitos acima elencados, faz-se

necessário o estabelecimento de rotinas específicas para a prestação de contas anual dos entes

integrantes do Sistema CONTER/CRTRs,

CONSIDERANDO os termos da decisão da 23ª Sessão da I Reunião Plenária Extraordinária do 7º

Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, ocorrida no dia 20 de março de

2021, resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Os Diretores-Presidentes e Tesoureiros do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais

de Técnicos em Radiologia, investidos da responsabilidade pela gestão dos respectivos órgãos, elaborarão

seus processos de contas constituídos de duas etapas distintas, de acordo com as disposições constantes

nesta resolução.

Art. 2º As prestações de contas somente serão consideradas oficialmente entregues ao

Conselho Nacional se contiverem todas as peças exigidas nesta Resolução.

Parágrafo Único. Descumprida tal condição o CONTER estabelecerá prazo de 10 (dez) dias para

sanear as possíveis irregularidades, sob pena de rejeição das contas.

Art. 3º O Setor de Contabilidade do CONTER, ou repartição a qual for atribuída tal função,

emitirá parecer prévio quanto à regularidade formal da prestação de contas entregue.

Art. 4º O Setor de Controle Interno do CONTER emitirá relatórios e certificados contendo

manifestação sobre a regularidade ou não das contas apreciadas, nos termos da Instrução Normativa TCU

nº 84/2020.
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§ 1º Os certificados serão emitidos após a realização, in loco, de auditoria contábil, financeira,

administrativa e patrimonial pelo Setor de Controle Interno do CONTER.

§ 2º Após a elaboração do respectivo relatório de auditoria, o Conselho Regional de Técnicos

em Radiologia terá 30 (trinta) dias para encaminhar resposta ao CONTER sobre os apontamentos

indicados.

§ 3º A manifestação de que trata o parágrafo anterior deverá conter, no mínimo, a especificação

do item, as causas que proporcionaram as ocorrências e as medidas saneadoras que assegurem a

regularização do apontamento.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO DE CONTAS DOS CONSELHOS NACIONAL E REGIONAIS

Art. 5º Os processos de contas dos Conselhos Regionais integrantes do Sistema

CONTER/CRTRs constituem-se de duas fases:

I - Planejamento Anual, contendo os seguintes itens obrigatórios:

a) Plano de Ação, que estabelece os objetivos, programas e metas definidos pela Diretoria do

Conselho para o ano seguinte, com a estimativa de recursos para a sua execução condizente com o

planejamento estratégico.

b) Proposta Orçamentária, receitas estimadas e despesas fixadas para o exercício seguinte,

conforme estabelecido na Seção II desta Resolução.

II - Prestação de Contas Anual, elaborada com base na gestão realizada no ano anterior,

contendo as seguintes peças obrigatórias:

a) Relatório Anual de Gestão que contemple todas as informações relacionadas à gestão

administrativa e financeira do Conselho, conforme estabelece a Instrução Normativa nº 84/2020, do TCU,

e orientações emitidas anualmente pelo mesmo órgão;

b) Parecer da Comissão de Tomada de Contas do Conselho (CTC), contendo o rol de membros

que o emitiu;

c) Rol dos Responsáveis, em que deve constar o Diretor-Presidente e o Diretor Tesoureiro do

Conselho como ordenadores de despesas ou, em caso licença ou afastamento temporário dos titulares, o

nome do substituto e o período de substituição;

Art.6º O Rol dos Responsáveis deverá conter as seguintes informações, além das já apontadas

no artigo anterior:

I - Nome e número no cadastro de pessoa física (CPF), em formato definido pelo TCU, de modo

a resguardar a privacidade dos responsáveis;

II - Identificação da natureza da responsabilidade (cargos ou funções exercidas);

III - Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

IV - Identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração;

V - Endereço de correio eletrônico institucional;

VI - Relatório elaborado pelo setor de contabilidade, abrangendo:

a) Balanço Financeiro;

b) Balanço Orçamentário;

c) Balanço Patrimonial e Comparado;

d) Demonstração das Variações Patrimoniais;

e) Balancete Analítico de Verificação;

f) Demonstração do Fluxo de Caixa;

g) Conciliação Bancária, incluindo extratos dos bancos e das aplicações, no último dia do mês

de dezembro, e o demonstrativo de divergências, se houver, entre os saldos bancários e os constantes da

escrituração contábil;
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h) Notas explicativas, contendo as informações mais relevantes que ocorreram na

movimentação financeira do Conselho;

i) Mapa demonstrativo do cálculo mensal das cotas-parte enviadas mensalmente ao CONTER;

j) Mapa demonstrativo do cálculo mensal das parcelas de amortização de empréstimos

contraídos junto ao CONTER, cotejadas com o saldo dos balanços;

l) Demonstrativo do inventário de bens patrimoniais, com os valores totais (móveis, imóveis e

equipamentos) conciliados com os saldos do balanço;

m) Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os responsáveis pela gestão

da entidade estão em dia com as exigências da Lei nº 8.730/1993, relativas à declaração de bens e rendas

(presidente, diretor-tesoureiro ou seus substitutos durante o exercício financeiro);

n) Mapa Anual de Arrecadação (relatório de toda receita do CRTR extraído do sistema de

cobrança);

II - Demonstrativo de Resultados da Área-fim, conforme manual a ser elaborado pelo Conselho

Nacional de Técnicos em Radiologia.

Art. 7º O Planejamento Anual contendo o Plano de Ação, a Proposta Orçamentária e a

documentação que os fundamente será elaborado no ano anterior ao que se referir e, depois de aprovado

pelo plenário do Conselho Regional, será remetido ao CONTER, no prazo estabelecido no art. 29, desta

Resolução.

Art. 8º O Relatório Anual de Gestão deve contemplar todos os recursos orçamentários e

extraorçamentários utilizados, arrecadados, guardados ou geridos pelo Conselho Regional, bem como as

principais ações gerenciais e institucionais realizadas no exercício anual a que se referir.

Art. 9º O Processo de Contas do CONTER, no que couber, será elaborado nos mesmos moldes

do Processo de Contas dos Conselhos Regionais e seguindo os critérios estabelecidos neste capítulo.

Art. 10. Após parecer da Comissão de Tomada de Contas (CTC), sugerindo pela aprovação ou

reprovação, e certificação pelo Controle Interno do CONTER, a Diretoria do Conselho Nacional apresentará

ao plenário nacional o seu Processo de Contas, na mesma sessão plenária em que forem apresentados os

processos de contas dos Conselhos Regionais.

SEÇÃO I

DO PLANO DE AÇÃO

Art. 11. Os Conselhos Regionais elaborarão seus planejamentos anuais com as projeções de

execução para o próximo exercício, considerando a seguinte estrutura básica:

I- Programas, projetos e atividades com metas físicas abrangendo, obrigatoriamente, a missão

institucional do Conselho nas áreas de fiscalização e registro profissional, com os percentuais de recursos

orçamentários a serem alocados nas rubricas correspondentes;

II- Identificação de mecanismos de avaliação e de mobilização dos recursos humanos,

estruturais e financeiros para a implementação das metas estabelecidas;

III- Manutenção e aperfeiçoamento de sistema de informações para divulgação das ações

institucionais, em consonância com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011);

IV- Otimização dos serviços de compartilhamento de informações e de apoio institucional entre

os entes integrantes do Sistema CONTER/CRTRs, mediante projetos de treinamento, auxílios inter-

regionais e uniformização de processos e atividades administrativas.

V- Elaboração de programas e projetos a fim de promover, contribuir e zelar pela qualificação e

valorização do processo fiscalizatório, dos profissionais das técnicas radiológicas e de empregados,

colaboradores e gestores.

Art. 12. O Plano de Ação deve contemplar todas as ações abrangentes e finalísticas de sua

competência, especialmente:

I- Projeto Anual de Fiscalização do Exercício da Profissão;

II- Projeto Anual da Continuidade Administrativa dos Atos Fiscalizatórios:
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III- Programa de cobrança sistemática da inadimplência, inclusive a administração da Dívida

Ativa, negativação dos devedores e execução fiscal;

IV-Processos de inscrição, suspensão, cancelamento de registros e ético-disciplinares;

Parágrafo Único. O Conselho Nacional elaborará um plano de ação semelhante ao do CRTR, no

que couber, de acordo com a sua missão institucional, conforme o seu planejamento estratégico.

SEÇÃO II

DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art. 13. A proposta orçamentária dos entes integrantes do Sistema CONTER/CRTRs conterá as

seguintes peças:

I- Mensagem da diretoria executiva contendo: exposição circunstanciada da situação

econômico-financeira da entidade; compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política

econômica e financeira do Conselho; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao

orçamento de capital;

II- Demonstrativo analítico dos valores estimados para receita e despesa, com as rubricas

orçamentárias previstas no Plano de Contas, de uso obrigatório por todos os Conselhos Regionais, em

conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e com o sistema de

contabilidade adotado;

III- Parecer da Comissão de Tomada de Contas;

IV- Aprovação da proposta orçamentária do Conselho respectivo plenário, seja o nacional ou o

regional;

V- Homologação, pelo plenário do CONTER, das propostas orçamentárias dos Conselhos

Regionais;

VI- Tabelas explicativas (Anexo I), das quais, além das estimativas da receita e da despesa,

constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:

a) a receita prevista nos três últimos exercícios anteriores ao exercício corrente;

b) a receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores ao exercício corrente;

c) a receita arrecadada até o mês de agosto do exercício corrente;

d) a receita total prevista para o exercício corrente;

e) a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

f) a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;

g) a despesa fixada para o exercício a que se refere e a proposta.

Art. 14. A Receita estimada para a elaboração da Proposta Orçamentária contempla:

I- Da Receita (no Conselho Regional):

a) Anuidades, taxa de expedição de carteira profissional e multas aplicadas;

b) Outras taxas;

c) Doações e legados;

d) Subvenções oficiais;

e) Bens e valores adquiridos.

II- Da Receita (no Conselho Nacional)

a) Cota-parte do CONTER - 1/3 das receitas operacionais dos Conselhos Regionais, constituídas

pelas anuidades, taxa de expedição de carteira profissional e multas aplicadas (Art. 19 do Decreto Nº

92.790/86), assim como da receita oriunda da cobrança de Dívida Ativa, inclusive multas não decorrentes

de penalidade infracional e seus consectários, como juros de mora e correção monetária;

b) Doações e legados;

c) Subvenções oficiais;
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d) Bens e valores adquiridos.

Art. 15. Na elaboração da proposta orçamentária, devem ser observados os seguintes princípios:

I- Legalidade: deve observar a previsão legal, com ações subordinadas e em conformidade com

a lei;

II- Anualidade: as previsões de receita e despesa devem referir-se somente a um período, de 1º

de janeiro a 31 de dezembro de cada ano;

III- Unidade: deve existir somente um orçamento para cada exercício financeiro;

IV- Universalidade: o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas previstas

para o ano a que se refere;

V- Exclusividade: deve conter somente matéria orçamentária, excluídos assuntos estranhos;

VI- Especificação: as despesas devem ser classificadas em nível de desagregação que permita

a sua análise;

VII- Publicidade: o conteúdo orçamentário deve ser divulgado no Portal da Transparência, para

conhecimento dos profissionais da categoria e da sociedade;

VIII- Equilíbrio: para cada exercício financeiro, o montante da despesa não pode ultrapassar a

receita prevista para o período, tal princípio se constitui como meio de limitar o crescimento dos gastos em

relação à despesa programada para o ano em referência;

IX- Clareza: a linguagem utilizada deve ser clara e compreensível;

X- Exatidão: a proposta orçamentária deve representar a realidade de maneira efetiva;

XI- Não-afetação das Receitas: não pode haver condicionamento entre receita e despesa, com

exceção do que preconiza a Constituição Federal de 1988, ao tratar de fundos;

XII- Orçamento Bruto: as receitas e despesas deverão constar do orçamento pelos seus valores

brutos, vedadas quaisquer deduções;

XIII- Transparência: divulgação à sociedade, de forma ampla, do respectivo orçamento, assim

como dos relatórios sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, disponibilizando, para qualquer

cidadão, informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa;

XIV- Eficiência: impõe à Administração Pública e a seus agentes a persecução do bem comum,

sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para

melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir maior

rentabilidade social.

Art. 16. As Propostas Orçamentárias Anuais dos CRTRs deverão conter ações orçamentárias que

contemplem, no mínimo, os seguintes temas, elencados em ordem de relevância:

I- pessoal ativo e encargos;

II- garantia da promoção dos atos de fiscalização;

III- gestão administrativa do conselho de Radiologia;

IV- passivos judiciais e/ou administrativos.

V- comunicação e divulgação institucional;

VI- benefícios e verbas indenizatórias.

§ 1º As ações orçamentárias previstas no caput deste artigo podem ser substituídas por um

conjunto de ações mais detalhadas.

§ 2º Os gastos com atividade de fiscalização devem ser de no mínimo 20% da receita

orçamentária, contendo exclusivamente as despesas com:

I- salário, encargos e benefícios dos fiscais;

II- transporte dos fiscais;
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III- manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados na fiscalização,

próprios ou locados em nome do Conselho;

IV- equipamentos, softwares e insumos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração

e manutenção destes;

V- diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais;

VI- capacitação profissional dos fiscais;

VII - telefonia e internet móvel institucional utilizadas pelos fiscais.

§3º No percentual de recursos orçamentários destinados à atividade de fiscalização, não podem

ser incluídos o valor de aquisição ou aluguel de imóveis, automóveis, nem despesas extraordinárias não

previstas na alínea anterior;

§4º As despesas com pessoal previstas no inciso I, do § 2º, deste artigo, devem contemplar

"Limite Prudencial" - não poderão ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) da receita corrente líquida dos

CRTRs, na forma do inciso II, do Artigo 19, da Lei Complementar nº 101/2000.

SUBSEÇÃO I

DAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 17. É obrigatória a Reformulação Orçamentária quando:

I- A dotação orçamentária da despesa for, justificadamente, insuficiente para a realização das

ações previstas e se for necessária movimentação de recursos entre despesas correntes e de capital ou

vice-versa;

II- Houver necessidade de suplementação ou redução do valor do orçamento, seja por aumento

ou redução de arrecadação ou por incorporação de superávit financeiro.

§1º Constatadas quaisquer das hipóteses elencadas nos incisos I e II deste artigo, o CONTER

determinará que o CRTR promova a reformulação orçamentária no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não

aprovação da proposta.

§2º É vedado aos CRTRs a execução de despesas não aprovadas sem a devida reformulação

orçamentária.

§3º A abertura de crédito adicional depende da existência de recursos disponíveis para suportar

a despesa e será precedida de exposição de motivos.

Art. 18. As reformulações orçamentárias serão submetidas ao CONTER antes da execução das

despesas relativas aos valores reformulados.

Parágrafo Único. A reformulação só poderá ser encaminhada ao CONTER no decorrer do ano

fiscal correspondente.

Art. 19. As reformulações orçamentárias serão compostas pelas seguintes peças:

I-Demonstrativos analíticos da receita e da despesa;

II-Justificativa do motivo da reformulação orçamentária, contendo no mínimo:

a) Tipo de crédito adicional: suplantares, especiais ou extraordinários;

b) A fonte de recursos: superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação parcial ou total

de dotações orçamentárias ou recursos oriundos de operações de crédito autorizadas;

c) Quadro resumo dos elementos de despesas suplementados/anulados.

III- Parecer do setor de contabilidade;

IV- Extrato da ata da sessão plenária em que se aprovou a reformulação;

V- Parecer do Setor de Controle Interno do CONTER;

VI- Aprovação do plenário do Conselho Nacional.
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Art. 20. A transposição de dotação orçamentária dentro dos grupos de despesas correntes e de

capital, assim como as realocações de recursos no âmbito da mesma categoria econômica de despesa,

quando necessárias, poderão ocorrer com autorização do Diretor-Presidente e do Diretor-Tesoureiro do

Conselho e constarão no processo de balancetes mensais.

Art. 21. Os Conselhos Regionais deverão publicar a reformulação orçamentária, em seus

respectivos portais da transparência, em até 15 dias corridos, após o recebimento da aprovação pelo

CONTER.

SEÇÃO III

DOS BALANCETES

Art. 22. Os balancetes dos Conselhos Regionais serão elaborados mensalmente, remetidos ao

Conselho Nacional, eletronicamente, e compostos pelas seguintes peças:

I-Comparativo da receita orçada com a arrecadada;

II-Comparativo da despesa prevista com a realizada;

III-Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial;

IV-Balancete de verificação;

V-Demonstração das variações patrimoniais;

VI-Demonstrativo do fluxo de caixa;

VII - Conciliação bancária e extratos bancários;

VIII - Demonstrativo de cota-parte pertencente ao CONTER.

Parágrafo Único. O balancete do CONTER, à similaridade dos Regionais, será elaborado

mensalmente e remetido ao Setor de Controle Interno.

Art. 23. Os balancetes mensais dos Conselhos Regionais deverão ser apresentados ao CONTER,

por meio eletrônico, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do mês.

Parágrafo Único. Os balancetes mensais e as prestações de contas anuais deverão ser

disponibilizados, pelo CONTER e pelos Conselhos Regionais, no portal da transparência respectivo.

SEÇÃO IV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

Art. 24. Os Relatórios Anuais de Gestão do CONTER e dos Conselhos Regionais serão

elaborados observando-se a seguinte legislação:

I- Instrução Normativa TCU nº 84/2020;

II- Decisões Normativas e Portarias do Tribunal de Contas da União, editadas anualmente;

Art. 25. O Relatório Anual de Gestão, sob a forma de Relato Integrado, após homologação da

prestação de contas pelo plenário do CONTER, deverá ser inserido no portal da transparência do

respectivo Conselho.

Parágrafo Único. Havendo alteração dos normativos de controle externo, pelo TCU, sobre a

prestação de contas, o CONTER emitirá as instruções complementares a esta Resolução, observada a

legislação pertinente.

Art. 26. O CONTER comunicará formalmente os Conselhos Regionais as decisões do plenário

sobre a apreciação e homologação de suas respectivas prestações de contas.

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO E ORÇAMENTOS

Art. 27. O controle da execução orçamentária compreende:

§1º. A legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização de despesa,

o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações;
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§2º. O cumprimento dos programas, projetos e atividades de trabalho expresso em termos

monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços;

§3º. Manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e

a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

§4º. A vedação da realização de despesa sem prévio empenho.

§5º. Toda despesa deve estar previamente definida e autorizada pelos ordenadores de

despesas e a nota de empenho constitui peça necessária para formalização do processo de realização de

despesa, estando facultada a inclusão da nota de liquidação e baixa de pagamento.

§6º. A verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e

subsequente.

Art. 28. Os CRTRs encaminharão ao CONTER, trimestralmente, até o último dia útil do mês

subsequente ao trimestre findo, informações sobre a execução de seu plano de ação, contemplando:

I. Relatório da execução do plano de ação, constando os resultados para os indicadores do

mapa estratégico e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e financeiras, frente

ao previsto no plano aprovado;

II. Justificativas da execução do plano de ação dos projetos e atividades, metas físicas e

financeiras em patamares inferiores ou superiores a 20% (vinte por cento) em relação ao previsto.

CAPÍTULO IV

DOS PRAZOS

Art. 29. Fixam-se os prazos a seguir como datas finais para o cumprimento das obrigações

estabelecidas nesta Resolução:

§1º. Até o dia 1º de outubro de cada ano, para envio pelos Conselhos Regionais ao CONTER, de

seus processos de Planejamento Anual e Proposta Orçamentária, aprovados pelos respectivos plenários;

§2º. Até 31 de janeiro do ano subsequente, todos os Conselhos Regionais, obrigatoriamente,

encerrarão os seus balanços do exercício anterior.

§3º. Até 28 de fevereiro do ano subsequente, os Conselhos Regionais remeterão ao CONTER

seus processos de prestação de contas, contendo os documentos exigidos no Capítulo I desta Resolução.

§4º. Permanecem em vigor os prazos estabelecidos regimentalmente para que o CONTER e os

Conselhos Regionais submetam aos seus plenários os respectivos processos de prestação de contas

anuais.

CAPÍTULO IV

DAS PENALIDADES

Art. 30. Aplicam-se aos Conselhos Regionais inadimplentes com as determinações desta

Resolução:

§1º. O sobrestamento no julgamento de suas contas, quando houver pendências apontadas

pelo Comissão de Tomada de Contas, pelo Setor de Contabilidade ou pelo Setor de Controle Interno do

CONTER, até que sejam atendidas, no prazo concedido pelo plenário do CONTER, que não será superior a

30 dias;

§2º. A não concessão de auxílios, empréstimos ou doações;

§3º. A intervenção temporária no Conselho inadimplente, nomeando-se diretoria provisória na

forma prevista na Resolução CONTER nº 14/2016.

CAPÍTULO V

DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO

Art. 31. O CONTER e os CRTRs deverão buscar, continuamente, aprimorar a qualidade dos seus

gastos, de modo a propiciar a aferição do retorno obtido pelos profissionais das técnicas radiológicas com

a aplicação de tais recursos.

Art. 32 Toda despesa deve ser precedida de planejamento e estar prevista no Plano de Ação.
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Parágrafo Único. As excepcionalidades serão tratadas pelo respectivo plenário, devendo ser

encaminhadas ao CONTER para homologação.

Art. 33. O CONTER e os CRTRs deverão monitorar seus gastos e controlar o consumo geral com

vistas a reduzir os desperdícios e otimizar as despesas correntes e de capital.

§ 1º Deverão contribuir para o consumo consciente - o pedido de material e o planejamento

anual de aquisições deverão ser baseados na real necessidade de consumo, até que se possa atingir o

ponto de equilíbrio.

§ 2º O histórico de consumo deverá ser considerado para monitoramento de dados e poderá ser

um dos critérios utilizados no levantamento da real necessidade de consumo.

§ 3º Deverão promover a sensibilização e capacitação do corpo funcional, da força de trabalho

auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas, estimulando, de forma contínua, o consumo

consciente, com vistas à eficiência do gasto público.

Art. 34. O CONTER e os CRTRs deverão estimular compras compartilhadas entre si ou com

outros órgãos públicos, possibilitando ganhos de escala e redução de custos.

Art. 35. A fim de cumprir o disposto nos Artigos 12 a 15 desta Resolução, o CONTER e os CRTRs

deverão:

I - Incluir iniciativas de capacitação relacionadas à execução das despesas e à gestão e

fiscalização de contratos em seus planos de treinamento;

II - Realizar campanhas de conscientização e sensibilização relacionadas à qualidade do gasto,

gestão e fiscalização de contratos e prevenção de desperdícios;

III - Instituir mecanismos de recompensas e de apuração de responsabilidades;

IV - Mapear, aprimorar e criar manuais e fluxos de processos;

V - Realizar diagnóstico periódico das despesas;

VI - Definir indicadores e monitorá-los com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão;

VII - Adotar políticas de padronização para aquisições, manutenção e armazenagem de bens;

VIII - Realizar estudo e levantamento das alternativas à aquisição de produtos e serviços

solicitados, considerando a verificação da real necessidade ou a existência de novas soluções;

X - Buscar a informatização dos processos ou a melhoria e integração dos sistemas existentes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36. Além da análise da documentação citada nesta Resolução, o CONTER poderá enviar

técnicos/auditores para o exame da gestão finalística, operacional e contábil dos Conselhos Regionais, os

quais emitirão relatórios sobre os achados ou sobre regularidades da gestão, que serão submetidos à

apreciação da Diretoria Executiva do CONTER, após parecer do Setor de Controle Interno do Conselho

Nacional e, se for o caso, de auditoria independente.

Art. 37. O julgamento das contas do CONTER e dos Conselhos Regionais será feito pelo plenário

do órgão máximo, após parecer do Setor de Controle Interno do CONTER, observando-se o que dispõe a

Lei nº 8.443/92.

Parágrafo Único. A opinião emitida na certificação de contas do exercício não vincula o

julgamento pelo plenário do CONTER, o qual deverá decidir justificadamente em caso de discordância.

Art. 38. A decisão sobre o Processo de Prestação de Contas pode ser preliminar ou definitiva.

§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o plenário do CONTER, antes de se pronunciar quanto ao

mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis ou,

ainda, determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.

§ 2º Definitiva é a decisão pela qual o plenário julga as contas regulares, regulares com

ressalvas ou irregulares.

Art. 39. As contas serão julgadas:
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I- Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos

contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II- Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de

natureza formal da qual não resulte danos ao erário;

III- Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou

regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo a antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Parágrafo Único. Nos casos elencados no inciso III, deste artigo, o CONTER deverá, se for o caso,

instaurar processo de Tomada de Contas Especial (TCE), com fulcro na Instrução Normativa TCU nº

71/2012, alterada pela IN-TCU- 84/2020, além de adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis

para corrigir as irregularidades.

Art. 40. Os Conselhos integrantes do Sistema CONTER/CRTRs deverão disponibilizar no Portal

da Transparência todas as informações que envolvam os processos de compras, contratos, licitações,

patrimônio, almoxarifado e demais ações que representem alteração patrimonial, na forma da IN- TCU

84/2020 e da Lei de Acesso à Informação, de n°12.527/2011.

Art. 41. O atendimento ao que dispõe esta Resolução não desobriga o cumprimento das demais

normas reguladoras de gestão de recursos públicos as quais estão submetidos os Conselhos de

Fiscalização.

Art. 42. O relatório de gestão, as demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado e

respectivas notas explicativas, assim como os certificados de auditoria deverão permanecer disponíveis no

Portal da Transparência do respectivo Conselho por um período mínimo de cinco anos, a contar do

encerramento do exercício financeiro a que se referem.

Art. 43. Os Conselhos Regionais e o Conselho Nacional devem manter a guarda dos

documentos comprobatórios de cada exercício, incluídos os de natureza sigilosa, conforme o Código de

Classificação, Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo Relativos às atividades-

fim dos Conselhos de Fiscalização Profissional.

Art. 44. Os casos omissos serão deliberados pelo plenário do CONTER.

Art. 45. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições contrárias, principalmente as Resoluções CONTER nºs. 007/2014 e 008/2016.
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