CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
COORDENAÇÃO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO – CONAFI

RELATÓRIO DE GESTÃO 2015

A Coordenação Nacional de Fiscalização – CONAFI, por meio de seus membros,
por meio de seus membros, investidos pelas atribuições conferidas pela Resolução CONTER
13/2010, Portarias CONTER 41/2013 e 50/2014, TR. Antônio Ubirajara Velho Gomes Jardim –
Presidente, TR. Manoel Benedito Viana Santos- Membro, TNR. Guilherme Antônio VianaMembro e a TNR. Luciene Maria do Prado – Supervisora Fiscal, reuniram-se em Brasília, na
sede do CONTER, em datas estabelecidas por calendário anual, para análise de documentação
referente à fiscalização, bem como as demandas dos CRTRs no que se refere à solicitação de
repasse financeiro para fiscalização do exercício 2015.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
- Realizadas Reuniões de acordo com o calendário, nos meses de fevereiro dias 02, 03 04 e 05;
março 30 e 31; abril 01 e 02; maio 25, 26 e 27; Julho 06, 07, 08 e 09; setembro 28, 29 e 30;
novembro 23, 24 e 25 de novembro; dezembro 14, 15 e 16;
- Atuação efetiva na análise dos relatórios de fiscalização, autuações e notificações, enviados
pelos CRTRs, com informe aos mesmos das regularidades ou não das referidas documentações;
- Elaboração do quantitativo das ações fiscalizatórias dos Regionais, bem como informe ao
CONTER da situação dos CRTRs, conforme as documentações encaminhadas pelos mesmos;
- Orientação aos CRTRs para o devido cumprimento das normas relativas à fiscalização,
sobretudo no envio dos relatórios e respectivas autuações e notificações;
- Subsídio à Diretoria Executiva do CONTER quando da análise de solicitações de repasses
financeiros para fiscalização;
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- Análise dos processos de prestação de contas dos CRTRs, que solicitam auxílio financeiro do
Programa de Apoio à Fiscalização (PAF);
- Sugestões aos Regionais de mudanças nos projetos de fiscalização para o exercício de 2016,
visando maior controle das ações fiscalizatórias;
- Realização de mutirão de fiscalização no estado do Rio de Janeiro (4ª Região), onde alcançou
41 municípios, abrangeu 1.713 profissionais, fiscalizados 165 estabelecimentos, emitidas 603
notificações, 41 autuações, registrados 41 boletins de ocorrência, 1 prisão e 481 representações a
serem feitas ao Ministério Público pelo Regional, pós mutirão;
- Solicitação de providências aos Regionais para acompanhamento e resolução das Denúncias de
exercício ilegal encaminhadas ao CONTER/CONAFI;
- Realização nos dias 18 e 19 em março/2015, do treinamento anual dos Agentes Fiscais do
Sistema CONTER/CRTRs, bem como dos Presidentes dos Regionais e de Presidentes das
Coordenações Regionais de Fiscalização - COREFI’s, tendo como programação as palestras:
Portal Saúde Baseada em Evidências, Processo Administrativo, Projeto e Prestação de Contas,
Digitalização da Documentação da Fiscalização, Supervisão em Prol de Resultados e Missão das
Lideranças do Sistema CONTER/ CRTR’s;
- Finalização do desenvolvimento e implantação, juntamente com o setor de TI e assessoria
jurídica do CONTER, dos novos formulários (Termo de fiscalização, Notificações e Autuações)
digitalizados;
- Realização da Supervisão em conformidade com o previsto no plano de trabalho da
CONAFI/2015, onde foi realizado acompanhando o trabalho in loco desta Coordenação
Nacional em conjunto com as Coordenações Regionais de Fiscalização-COREFIs dos CRTRs -6ª
Região nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2015, CRTR/10ª Região - nos dias 03, 04, 05, 06
e 07 de agosto de 2015 e 16ª - COREFI/16ª Região nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de setembro de
2015;
- Atualização dos dispositivos legais da Cartilha, visando facilitação da aplicação do seu
conteúdo, especialmente no que se refere a legislação de apoio que estar inserido no Sistema de
formulários de fiscalização;
- Simplificação dos formulários de fiscalização visando maior eficácia e eficiência.

SRTVN/701, Bl. P, Salas 2.060/2.061 – Ed. Brasília Rádio Center – Brasília/DF – CEP 70719-900 – Telefax (0XX 61) 3326 9374
e-mail: conter@conter.gov.br home page:

www.conter.gov.br

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
COORDENAÇÃO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO – CONAFI

CONCLUSÃO:
Diante do trabalho realizado, constatou- se claramente, que a digitalização das
documentações reduziu sobremaneira o volume de papeis, bem como agilizou os procedimentos
de fiscalização demonstrando maior organização nos processos fiscalizatórios.
Conclui-se, que esta CONAFI cumpriu sua função institucional no exercício de
2015, desempenhando satisfatoriamente o seu mister de atuar em prol da fiscalização,
elaborando e aprimorando estratégias para coibir o exercício ilegal da profissão de
Tecnólogo/Técnico e Auxiliar em Radiologia, entendemos que os desafios são complexos pois
vivemos em país continental que possui diversas culturas, mas jamais nos afastamos da nossa
missão.
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