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 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 04/2020 

 
ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 4ª 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 
 

Os trabalhos foram realizados na sede do Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 4ª Região (RJ) no período de 16 a 20 de março de 2020, consubstanciado nos 
documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, demonstrativos contábeis, 
documentos arroladas no Ofício CONTER nº 0047/2020, 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 4ª 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 
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.   
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c) Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 
 

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

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

a) Volume de Recursos Movimentados 
 

O orçamento do CRTR 4ª 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$ 
4.818.002,89 (quatro milhões, oitocentos e dezoito mil, dois reais e oitenta e nove centavos). 

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

referente ao exercício de 2019, ficou demonstrada da seguinte forma: 
 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 4.818.002,89 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2019 
DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES 4.341.173,52 90,10% 

DE CAPITAL - 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 4.341.173,52 90,10% 

DESPESAS 

CORRENTES 4.237.093,52 87,94% 

DE CAPITAL 24.767,00 0,51% 

TOTAL DAS DESPESAS 4.261.860,52 88,46% 

SUPERÁVIT 79.313,00 1,65% 
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CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS 

ORIGEM DOS RECURSOS VALOR % 

RECEITA PRÓPRIA -------------------------------------------------------- 4.341.173,52 100,00% 

Recursos 
Transferidos pelo 

CONTER e Outras 
Doações 

DOAÇÕES DO CONTER - 0,00% 
EMPRÉSTIMOS JUNTO AO CONTER - 0,00% 
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS DO 

CONTER 
- 0,00% 

TOTAL DAS RECEITAS 4.341.173,52 100,00% 
 

b) Finalidades e Competências 
 
De acordo com o art. 13 do Decreto 92.790/86, que regulamenta a Lei nº 

7.394/85, O Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia são os 
órgãos supervisores da ética profissional, visando ao aperfeiçoamento da profissão e à 
valorização dos profissionais.  
 

Para a identificação do volume de recursos humanos, financeiros e materiais 
despendidos com as atividades-fim, atividades-meio e atividades acessórias, são necessárias 
medidas para o mapeamento de todos os processos internos, ou pelo menos os mais 
importantes, a fim de comprovar o grau de comprometimento das despesas com os fins 
institucionais. 

 
Estamos indicando/iniciando essa demanda, visto que uma das questões 

recentemente levantadas pelo Tribunal de Contas da União nos acórdãos envolvendo os 
Conselhos de Fiscalização está ligada à necessidade do mapeamento de processos que possam 
identificar com melhor clareza as despesas relacionadas às finalidades precípuas dos Conselhos 
de Fiscalização, especialmente quanto à atividade-fim. Neste sentido, seria importante o 
estabelecimento de metas e o mapeamento de processos, que possam aferir efetivamente qual o 
volume de recursos destinados/realizados para o custeio de sua atividade-fim, especialmente 
aquelas definidas no Regimento Interno do CRTR 4ª Região, as quais estão essencialmente 
ligadas ao exercício e à eficácia de sua missão institucional.   

 
c) Desempenho Financeiro e Orçamentário 
 
Adiante apresentaremos algumas tabelas e gráficos contendo dados estatísticos, 

além das análises dos indicadores orçamentários e financeiros dos últimos quatro exercícios, a 
fim de evidenciar as variações e o grau de evolução das metas programadas.  
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INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 

EXERC 
VALOR 

ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVI
T/DÉFICIT 

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGIDO 
VALOR 

% 
ATINGIDO 

2016 3.888.225,00 3.871.841,26 99,58% 3.707.368,19 95,35% 164.473,07 

2017 4.317.340,11 4.104.027,02 95,06% 3.622.521,53 83,91% 481.505,49 

2018 4.240.411,80 3.937.941,48 92,87% 3.798.410,74 89,58% 139.530,74 

2019 4.818.002,89 4.341.173,52 90,10% 4.261.860,52 88,46% 79.313,00 

MÉDIA 4.315.994,95 4.063.745,82 94,16% 3.847.540,25 89,15% 216.205,58 

 
RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXERC 

TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
SUPERÁV

IT/ 
DÉFICIT 
CORREN

TE 
ORÇADO 

EXECUTAD
O 

% 
ATING

IDO 
ORÇADO EXECUTADO 

% 
ATING

IDO 

2016 
3.888.225,00 3.587.703,01 

92,27% 
3.843.225,00 3.702.593,90 

96,34% 
- 

114.890,89 

2017 4.317.340,11 3.934.027,02 91,12% 4.237.340,11 3.611.148,49 85,22% 322.878,53 

2018 4.240.411,80 3.937.941,48 92,87% 4.155.411,80 3.784.377,84 91,07% 153.563,64 

2019 4.818.002,89 4.341.173,52 90,10% 4.774.155,35 4.237.093,52 88,75% 104.080,00 

MÉDIA 4.315.994,95 3.950.211,26 91,59% 4.252.533,07 3.833.803,44 90,35% 116.407,82 

 
Avaliação: A média dos últimos quatro anos das Previsões Orçamentárias 

Anuais do CRTR da 4ª Região, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se 
compatível e de forma razoável. Note-se que a média de arrecadação, em confronto com o 
orçado, considerando apenas as receitas correntes, foi de 91,59%. É prudente que seja evitada a 
superestimativa de recursos que podem inviabilizar a execução de projetos e/ou programas. Os 
dados acima servem para uma reflexão e nova tomada de decisão para próxima elaboração da 
proposta orçamentária. 

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

recursos próprios, na média dos últimos quatro anos ficou positiva em R$ 116 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 
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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 3.587.703,01 1.128.217,18 2.459.485,83   

2017 3.934.027,02 1.223.037,88 2.710.989,14 10,23% 

2018 3.937.941,48 1.229.790,83 2.708.150,65 -0,10% 

2019 4.341.173,52 1.328.404,25 3.012.769,27 11,25% 

Total 15.800.845,03 4.909.450,14 10.891.394,89   

 
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 - 2.459.485,83 
 

2017 - 2.710.989,14 10,23% 

2018 - 2.708.150,65 -0,10% 

2019 - 3.012.769,27 11,25% 

Total - 10.891.394,89 
 

 
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 2.459.485,83 2.451.698,96 7.786,87 SIM 0,32% - 
2017 2.710.989,14 2.367.552,29 343.436,85 SIM 12,67% - 
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2018 2.708.150,65 2.490.214,27 217.936,38 SIM 8,05% - 
2019 3.012.769,27 2.852.078,57 160.690,70 SIM 5,33% - 

Total 10.891.394,89 10.161.544,09 729.850,80 
MÉDIA 

DO 
PERÍODO 

MARGEM POSITIVA 
DE 6,70% 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 4ª Região independe do CONTER para custeio de suas despesas administrativas. Note-
se, também, que na média dos últimos quatro anos, o CRTR 04 apresenta uma margem positiva 
de 6,70% em relação à Receita Própria Líquida. É importante observar que esta situação de 
sustentabilidade pode ser prejudicada devido à ausência de provisionamento adequado de 
contingências judiciais, assunto explorado no item e.3 abaixo. 
 

d) Prestação de Contas Anual 
 
A Prestação de Contas do CRTR 4ª Região referente ao exercício de 2019 

APROVADA pela Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional por meio do Parecer 
verbis: “RELATÓRIO ANUAL DE 2019 REUNIAO DA COMISSAO DE TOMADA DE 
CONTAS Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020 Durante o exercício de 2019 a Comissão de 
Tomada de Contas se reuniu no CRTR 4ª Região, sito à Av. Presidente Vargas nº 534, 7º andar, 
Centro – Rio de Janeiro, presentes o Presidente efetivo da Comissão de Tomada de Contas TR. 
Gelson Macedo de Melo Júnior, e o membro efetivo TR. Maria Amélia Limeira da Silva 
reuniram-se para: Revisar, homologar e assinar os processos econômicos, processos de 
pagamentos via internet banking, débitos automáticos, processos de licitação e constatamos: 
[...] Constatando a ausência de irregularidades. Pelo exposto a Comissão de Tomada de Contas, 
nomeada através da Portaria 24/2019, opina pela APROVAÇAO DAS CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2019. Gelson Macedo de Melo Junior, Presidente efetivo da Comissão de 
Tomada de Contas; Maria Amélia Limeira da Silva, Membro efetivo da Comissão de Tomada 
de Contas; Rui de Souza Dantas, Membro efetivo da Comissão de Tomada de Contas.   

 
A Prestação de Contas do CRTR 4ª Região concernente ao exercício de 2019 se 

encontra autuada e numerada em processo próprio sob número 007/2020.  
  
d.1) O Rol de responsáveis do CRTR 4ª Região foi apresentado e juntado ao 

Processo de Prestação de Contas do exercício de 2019 na regra disposta na Resolução 
CONTER nº 01/2016, que estabelece normas e procedimentos para a tomada e prestação de 
contas dos Conselhos de Radiologia, cabendo aprimoramento apenas, no que concerne à 
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inclusão da data de publicação na imprensa Oficial, da identificação dos atos de nomeação, 
designação e exoneração dos gestores, para o qual reiteramos a recomendação frente à 
regularização.  
 

Na prestação de contas do exercício de 2019 consta a declaração de que os 
gestores estão em dia com a apresentação das declarações de bens e rendas conforme 
estabelecido no artigo 8º IV da Resolução CONTER nº 01, de 08 de janeiro de 2016.  

 
A Ata de Reunião Plenária aprovando o Relatório Anual da Comissão de 

Tomada de Contas do CRTR 4ª Região, concernente ao exercício de 2019 foi apresentada e 
juntada aos autos do Processo de Prestação de Contas respectivo.  

 
A Decisão Normativa TCU nº 170/2018 passou a exigir a preparação e 

apresentação de relatório integrado para os Conselhos de Fiscalização. O principal objetivo do 
relatório integrado é que a alta administração demonstre para a sociedade como as estruturas de 
governança funcionam para mobilizar recursos visando alcançar objetivos. 

 
 Esses objetivos devem representar resultados que atendam de forma efetiva e 

útil às demandas da sociedade, isto é, criam valor público. Relato Integrado é uma nova forma 
de preparação e apresentação de relatórios corporativos, que requer que a organização pense de 
forma integrada e está baseado em processos de controle e gestão.  

 
A Estrutura do Relato Integrado utiliza uma abordagem baseada em princípios e 

abrange oito elementos de conteúdo: governança, modelo de negócio, riscos e oportunidades, 
estratégia e alocação de recursos, desempenho, perspectivas, além de visão organizacional e 
ambiente externo e base para apresentação. Suas principais características são a ênfase na 
integração das informações, a concisão, o foco na estratégia e no desempenho da organização, 
além da demonstração sobre como a governança e a alocação dos recursos contribuíram para o 
alcance dos resultados. Neste contexto e especialmente em relação às atividades finalísticas do 
Conselho Regional (Fiscalização e Atividade Judicante), que no próximo relatório do CRTR 4ª 
Região sejam apresentadas ao menos as seguintes informações, devidamente detalhadas:  

 
a) Valor efetivamente gasto com as atividades de fiscalização do exercício 

profissional, contendo todas as despesas com essa atividade, inclusive: Salário, encargos e 
benefícios dos fiscais; Transporte dos fiscais; Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio 
dos veículos utilizados oficialmente em nome do Conselho; Equipamentos utilizados na 
fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; Diárias para cobrir despesas de 
estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; Capacitação 
profissional dos fiscais; Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais.  
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b) Número total de fiscalizações realizadas durante o exercício, indicando o 
quantitativo referente às proativas (decorrentes de planos de fiscalização) e às reativas 
(decorrentes de denúncias, representações etc.) e o número total de pessoas físicas e jurídicas 
envolvidas nas fiscalizações;  

 
c) Número total de autos de infração e notificações semelhantes;  
 
d) Números de processos instaurados e julgados, com detalhamento das sanções 

aplicadas (censuras, advertências, suspensões e cassações);  
 
e) Valor total gasto com indenizações a conselheiros, indicando as despesas com 

diárias, jetons, auxílios de representação e demais verbas indenizatórias. Planejamento 
Estratégico Institucional: Em decorrência das novas regras impostas pelo Tribunal de Contas da 
União, em especial a Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010, alterada pela 
Instrução Normativa nº 72/2013, além da Decisão Normativa TCU nº 170/2018 e também em 
decorrência do novo modelo de Relatório de Gestão (Relato Integrado), recomendamos ao 
CRTR 4ª Região que continue promovendo ações com o objetivo de elaborar, executar e 
monitorar o planejamento estratégico da instituição, pois o novo modelo de apresentação da 
prestação de contas ao TCU tem foco específico na gestão e nos resultados.  

 
As estratégias devem ser contextualizadas de forma a permitir a identificação 

dos aspectos que influenciarão as decisões da gestão no nível macro, entre as quais podem ser 
destacadas:  
 a) Contexto: político, econômico, ambiental, tecnológico e social;  
 b) Estratégias e metas para o cumprimento da missão institucional 
(normatização, fiscalização e supervisão da ética profissional);  
 c) Limitações internas do Conselho, tais como: problemas de instalações, 
deficiências de pessoal, restrições no orçamento e nos recursos financeiros ou outras que, de 
forma exclusiva ou conjunta, podem levar à opção por um determinado caminho ou orientação 
para a gestão em detrimento de outras opções.  

  
Enfim, o planejamento estratégico possibilitará ao CRTR 4ª Região, traçar 

planos e metas com vistas ao alcance de seus objetivos. Estes são alguns dos aspectos que 
precisam ser observados quando da elaboração do próximo Relatório de Gestão do CRTR 4ª 
Região, além das especificidades estabelecidas nas Resoluções do CONTER e nas normas do 
Tribunal de Contas da União. Além das informações citadas acima, é importante também, a 
verificação da observância ao seguinte item: Modelo de Negócio: É a descrição das principais 
atividades e serviços e os seus impactos (internos/externos e positivos/negativos), por meio de 
diagrama simples e fluxo narrativo lógico, com identificação das partes interessadas críticas. É 
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a forma como o Conselho cria, entrega e gera valor. Em outras palavras, de que forma o 
Conselho transforma os serviços oferecidos e a gestão em benefícios aos profissionais das 
técnicas radiológicas e sociedade em geral. 

 
e) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis. 

 
Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 

2019, e constatamos que as peças não 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: 

 
e.1) Contas a Receber 

 

 
 
Foram analisados os contas a receber do CRTR4ª região, com base nos relatórios 

apresentados foi possível identificar que os valores apresentados no balanço patrimonial de 
2019 então razoavelmente provisionados, totalizando entre dívida ativa e anuidades, após os 
ajustes de Cota parte, o valor de R$ 16.931.165,19 (dezesseis milhões e novecentos e trinta e 
um mil e cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), que se atualizados chegam a cifra 
de aproximadamente R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais). Porém foi constatado no 
relatório analítico dessas contas, que as anuidades de 2012, 2013, 2014 e 2015 ainda estão em 
aberto, valores que se não executados judicialmente, podem vir a prescreverem. 

 
e.1.1) Levando-se em consideração a última arrecadação, que foi de R$ 

4.341.173,52 (quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e setenta e três reais e 
cinquenta e dois centavos), o CRTR 4ª região está deixando de arrecadar 3,9 da arrecadação 
anual, ou seja, aproximadamente 4 anos de arrecadação estão em aberto no sistema, que deixam 
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de ser aplicados no cumprimento de sua atividade fim. É de responsabilidade do corpo eleito a 
gestão e o acompanhamento desses recursos, e, a falta de ações no combate podem trazer sérios 
riscos à saúde financeira do regional. 
 

e.1.2) Recomenda-se um planejamento bem estruturado para reduzir esse índice 
de inadimplência, e caso já haja um trabalho sendo desenvolvido por este regional, solicitamos 
que sejam apresentados as ações e os resultados, se já tiverem, para que em um trabalho futuro, 
possamos verificar se as metas estão sendo cumpridas conforme o planejado.  

 
e.2) Provisão de contas a receber 

 
Foi identificado no contas a receber uma provisão de receita de R$ 

13.323.669,96 (treze milhões e trezentos e vinte e três mil e seiscentos e sessenta e nove reais e 
noventa e seis centavos). Porém o valor de receita realizado em 2019 foi de apenas R$ 
4.341.173,52 (quatro milhões e trezentos e quarenta e um mil e cento e setenta e três reais e 
cinquenta e dois centavos), valor bem acima do razoável para uma provisão. 
 

A superestimativa de receita faz com que o resultado apresentado no balanço 
patrimonial, o conta a receber e a receita, fiquem ficto. 
 

Segundo a Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal: 
Da Previsão e da Arrecadação 
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação. 

 
Veja os impactos de uma provisão no resultado: 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Situação atual Projeção factual  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL 
AUMENTATIVA 12.799.820,56 4.818.002,89 
VARIAÇÃO PATRIMONIAL 
DIMINUTIVA 7.235.662,64 5.638.695,59 

Resultado Patrimonial  5.564.157,92 -820.692,70 
 

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP é um demonstrativo 
contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no 
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patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações 
patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da 
diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.  
 

Fazendo um paralelo com a contabilidade empresarial a DVP seria algo 
semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). 
 

Para realizarmos a projeção factual, foi considerado na receita o valor previsto 
no balanço orçamentário de R$ 4.818.002,89, valor 10% superior ao efetivamente realizado no 
exercício. 
 

Para as despesas foram consideradas as realizadas no exercício, desconsiderando 
o valor da cota parte efetivamente contabilizado, visto que a mesma também teve um ajuste, e, 
aplicamos 1/3 sobre o valor da receita projetada para apurar a cota parte, totalizando R$ 
5.638.695,59. Lembrando que essa projeção é apenas para demonstrar o quanto uma 
superestimativa de receita pode inflar o resultado, e, que o valor correto do exercício tem que 
ser apurado pelo CRTR4. 
 
 e.2.1) Solicitamos esclarecimentos quanto aos critérios adotados para apuração 
do resultado, visto que o resultado apresentado se apresenta superestimado e em desacordo com 
os princípios contábeis, alterando totalmente o resultado da instituição. 
 

e.2.2) Vale ressaltar que Ajustes de exercícios anteriores, conforme o Manual 
de Contabilidade aplicado ao setor público, não deve passar pelo resultado do exercício. 
Quando os ajustes se fizerem necessários, a forma correta de contabilização é lançar em 
Ajustes de Exercícios Anteriores, conta patrimonial, devendo ser encerrada no primeiro dia 
do exercício seguinte em que ocorreram os ajustes, tendo seu saldo transferido para superávit 
ou déficit acumulados de exercícios anteriores. 
 
 e.3) Provisão de contingências Judiciais  
  
 Conforme Relatório 01/2020 levantado pelo setor jurídico do CRTR4, foram 
identificados diversos processos judiciais com risco prováveis e possíveis de execução 
durante o exercício. Porém, nesse mesmo relatório, não foi apresentado o processo referente ao 
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT)/ 
Inquérito Civil de 000559.2009.01.000/2-23, que diz respeito a práticas de assédio moral e 
sexual, com potencial prejuízo ao regional de R$ 7.329.812,57 (sete milhões e trezentos e vinte 
e nove mil e oitocentos e doze reais e cinquenta e sete centavos), valor inclusive desatualizado, 
datado de 2016, ou seja, o valor será muito maior do que este apurado. 
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Segundo RELATÓRIO CONCLUSIVO Nº 12/2019 do setor de controle interno referente ao 
exercício 2018, no item (e4) do referido relatório, foi recomendado: 
  
 “e.4) Visto a gravidade do fato e o valor vultuoso da condenação especificada 
no item e.3) faz-se necessária a apresentação das providencias administrativas ultimadas pelo 
CRTR 4ª Região quanto à apuração de responsabilidade de quem lhe deu causa.” 
 
 

Impactos nos demonstrativos contábeis 
 

Vejamos como estão os demonstrativos contábeis quanto aos 
contingenciamentos judiciais:  
 

 
 
 

 
 
 e.3.1) Conforme demonstrativo orçamentário e fluxo de caixa, no exercício de 
2019, não foram feitos contingenciamentos adequados quanto ao vultuoso volume de processos 
passíveis de execução, além disso, no balanço patrimonial, não são feitas as provisões 
contingenciais conforme exigido no MCASP. 
 

Ainda segundo a Resolução de Tomada de Contas do CONTER nº 01 de janeiro 
de 2016 em seu art. 7º, III: 
 

Serão consideradas irregulares quando houver indícios de quaisquer das 
seguintes ocorrências: 

 
a) Omissão no dever de prestar contas; 
b) Prática de gestão ilegítimo, ilegal ou antieconômico; 
c) Infração às normas legais ou regulamentares de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial; 
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d) Indícios de apropriação indébita, desfalque ou desvio de dinheiro, bens e 
valores. 

 
Segundo a Lei 101/2000 – Lei de responsabilidade Fiscal: 
  
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 
Constituição. 
         § 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre 
receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. 
 
Conforme se depreende dos artigos citados acima, é dever da gestão do órgão 

zelar pela saúde financeira, orçamentária e regular desenvolvimento das atividades da 
Autarquia. 
 

Deixar de realizar o contingenciamento financeiro e orçamentário, frente ao 
grande volume de recursos financeiro que pode vir a desfalcar o caixa do CRTR4, podendo 
inclusive inviabilizar o funcionamento do regional.  
 

e.3.2) Solicitamos esclarecimentos dos seguintes pontos: 
 

1) Por que o CRTR4 não realizou o contingenciamento de recursos quando 
ficou sabendo que poderia perder esse processo a qualquer momento? 

2) Como a Gestão pretende liquidar esse processo caso ele seja executado? 
  
 e.4) Provisão de Férias 
 

Não foi identificado nos demonstrativos contábeis a provisão de férias e 
encargos a pagar. 
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É recomendável que todo o mês 1/12 avos de férias e décimo terceiro sejam 
provisionados nos demonstrativos contábeis. 
 
 e.5) Parcelamento Tributário 
 

e.5.1) Foi identificado um valor de R$ 192.335,94 (cento e noventa e dois mil e 
trezentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente a um parcelamento de 
tributos federais (IRRF, INSS e PIS s/ folha). 
 

 
 
 Não identificamos processo administrativo de apuração de responsabilidade nos 
moldes do código de processo administrativo do CONTER nº 10/2018. 
 

Foi verificado que em 2016, conforme Prestação de Contas, havia saldo em 
caixa de R$ 162.087,85 (cento e sessenta e dois mil e oitenta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos), o que não justificaria deixar de recolher os impostos.  
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Fonte: Relatório TCU 2016 

 
Ainda no mesmo ano, verificou-se que foram pagos à diretoria executiva, cargo 

honorífico, o valor de R$ 197.350,00 (cento e noventa e sete mil e trezentos e cinquenta reais) 
conforme demonstrado abaixo. 
 

 
 
 e.5.2) Solicitamos esclarecimento se o processo administrativo de apuração de 
responsabilidade foi aberto à época, bem como, por qual motivo deixaram de recolher os 
impostos na data de vencimento, já que é vedado a administração pública pagar juros e multas 
quando há disponibilidade financeira. 
 
 e.5.3) O CRTR da 4ª deve apurar do valor total de juros e multas pagos e que 
ainda serão pagos pelo CRTR referentes ao parcelamento junto à Receita Federal.  
 

e.6) O saldo nas contas a seguir foram transportados de exercícios anteriores, em 
sua maior parte, e não foram liquidados durante todo o exercício. É recomendado que o CRTR 
realize o levantamento da existência de tais créditos e realize ajustes caso necessário: 
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1.1.3.1.1.01.01.01.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 5.851,19 
1.1.3.1.1.01.01.01.002 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 6.358,00 
 

e.7) Na rubrica 2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO 
CONTER - OUTROS EXERCÍCIOS, constatamos saldo de R$ 66.562,52 a ser regularizado.  
 

e.8) Existia saldo nas contas 1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR 
DANOS E PERDAS referente a juros e multas pagos pelo CRTR. Em 30/04/2019 foi realizado 
um “ACERTO DE SALDO NA CONTA RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS” no 
valor de R$ 1.130,33. O CRTR 04 deve instaurar procedimento para apuração de 
responsabilidade.   
 

e.9) Há saldo na conta 1.1.3.4.1.01.01.01.004 RESPONSABILIDADES EM 

APURAÇÃO no valor de R$ 25.753,96. O CRTR informa por meio das suas notas explicativas 

que foram “objeto da instalação da comissão de sindicância nº 001/14, encontram-se 

notificados o tribunal de Contas da União, o Ministério Público e a Polícia Federal”. É 

necessário que o CRTR informe o andamento/conclusão do processo.  

e.10) Há saldo nas contas a seguir referentes a créditos em favor do CRTR. É 
necessário que o CRTR verifique a possibilidade de liquidação e realize a cobrança dos valores 
devidos junto às respectivas instituições: 

 
1.1.3.8.1.01.01.01.003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- RETENÇÕES 

INDEVIDAS 
R$ 5.758,04 
 

1.1.3.8.1.01.01.01.004 BANCO DO BRASIL R$ 4.080,00 
 

e.11) Nas contas abaixo foram lançadas as despesas pagas com juros e multas 
durante o exercício de 2019 para os quais devem ser apurado responsabilidade: 

 
3.4.2.3.1.01.01.01.001 JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 

CONTRIBUTIVAS 
R$ 131,92 

3.4.2.3.1.01.01.01.002 MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS 

R$ 2.998,82 

3.4.2.9.1.01.01.01.001 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA R$ 7.653,53 
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f) Cadastro dos Inscritos Ativos - Posição geral em 31/12/2018: 
 
Apresentamos a situação dos inscritos e o percentual de inadimplência finalizado 

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

COMPARATIVO ANUAL DE CRESCIMENTO 

EXERCÍCIOS 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

QDE 
VARIAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

ANO ANTERIOR 
QDE 

VARIAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

ANO 
ANTERIOR 

2016 18.143   211   

2017 19.177 5,70% 232 9,95% 

2018 21.563 12,44% 248 6,90% 

2019 23.091 7,09% 317 27,82% 

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 
TRÊS ANOS 

8,41%   14,89% 

 
Inadimplência 

 
Os Conselhos Regionais de Radiologia devem promover todos os meios legais 

para a regularização de créditos fiscais inadimplidos, decorrentes dos débitos de anuidades e 
multas de pessoas físicas e jurídicas. 
 

Os mecanismos de cobrança e ajuizamento são os seguintes: 
 

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

 
 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO: Fica facultado aos 

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

 

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

 
NÚMEROS DISCRIMINAÇÃO QDE % 

 - ATIVOS 

PESSOA FÍSICA 23.091 98,65% 

PESSOA JURÍDICA 317 1,35% 

TOTAL 23.408 100,00% 

 - INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 13.571 99,02% 

PESSOA JURÍDICA 135 0,98% 

TOTAL 13.706 100,00% 

ATIVOS/INADIMPLÊNCIA 

PESSOA FÍSICA 58,77% 

PESSOA JURÍDICA 42,59% 

MÉDIA 58,55% 

 
Apresentamos os índices de inadimplência extraídos dos relatórios do CRTR 04, 

referentes aos exercícios de 2016 a 2019, sem considerar os inativos. 
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g) Evolução das receitas e despesas 
 
 Para fins de estudos e avaliação, apresentamos a evolução da receita corrente 
arrecadada durante os últimos cinco anos. O quadro indica o montante da receita própria do 
CRTR/04, 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 3.401.075,72 285,00 
2016 3.584.903,03 5,40% 302,10 6,00% -0,56% 
2017 3.934.027,02 9,74% 331,17 9,62% 0,11% 
2018 3.937.941,48 0,10% 331,17 0,00% 0,10% 
2019 4.341.173,52 10,24% 331,17 0,00% 10,24% 

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

aumento real na arrecadação das receitas próprias em 9,85%, se descontado os aumentos 
conferidos às anuidades. 
 

Apresentamos, também, a evolução da despesa corrente executada durante os 
últimos cinco anos. O quadro aponta os valores relacionados às despesas de custeio, ou seja, 
aquelas necessárias ao bom andamento da máquina administrativa e cota-parte do CONTER, 
descontada a inflação do período, segundo o índice acumulado do IGPM. 
 

EVOLUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA 

EXERCÍCIOS 
DESPESAS DE 

CUSTEIO + 
COTA-PARTE 

VARIAÇÃO 

SIMPLES INFLAÇÃO DO 
PERÍODO (IGPM) 

AUMENTO 
REAL DA 
DESPESA 

2015 3.267.773,20       
2016 3.579.916,14 9,55% 7,19% 2,20% 
2017 3.590.590,17 0,30% -0,53% 0,83% 
2018 3.720.005,10 3,60% 7,55% -3,67% 
2019 4.180.482,82 12,38% 7,32% 4,71% 
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O quadro indica que houve, acumuladamente, um aumento das despesas nos 
últimos cinco anos em 3,95%, 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 4ª 

Região possui 13 (treze) contas bancárias: 7 (sete) correntes e 6 (seis) 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.  

 
Além das contas acima, havia uma conta no Banco Bradesco AG: 2509 C/P: 

1005437-0. Tal conta poupança não encontra conformidade com o § 3º do Art. 164 da 
Constituição Federal de 1988. Afim de regularizar esta situação o CRTR a encerrou em 30 de 
julho de 2019. 
 

b) Quanto ao controle das receitas 
 

O relatório emitido pelo Sistema de Arrecadação do CRTR/04, que demonstra o 
total de baixas efetuadas em 2019 apresenta divergência uma pequena divergência entre os 
registros contábeis. O quadro geral indica que, em relação aos valores efetivamente recebidos, 
o sistema de arrecadação do CRTR/04 diverge em R$ 39.803,58; cerca de 0,94%, valor que 
pode ser considerado irrelevante:  

 
VALORES DEMONSTRADOS PELO SISTEMA 

DE ARRECADAÇÃO 
VALORES 

CONTABILIZADOS 
DIFERENÇ

A 
ANUIDADES, 

MULTAS E 
TAXAS 

PESSOA FÍSICA 
4.223.402,30 4.263.205,88 (39.803,58) PESSOA JURÍDICA 
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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 precisam de padronização e aprimoramento nas suas rotinas internas 
e algumas implementações para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo 
com a norma legal. Recomendamos que as montagens dos processos de pagamentos estejam 
devidamente autuadas e numeradas além de algumas implementações, especialmente para os 
seguintes procedimentos básicos: 
 

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

                       
c.2) Verificamos que alguns impostos e obrigações trabalhistas foram efetuados 

em atraso gerando juros e/ou multas. Tal situação refere-se ao recolhimento de INSS e IRRF 
dos meses 11 e 13/2019, totalizando R$ 3.041,23. Ressaltamos que as despesas com multas e 
juros são inelegíveis às atribuições do conselho, devendo ser apurado o fato gerador que o 
ocasionou e o responsável, se houver, atribuindo a esse, o ônus do pagamento. Diante disso, 
solicitamos que o Conselho Regional apure o fato que originou a incidência de multa e juros 
sobre os respectivos recolhimentos, e apresente quais providências serão necessárias para suprir 
a situação. 

 
c.3) Com o advento da Lei nº 9.430, de 27.12.96, especificamente o art. 64, a 

partir de 1º de janeiro de 2003, os pagamentos efetuados pelos Conselhos de Radiologia às 
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, passaram a sofrer 
retenção na fonte do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da 
contribuição para a seguridade social (COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP. 
Atualmente a matéria está regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 480/2004, de 
15/12/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/1/2012. Verificamos que as 
disposições mencionadas foram parcialmente aplicadas, em face da não retenção dos impostos 
federais em alguns serviços /compras, como por exemplo as seguintes empresas:  
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 Telefônica Brasil S.A; 
 Telemar Norte Leste S/A; 
  Ferf Way Informática Comercio E Serviço Eireli;  
 Byte Serviços De Informática Ltda; 
 Ampla Energia E Serviços S.A; 
 Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Medico Do Rio De Janeiro Ltda. 

 
c.4) Durante análise dos processos econômicos não foi identificado os 

comprovantes de recolhimento de ISS referentes aos serviços prestados por terceiros, é 
necessário a devida observância do Código Tributário do Município 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/04, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
rasuras e o documento precisa estar 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.  

 
c.5) Foi constatado que os Suprimentos de Fundos aplicados pelos Supridos, se 

destinam, em sua grande maioria, a cobrir despesas de pequeno vulto, todavia as despesas 
realizadas não se revestiram do caráter da excepcionalidade previsto no caput do Art. 45 do 
Decreto nº 93.873/86, ou seja, eram previsíveis e passíveis de planejamento, e poderiam ter 
sido submetidas ao processo normal de aplicação da despesa. 
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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. 

 
e) Dívida Ativa  
 
A inscrição em Dívida Ativa é um ato jurídico que visa legitimar a origem do 

crédito em favor da Autarquia, revestindo o procedimento dos necessários requisitos jurídicos 
para as ações de cobrança.  

 
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei n 6.830, de 22 de setembro de 

1980, cabe ao órgão competente apurar a liquidez e certeza dos créditos, qualificando a 
inscrição como ato de controle administrativo da legalidade. A natureza jurídica das anuidades 
é de tributo, sendo classificado como contribuições profissionais corporativas.  O fato gerador 
das anuidades é a existência de inscrição no Conselho, ainda que por tempo limitado ao longo 
do exercício (Art. 5º da Lei 12.514/2011).  

 
De acordo com os registros contábeis, o valor inscrito em dívida ativa até o 

exercício de 2019 está assim posicionado: 
 

DADOS CONTÁBEIS 
CRÉDITOS A LONGO 

PRAZO 
INSCRIÇÃO R$ 11.567.608,05 

PROVISÃO P/PERDAS R$ 0,00 
TOTAL R$ 11.567.608,05 

 
Portanto, em face do volume de recursos financeiros envolvidos, são necessárias 

ações efetivas para inscrição, execução e cobrança dos créditos inadimplidos, especialmente 
com a implantação de sistema de controle para controlar e gerenciar os créditos inscritos e 
executados na dívida ativa.  

 
Disponibilizamos abaixo modelo de quadro demonstrativo e recomendamos a 

sua implantação para viabilidade de mensuração real das ações efetivamente ultimadas pelo 
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CRTR 4ª frente às medidas internas para recuperação de créditos inadimplidos e os resultados 
dela advindos. 

 
LEVANTAMENTO DE DEVEDORES/2019 

 PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

FASE 
QUANTIDADE 
DE DÉBITOS 

VALOR 
ESTIMADO 

QUANTIDADE 
DE DÉBITOS 

VALOR 
ESTIMADO 

ADMINISTRATIVA     
EXECUÇÃO     

QUANTIDADE DE 
ANUIDADES 

 
 

   

 
  f) Ações Judiciais  

 
Foi apresentado pelo Departamento Jurídico do CRTR 4ª Região, Relatório 

contendo discriminação das demandas judiciais nas quais o CRTR figura como Autor, Réu, o 
seu respectivo motivo contendo o prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho das 
ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou remota.  
 

Da listagem apresentada, foi verificada a existência de 10 (dez) ações judiciais 
em curso no Tribunal Regional do Trabalho, ajuizadas em desfavor do Conselho Regional de 
Técnicos em Radiologia da 4ª Região, conforme demonstrativo abaixo:  
 

AÇOES DE CUNHO TRABALHISTA: 
 

PROC. Nº VALOR 
DA 

INICIAL 

MOTIVO VALOR 
PROVÁV

EL DE 
ACORDO 

ÚLTIMO 
ANDAMENTO 

APROVISIONAMENTO 

0100026-
79.2019.5.01

.0036 

R$ 
14.098,12 

Reclamação 
Trabalhista 

Sem 
proposta de 

Acordo 

Processo concluso 
para sentença 

É remoto, contrato nulo 
não geral Direito. Ar. 37, 

II, §2º 
0100984-

97.2019.5.01
.0254 

R$ 
34.468,41 

Reclamação 
Trabalhista 

Sem 
proposta de 

Acordo 

Pedido da autora 
julgado 

improcedente 

É remoto, contrato nulo 
não geral Direito. Ar. 37, 

II, §2º 
0101499-

50.2017.5.01
.0043 

R$ 
10.331,48 

Reclamação 
Trabalhista – 

Reconhecimen
to de 

vínculo/verbas 
resilitórias 

Sem 
proposta de 

Acordo 

Processo 
aguardando 

processamento do 
Agravo em Recurso 

de Revista 

É remoto, contrato nulo 
não geral Direito. Ar. 37, 

II, §2º 
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verbas 
indenizatórias 

0101111-
26.2018.5.01

.0072 

R$ 
71.538,18 

Indenização 
por dispensa 

discriminatóri
a 

Sem 
proposta de 

acordo 

Recurso ordinário 
julgado pela 10ª 

turma do TRT da 1ª 
Região, onde os 

desembargadores 
acordaram em 

desprover o recurso 
do autor. Processo 

pendente do 
Recurso de 

Embargos de 
Declaração do 

CRTR 4ª Região 

É remoto, pois o tipo de 
contrato questionado pelo 

autor é de vínculo precário, 
por vedação do art. 37, II, 

§2º. 

0100987-
85.2017.5.01

.0037 

R$ 
131.058,43 

Reclamação 
Trabalhista – 

Reconhecimen
to de 

vínculo/verbas 
resilitórias 

verbas 
indenizatórias 

Sem 
proposta de 

acordo 

Recurso ordinário 
julgado pela 8ª 

Turma do TRT da 
1ª Região, onde 
fora reformada a 

sentença para 
diminuir a 

condenação do 
CRTR para R$ 

30.000,00. O CRTR 
da 4ª Região estão 

*(sic) 

É remoto, pois o tipo de 
contrato questionado pelo 

autor é de vínculo precário, 
por vedação do art. 37, 

II, § 2º. 

0101235-
90.2018.5.01

.0045 

R$ 
40.000,00 

Dispensa 
discriminatóri

a 

Sem 
proposta de 

acordo 

Processo em fase de 
instrução, pendente 

de expedição de 
carta precatória 
para oitiva de 

testemunha do autor 

Remoto. Alegação 
genérica de perseguição 

política como fundamento 
da dispensa. Ausência de 

elementos comprobatórios 
do afirmado. Ilegitimidade 

passiva do CRTR 4ª 
Região, uma vez que a 

ordem de dispensa partiu 
do CONTER – por meio 

do Presidente interventor – 
amparada na nulidade do 

vínculo (ingresso sem 
observância da regra 

constitucional do concurso 
público - Art. 37,II) 

0100272-
72.2019.5.01

.0037 

R$ 
40.000,00 

Adicional de 
insalubridade 

Sem 
proposta de 

acordo 

Processo já teve 
perito judicial 

nomeado e está 

É remoto, incidência do 
Regime estatutário -  Lei 

8.112/90 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

26 

 
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 

aguardando perícia 
judicial. 

0101286-
87.2017.5.01

.0061 

R$ 
38.000,00 

Reclamação 
trabalhista – 

Restabelecime
nto do Auxílio 

refeição 

Sem 
proposta de 

acordo 

Processo está 
suspenso por força 
da Decisão Liminar 
Proferida na ADPF 
323, de Relatoria do 

Ministro Gilmar 
Mendes 

É remoto, contrato nulo 
não gera direito. Ar. 37 

II,§2º 

0100026-
66.2017.5.01

.0063 

R$ 
150.000,00 

Reclamação 
Trabalhista - 

Reconhecimen
to de 

Vínculo/Verba
s 

Resilitórias/Ve
rbas 

Indenizatórias 
– Cobrança de 

honorários 

Sem 
proposta de 

acordo 

Processo 
atualmente 
suspenso, 

aguardando a 
conclusão de um 
inquérito no MPF 

Remoto. Usurpação de 
função de procuradores 

concursados (art. 132, da 
CRFB); nulidade da 

investidura para cargo em 
comissão, eis que a função 

desempenhada era 
burocrática e não de 
chefia, direção ou 

assessoramento (art, 37, V, 
da CRFB); direito apenas a 
saldo de salário e depósitos 

do FGTS (art. 37,II da 
CRFB e súmula 363, do 

TST); questionável direito 
ao recebimento de 

honorários, considerando o 
art. 4º, da Lei 9527/97, a 
contrária manifestação do 

TCU na matéria e a 
irretroatividade da Lei 

3.327/2016 (art. 5º, 
XXXVI, da CRFB). 

0100039-
58.2018.5.01

.0054 

R$ 
42.019,61 

Reclamação 
Trabalhista - 

Reconhecimen
to de 

Vínculo/Recol
himento das 
parcelas do 
FGTS, bem 

como a multa 
de 40% 

Sem 
proposta de 

acordo 

Recurso Ordinário 
julgado, 

reformando a 
sentença para 

excluir os 40% da 
multa do FGTS. O 

CRTR opôs 
Recurso de 

Embargos de 
Declaração, o qual 

encontra-se 
pendente de 
julgamento. 

É possível, tendo em vista 
o direito assegurado pelo 
STF, independentemente 

do vínculo entre o 
Reclamante e a Reclamada 
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Observação: Todos os processos listados acima, tem como polo passivo o Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 4ª Região.   

 
Processos nos quais o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia figure 

como polo ativo:  
  

 
PROC. Nº 

 
VALOR 

DA 
INICIAL 

 
MOTIVO 

VALOR 
PROVÁVEL 

DE 
ACORDO 

 
ÚLTIMO 

ANDAMENTO 

 
APROVISIONAMENTO 

0100264-
97.2019.5.01.0004 

R$ 
5.000,00 

Ação 
Civil 

Pública 

Sem proposta 
de acordo 

Sentença 
julgando 

procedente o 
pedido do 

CRTR. 
Aguardando 

É remoto 

 
f.1) No Relatório contendo o prognóstico quanto a quanto à possibilidade de 

perda no desfecho das ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, 
possível, ou remota apresentada pelo CRTR, não se encontra incluso o Inquérito Civil 
000559.2009.01.000/2-23 em curso no Ministério Público do Trabalho cujo objeto é a apuração 
de assédio sexual e moral com potencial prejuízo ao CRTR 4ª Região em R$7.329.812,57 valor 
apurado até  a data de 27/11/2016, resultante de Descumprimento de TAC – Termo de 
Ajustamento de Conduta para o qual reiteramos a recomendação frente a regularização. 
Embora o IC esteja em curso no âmbito do Ministério Público, importante estar evidenciado no 
relatório de prognóstico. 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.  
 

f.2) Visto a gravidade do fato e o valor vultuoso da condenação especificada no 
item e.3) faz-se necessária a apresentação das providencias administrativas ultimadas pelo 
CRTR 4ª Região quanto à apuração de responsabilidade de quem deu causa para o qual 
reiteramos a regularização. Sobre tal apontamento feito na auditoria do exercício de 2018, o 
CRTR 4ª Região respondeu, verbis: “Foi interposta ação judicial nº 5033466-
61.2019.4.02.5101, em face dos personagens que causaram o dano ao erário, que ainda 
encontra-se em trâmite”. Referida resposta foi considerada parcialmente satisfatória pelo Setor 
de Controle Interno, visto que não foi apresentado procedimento administrativo no âmbito do 
CRTR 4ª Região para apuração de responsabilidade de quem deu causa. 
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AÇOES CÍVEIS EM GERAL:  
 

Foi apresentado relatório contendo 11 (onze) ações cíveis em geral.  
 

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, visa 
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 foi apresentado.  

 
 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.  

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

471.260,00 com esta modalidade, evidenciando uma variação, na média, de 6,04% em relação 
ao exercício anterior, conforme quadro abaixo: 
 

TIPOS DE DESPESAS 

EXERCÍCIOS 

2018 2019 Variação 

Diárias no país - Servidores R$ 28.200,00 R$ 34.550,00 22,52% 

Diárias a Conselheiros/Delegados - no país R$ 25.800,00 R$ 28.750,00 11,43% 

Diárias a Colaboradores Eventuais - no país R$ 2.600,00 R$ 3.250,00 25,00% 

Auxílio Representação R$ 109.760,00 R$ 114.520,00 4,34% 

Jeton R$ 278.040,00 R$ 290.180,00 4,37% 

TOTAL R$ 444.400,00 R$ 471.250,00 
6,04% 

Variação Total R$ 26.850,00 
 

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 Resolução CONTER nº 12/2017, regulamentando a matéria no âmbito 
do sistema CONTER/CRTR. 
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g.1) Diárias 
 
Da análise da formalização dos processos de concessões de diárias, verificou-se 

que alguns processos estavam de acordo com a instrução normativa e outros não, faltando nos 
processos administrativos econômicos documentos necessários, tais como cartões de 
embarques, fotos, relatórios de viagem, convites, programações, certificados, folders do evento, 
crachás, listas de presença, atas, que dão suporte à comprovação efetiva da concessão das 
diárias.  

 
Para fins de exemplo, não foi identificado a prestação de contas da diária 

concedida ao Sr MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA, início 21/01/2019 com término 
em 25/01/2019 conforme exigido na resolução do CONTER e acórdãos do TCU. 

 
Também foi identificado que algumas Diárias com viagens da diretoria, estavam 

lançadas em Projeto de Fiscalização, quando na verdade o correto seriam despesas 
administrativas, devendo utilizar projetos/atividades fiscalização somente para a realização da 
efetiva fiscalização.  

 
O interesse público deve ser sempre demonstrado/ justificado. 
 
Segue alguns acórdãos relacionados ao tema: 
 
Acórdão TCU 2789/2009 – Plenário 9.6.5. abstenha-se de conceder diárias e 
passagens aos seus servidores, para a participação em eventos não 
correlacionados com as atividades desenvolvidas pela autarquia e/ou com as 
atribuições dos beneficiários, de acordo com o princípio da finalidade; 
 
Acórdão TCU 2789/2009 – Plenário 9.6.12. nos casos de viagens realizadas 
para fins de participação em congressos, seminários, cursos e outros afins, 
inclua no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens- SCDP anexos 
contendo cópias de certificados, listas de presença, relatórios ou outros 
documentos que comprovem a efetiva participação do servidor no evento; 
 
Acórdão TCU 5894/2009 – 2ª Câmara 1.5.1.3. inclua nos processos de 
concessão de diárias, como boa praxe administrativa e para reforçar a 
evidência do cumprimento do ACÓRDÃO 507/2004 - Plenário - TCU, 
quaisquer documentos que possam vir a comprovar o deslocamento do 
servidor, tais como: convites, programações, certificados ou folders;  
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Acórdão TCU 6078/2009 – 2ª Câmara 1.5.1.3. faça com que os servidores 
anexem às suas propostas de concessão de diárias os cartões de embarque ou 
comprovante de que a viagem se realizou nas datas indicadas pelos PCDs e, se 
não houver comprovação da viagem, que providencie a restituição do valor 
das passagens e das diárias; 
 
g.1.1) 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.1.2) Foi constatado que durante todo o exercício de 2019 foi pago diária aos 

Agentes Fiscais no valor de R$ 300,00. Valor fixado pela Portaria Nº 12/2018, vigente no 
CRTR. Descumprindo a Resolução CONTER Nª 09/2019, que dispõe: 

“Art. 1° ATUALIZAR o valor da diária do AGENTE FISCAL, do valor de até 
350,00 (trezentos e cinquenta reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais).” 
 
É recomendado que o CRTR cumpra a Resolução CONTER Nº 09/2019 e 

atualize a Portaria que define os valores das verbas indenizatórias.  
 

g.2) Jetons 
 
No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o jeton: 1) corresponde a 

gratificação por presença de conselheiro em órgãos de deliberação coletiva; e 2) deve ter seu 
valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar a natureza honorífica do cargo de 
conselheiro. 

 
Somente é cabível o pagamento de jetons (gratificação de presença) a diretores e 

conselheiros de entidades de fiscalização profissional na hipótese de comprovado 
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comparecimento a sessões de plenário ou a reuniões de diretoria com caráter deliberativo, em 
consonância com o disposto na Lei 5.708/1971. 
  

g.3) Auxílio Representação 
 

Com base na amostra foi possível identificar que os pagamentos do Auxílio 
Representação seguem um rito administrativo, com a abertura do processo, solicitação e 
autorização de pagamento, empenho, liquidação e baixa de pagamento, além dos respectivos 
comprovantes de transferências. 
 

A Resolução do Conter 08 de 20 de outubro de 2017, regulamenta em seu artigo 
11º o Auxílio Representação: 
  

Art. 11 É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato da 
Lei Federal n° 7.394/85, bem como aos respectivos convidados e delegados estaduais e 
regionais, a percepção de Auxílio de Representação para pagamento de eventuais 
despesas com locomoção e refeição na cidade de seu domicílio, quando da participação 
em reuniões, eventos, comissões, atividades em favor do Sistema CONTER/CRTRs, não 
podendo ultrapassar 01 (um) Auxílio por dia.  

 
Como se sabe, a concessão da referida verba é devida como forma de 

minimização dos prejuízos suportados por membros do conselho para o desempenho ou 
participação em atividades político-representativas e de gerenciamento superior inseridas no 
âmbito do Sistema CONTER, em que a figura do beneficiário da verba representa, 
institucionalmente, a própria entidade. É natural, portanto, não ser devida a concessão da 
referida verba em deslocamento, de forma permanente, entre a residência de seu representante 
e a sede do conselho, ainda que o deslocamento envolva municípios distintos. 
 

Segundo o entendimento do TCU, com base em diversos pré-julgados, editou o 
Acórdão 1925/2019-Plenário do TCU. Porém, o referido Acórdão é apenas uma orientação para 
os Conselhos Profissionais, o qual está suspenso devido ao pedido de reexame solicitado por 
diversos Conselhos Profissionais, mas que é recomendável que se siga, visto que as decisões 
estão seguindo nessa linha.  
 

Para o TCU, no âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o auxílio de 
representação:  
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- Destina-se à cobertura de despesas com alimentação e deslocamentos urbanos 
por ocasião da execução de atividades de representação de interesse do conselho junto a 
terceiros, fora das dependências da entidade;  

- Não podendo configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade;  
- Devendo ser limitado a 50% do valor de uma diária. 

 
O fato gerador do direito à percepção dessa verba é a atividade político-representativa, a 
exemplo da representação do conselho em congressos, seminários, conferências, palestras, 
formaturas, encontros e demais eventos análogos, realizados fora das dependências do 
conselho, mas no próprio município da sua sede. 

 
g.3.1) A Portaria CRTR RJ Nº 12/2018, art. 10ª, parágrafo 3º ao definir que: 
  

O Conselheiro Efetivo, bem como Diretoria Executiva, em suas atividades ordinárias 
na sede do CRTR-RJ, também farão jus ao recebimento de auxílio representação, e 
para tal, deverão ao final das atividades, apresentar relatório por escrito, cujos mesmos 
serão numerados em livro próprio. 

 
Estabelece critérios para o recebimento do auxílio, totalmente contrário ao que o 

TCU tem entendido, concedendo de forma reiterada o auxílio representação para desempenho 
de funções administrativas dentro da própria entidade para o qual recomendamos a 
regularização.  
 

O TCU já se manifestou em diversos acórdãos, inclusive no FOC, que para 
caracterizar o auxílio representação, a representação dos conselhos tem que ser junto a 
terceiros, fora das dependências da entidade, sendo vedado o pagamento para realização de 
atividades rotineiras dentro do próprio conselho, caracterizando remuneração. 
 

Foi identificado que a diretoria do CRTR4 recebe de forma constante, 
mensalmente, verbas indenizatórias. Jetons em um dia, auxílio representação para trabalhos 
internos no outro, fato característico de remuneração. 
 

No caso de diárias e auxílio-representação, as normas que regulamentam o 
pagamento de verbas indenizatórias devem exigir que constem do processo administrativo a 
comprovação dos eventos que deram causa aos referidos pagamentos, incluindo, a 
demonstração de vinculação com a atividade finalística ou com os interesses institucionais. 
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g.3.2) Foi identificado o pagamento de dois auxílios representação no mesmo dia 
ao Senhor RICHARD SIQUEIRA DIAS, no dia 24/01 referente a palestra interna proc. 137 e 
uma para participação de reunião interna proc. 150, para o qual solicitamos esclarecimentos. 
 

g.3.3) Foram identificados ainda o pagamento de palestras, auxílios para 
participação em reuniões internas, auxílios para participação de comissões internas, dentre 
outras, tudo através da rubrica AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para o qual recomendamos a 
regularização.  

 
g.3.4) Recomenda-se ao CRTR4 tendo em vista, os entendimentos, as 

determinações e as ciências expedidas por meio dos acórdãos do TCU, seguir às orientações 
emanadas no FOC aos Conselhos de Fiscalização Profissional, visto que os pagamentos atuais 
encontram-se divergentes das orientações.  
 

h) BENS PATRIMONIAIS 
 

Bens de natureza permanentes 
 
h.1) O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade foram 

devidamente confeccionados, porém os procedimentos não 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, devido as 
seguintes inconsistências indicadas a baixo: 
 

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 
Balanço 

Patrimonial 
Relatório 
Inventário Diferença 

1.2.3.8.1.01.01.01.001  
 MOBILIÁRIO EM 
GERAL  

(4.179,68) (16.881,40) 
12.701,72 

1.2.3.8.1.01.01.01.002   VEÍCULOS  (4.502,16) (127.975,35) 123.473,19 

1.2.3.8.1.01.01.01.003  
 MÁQUINAS E 
APARELHOS  

(2.993,25) (14.692,26) 
11.699,01 

1.2.3.8.1.01.01.01.004  
 EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA  

(4.005,10) (54.611,14) 
50.606,04 

1.2.3.8.1.01.01.01.007  
 UTENSÍLIOS DE COPA 
E COZINHA  

(4,56) (489,77) 
485,21 

1.2.3.8.1.01.01.01.008  
 EQUIPAMENTOS PARA 
ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  

(216,00) - 
(216,00) 
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1.2.3.8.1.01.01.01.009  
 OUTROS 
EQUIPAMENTOS  

(312,82) (14.480,79) 
14.167,97 

1.2.3.8.1.01.01.01.099  
 OUTROS MATERIAIS 
PERMANENTES  

(15.243,60) - 
(15.243,60) 

 TOTAL  (31.457,17) (229.130,71) 197.673,54 
 
h.2) É recomendo que seja realizado um estudo para a Reavaliação da Vida Útil 

dos bens imobilizados para que seja possível constatar o estado de conservação e critérios de 
depreciação de cada item para que sirva de subsidio para a confecção de um controle 
patrimonial que viabilize confrontar os bens arrolados e os saldos constantes no Balanço 
Patrimonial. 
 

Além da verificação da existência física dos bens, o Inventário Anual objetiva: 
 
1) Manter atualizados os registros e controles administrativo e contábil; 
2) Confirmar a responsabilidade dos agentes responsáveis pelos bens 
patrimoniais 
sob a sua guarda; 
3) Conferir a listagem do cadastro geral dos bens móveis; 
4) Instruir as tomadas de contas anuais. 
 
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. 
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Nesse sentido, informamos que nos Conselhos Regionais o "almoxarifado", ou 
seja, os estoques de materiais relacionam-se com a execução da despesa, e tem por finalidade: 

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

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

 
Controle da frota de Veículos.  
 
O CRTR 4ª Região possui 2 (dois) veículos. Durante o Exercício de 2019 

ocorreram as seguintes movimentações:  
 

VEÍCULO MARCA/MODELO PLACA 
KM RODADOS 

NO ANO 
1 VW VOIAGE 2012 JKB0895 12630 
1 CORSA GM - 2007 LUV9885 283 

 
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, do 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.  
 
  h.3) Foi apresentado nada consta do veículo CORSA GM – 2007, LUV9885, 
constando a situação: “Em autuação”  com multa na monta de R$ 127,69 (cento e vinte e sete 
reais e sessenta e nove centavos), para o qual reiteramos a recomendação frente a regularização, 
em atendimento ao que preceitua a Resolução CONTER nº 06/2010 que regulamenta a 
utilização dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia que em 
seu artigo 8º§2º estabelece: “As multas decorrentes de infração às normas de transito serão 
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pagas pelo motorista infrator no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da 
concessão da mesma pela autoridade competente”  
 
  h.4) Foi apresentado nada consta do veículo VW VOIAGE JKB0895 constando 
a situação: “Em autuação” com multa na monta de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e 
vinte e três centavos), para o qual reiteramos a recomendação frente a regularização, em 
atendimento ao que preceitua a Resolução CONTER nº 06/2010 que regulamenta a utilização 
dos veículos nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia que em seu artigo 
8º§2º estabelece: “As multas decorrentes de infração às normas de transito serão pagas pelo 
motorista infrator no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da concessão da 
mesma pela autoridade competente”  
 

h.5) O Mapa de Controle Anual de Veículo referente ao veículo Corsa GM- 
2007 LUV 9885 que demonstra a média de gastos por quilômetro rodado foram confeccionados 
e apresentados mas padecem de aprimoramento, visto não preenchimento total dos dados,  para 
o qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região. 

  
Concernente a situação dos veículos, o CRTR 4ª Região, apresentou Relatório, 

verbis: “[..] Na auditoria do SCI-CONTER referente ao exercício de 2018, ao consultar o nada 
consta do veículo, constamos que: O veículo VW VOYAGE, placa JKB0895, possuía um auto 
de infração referente à 2019. Este tornou-se o item III, h3, referente as ressalvas do exercício 
2018. Para solucioná-las foi aberto o Processo Administrativo (PAD) nº 006/2020. No mesmo é 
possível verificar – folhas 187, 188 189 – que a multa foi devidamente identificada, pelo fiscal 
Gabriel Carvalho que já fez a identificação como condutor infrator. Quanto à quitação do 
débito, por ainda estar na situação “Em autuação”, o pagamento é, no momento opcional. O 
veículo CORSA GM, placa LUV 9885, possuía um auto de infração referente ao exercício de 
2011. Este tornou o item II, h2, referente as ressalvas do exercício de 2018. No PAD citado 
acima – folhas orientação da ASSEJUR, para que o mesmo tome ciência e dessa forma, possa 
tomar as providencias necessárias para que seja feita a regularização. Atenciosamente, 
CARLOS HENRIQUE L. PIMENTA Presidente da Comissão de Controle Interno LUCIENE 
DA SILVA MARINHO Membro da Comissão de Controle Interno GABRIELE LOVATTE 
MAIA Membro da Comissão de Controle Interno. O CRTR deve comprovar a regularização da 
ocorrência quando da próxima auditoria.  
 
   i) DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA 
 
Os dados a seguir foram extraídos do Relatório de Fiscalização exercício de 2019. 
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AÇOES DESENVOLVIDAS NO ATO FISCALIZATÓRIO: 
 

MUNICÍPIOS VISITADOS Mutirao:11 Trimestre: 28 Total: 39 
INSTITUIÇOES FISCALIZADAS Mutirão: 79 Trimestre: 228 Total: 307 
PROFISSIONAIS ABRANGIDOS Mutirão:512  Trimestre: 942 Total: 

1454 
NOTIFICAÇAO PESSOA FÍSICA DE 
PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

(INADIMPLENCIA)EMITDA NO LOCAL 

Mutirão: 26 Trimestre: 22 Total: 48 

NOTIFICAÇAO PESSOA FÍSICA DE 
PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

(INADIMPLENCIA) VIA “AR” 

Mutirão: 54 Trimestre: 193 Total: 247 

NOTIFICAÇOES DE PESOAS FÍSICAS 
EMITIDAS POR OUTRAS 

IRREGULARIDADES 

Mutirão: 3 Trimestre: 3 Total: 6 

NOTIFICAÇAO PESSOA JURÍDICA Mutirão: 11 Trimestre: 26 Total: 38 
AUTO DE INFRAÇAO EMITIDOS Mutirão: 8 Trimestre: 36 Total: 44 

BOLETINS DE OCORRENCIA/TERMOS 
CIRCUNSTANCIADOS DE 

OCORRENCIA/REPRSENTAÇAO NO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXERCÍCIO 

ILEGAL 

Mutirão: 0 Trimestre 0 Total: 0 

QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS 
COM IRREGULARIDADES SANITÁRIAS  

Mutirão:22  Trimestre: 104 Total: 126 

QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS 
COM IRREGULARIDES TRABALHISTAS  

Mutirão: 3 Trimestre: 25 Total: 28 

OUTROS Mutirão: 0 Trimestre: 0 Total: 0 
 
    Concernente aos procedimentos – continuidade do processo fiscalizatório do 
Trimestre anterior (3º trimestre), destaca-se:  
 
Processos  Administrativos Gerados 44 
Processos Administrativos Aguardando Parecer do Relator 81 
Processos Administrativos  Aguardando Decisão do Plenário 57 
Processos Administrativos com Defesa Deferidos  29 
Processos Administrativos sem Defesa e/ou Indeferido multa 27 
Processos Administrativos com Recursos ao CONTER 09 
Inscrição na Dívida Ativa 00 
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Cobranças judiciais 00 
 
No relatório apresentado pelo CRTR 4ª Região, intitulado Notificações 

(pendencias Administrativas – Inadimplência), restou informado, verbis:   
 
“Foram emitidas através da COREFI 63 (sessenta e três) notificações in loco e 

270 (duzentos e setenta) notificações via AR aos profissionais com situação administrativa 
irregular – inadimplência, sendo encaminhado ao SECOB deste Regional um total de 333 
(trezentos e trinta e três) notificações. Deste total, 154 (cento e cinquenta e quatro) fizeram 
acordo para quitarem seus débitos, onde foi arrecadado até a presente data, um valor de R$ 
49.621,43 (quarenta e nove mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), 
conforme informado pelo Setor de Cobrança deste Regional”.  

 
Inscrição na Dívida Ativa 00 
Cobranças judiciais 00 
Processo Administrativo Ético Disciplinar por Inadimplência  197 
Cobranças extrajudiciais (cartório) 00 

 
Representações em Outros Órgãos:  

 
Vigilância Sanitária 17 
Ministério Público do Trabalho/Sindicatos 00 
Ministério Público do Estado ou da União 00 
Outros 00 
 

PRESTAÇAO DE CONTAS:  
 
Demonstrativo de Custos:  

 
Valor Gasto Combustível R$ 1.773,01 
Valor Gasto Diárias R$ 6.750,00 
Valor Gasto Passagens R$    337,88 
Valor Gasto Estacionamento R$      35,00 
Valor Gasto Manutenção Veicular R$        0,00 
TOTAL GASTO R$ 8.895,89 
VALOR PROJETADO R$ 8.902,31 
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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 quais somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

 
Dos Processos de contratações - A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, e a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei do 
Pregão, constituem a legislação básica sobre licitações e contratos para a Administração 
Pública.  

Foi apresentada a Portaria nº 19/2019 que dispõe sobre a substituição de membro 
de aquisição de bens e serviços no âmbito do CRTR 4ª Região e dá outras providencias. 

  
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 artigo 4º, caput e § 1º do Decreto 5450/2005 (Acórdão 1623/2013 – 
Plenário, TC 007.030/2013-4, relator Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 
26.06.2013 e demais atualizações vigentes.  

 
j.1) Concernente à prestação de serviços firmados pelo CRTR 4ª Região/RJ e as 

empresas abaixo relacionadas, não foram observadas a liturgia procedimental na conformidade 
ao que preceitua a Lei 8.666/93 de licitações e contratos administrativos para o qual 
recomendamos a regularização:  
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NOME OBJETO VALOR 
GLOBAL 

FORMA DE 
CONTRATAÇA
O/MODALIDA

DE DE 
LICITAÇAO 

2A Informática Tecnologia Aquisição de equipamentos 
de informática  

R$ 899,00 Dispensa 

Admix Multimídia e 
Informática 

Serviços de 
Telecomunicações Telefonia 
e Internet 

R$ 5.404,00 Dispensa 

Alelo Programa de Alimentação ao 
trabalhador  

R$ 
176.554,12 

Dispensa 

Alterdata Tecnologia em 
Informática 

Manutenção de Sistemas de 
Informática Software 

R$ 5.365,12 Dispensa 

Atacadão Papelex Material de expediente R$ 13.419,39 Dispensa 
Byte Serviços de 
Informática  

Locação de Sistemas de 
Informática –Software 

R$ 7.200,00 Dispensa 

Dinamize Informática Serviços de Informática e 
Hospedagem de Sistemas 

R$ 2.715,89 Dispensa 

Ferf Way informática Com. 
E Serviços  

Mobiliários em Geral R$ 14.103,00 Dispensa 

Fetranspor  Vale Transporte R$ 
115.361,49 

Inexigibilidade 

Gim – Geraldo Comércio 
de Águas 

Gênero de Alimentação R$ 3.874,00 Dispensa 

Heloísa Cristina Pinto da 
Silva 

Locação de Imóveis R$ 10.668,00 Inexigibilidade 

Insect Bye Manutenção de 
imóveis/Instalações 

R$ 436,00 Dispensa 

Jwa Serviços em 
Refrigeração 

Manutenção e Conservação 
de Máquinas e Equipamentos 

R$ 250,00 Dispensa 

Maria Helena Falcao 
Rebelo 

Locação de imóveis, 
condomínios e taxas 
correlatas 

R$ 
123.912,63 

Inexigibilidade 

Mondeo Passagens para o País R$ 1.390,08 Dispensa 
Solução completa 
informática 

Aquisição de equipamentos 
de informática  

R$ 960,00 Dispensa 

FONTE: Relação de fornecedores/Prestadores de Serviços - Exercício de 2019, fornecido pelo CRTR 4ª Região 
mediante solicitação do Setor de Controle Interno do CONTER. 
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j.2) Inicialmente queremos frisar a necessidade de revisão dos procedimentos 
relacionados à classificação das modalidades de licitação na conformidade ao que preconiza a 
Lei 8.666/93, de licitações e contratos administrativos.  
 

j.3) As contratações especificadas no quadro acima padecem de melhoria no que 
concerne à formalização do procedimento administrativo, juntada aos autos, da dotação 
orçamentária concernente à despesa, o assentamento do valor em contrato firmado entre as 
partes, a publicação de extrato do contrato na imprensa nacional,  o indicativo do fiscal, para o 
qual recomendamos o aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região nos referidos ritos 
procedimentais para atendimento ao que preceitua a Lei 8.666/93, Decreto 9412/18 e demais 
Decretos Regulamentadores vigentes. 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 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.  

 
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 
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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.  
 

j.4) 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 4ª Região.  
 

j.5) 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.  
 

j.6) Ausência de celebração contratual e respectiva cláusula indicando o gestor 
do contrato. O acompanhamento e fiscalização do contrato é instrumento poderoso que o gestor 
dispõe para defesa do interesse público, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/93. A 
execução do contrato deve ser fiscalizada e acompanhada por representante da Administração, 
de preferência do setor que solicitou o bem ou serviço. Os fiscais podem ser servidores da 
própria Administração ou contratados especialmente para esse fim. 
 

j.7)  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 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. 
 

j.8) 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 
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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). 
 

j.9) 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.  

 
j.10) 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.   

 
Avaliação Geral: Somente autorize processo de dispensa e/ou inexigibilidade de 

licitação para os casos que, efetivamente, seja impossível realizar uma licitação, devido à 
inviabilidade de competição entre os supostos concorrentes, dada a natureza singular dos 
profissionais ou empresas de notória especialização entre outras circunstâncias 
exemplificadamente descritas nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8666/93, devidamente formalizados 
no processo. 

j.11) No que concerne à contratação com a empresa: 
 

Alelo Programa de Alimentação ao trabalhador  R$ 176.554,12 Dispensa 
 

O CRTR informou a utilização da Dispensa de Licitação em desconformidade ao 
rito estabelecido na Lei 8.666/93. 

  
Rito processual: Nas contratações por inexigibilidade de licitação devem conter 

dados que afaste 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 dos 
processos se encontra fragilizada em todos os itens. 

 
Aplicabilidade da Exceção (Inexigibilidade): Os casos de inexigibilidade 

destacam-se pela impossibilidade de se realizar uma licitação devida a inviabilidade de 
competição entre os supostos concorrentes, dada a natureza singular dos profissionais ou 
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empresas de notória especialização entre outras circunstâncias exemplificadamente descritas no 
artigo 25 da Lei nº 8666/93. Compreender o que significa “inviabilidade de competição” 
depende do exame das três situações apontadas nos incisos do art. 25, ou seja: deixar claro que 
a inviabilidade deriva da ausência de alternativa, de objetividade ou de homogeneidade, as 
quais precisam estar definidas no processo. A inexigibilidade da licitação, ao contrário da 
dispensa (ato discricionário dos ordenadores de despesas), fundamenta-se na “tese de licitação 
materialmente impossível”, motivo pelo qual deverá ser obrigatoriamente adotada pelo gestor 
nas hipóteses previstas legalmente. Ademais, a necessidade da contração deverá ser sempre 
justificada com base nos princípios constitucionais que regem a administração pública. Sobre o 
assunto específico, temos ainda a acrescentar:  

 
ACÓRDÃO Nº 918/2015 – TCU – Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes 
autos de Representação formulada pelo Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia contra o processo eleitoral levado a efeito no Conselho Regional de 
Técnicos em Radiologia da 4ª Região – CRTR/RJ no ano de 2011 e possíveis 
irregularidades praticadas na gestão subsequente. ACORDAM os Ministros do 
Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões 
expostas pelo Relator, em: ... 
 
9.3. Considerar revel o Sr. Edvaldo Severo dos Santos, nos termos do 
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, 
inciso II, do referido diploma legal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), em razão da dispensa ilegal de licitação para celebração de contratos de 
prestação de serviço e aquisição de bens com a empresa Implanta Informática 
Ltda., e da ofensa ao princípio constitucional da eficiência, por falta de 
utilização posterior de dois dos três módulos de informática adquiridos 11. Data 
da Sessão: 22/4/2015 – Ordinária.” 

 
No que concerne à locação de imóveis condomínios e taxas correlatas:  

 
Maria Helena Falcao 
Rebelo 

Locação de imóveis, 
condomínios e taxas 
correlatas 

R$ 123.912,63 Inexigibilidade 

 
Avaliação Técnica: 1) Cada processo de locação de imóvel por dispensa de 

licitação deve ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos: a) Justificativa e 
conclusiva declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho e que ele é o único a 
atendê-las, ou o mais adequado a este atendimento; b) Pesquisa de mercado e conclusiva 
declaração de que o preço pretendido é compatível com os praticados no mercado. c) Os 
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requisitos legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro 
contratado por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos 
termos da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das certidões de regularidade fiscal do 
proprietário do imóvel afigura-se imprescindível à correta instrução processual; d) ato de 
reconhecimento da dispensa pela autoridade máxima; e) Publicação do extrato de contrato e 
dos respectivos aditivos na imprensa oficial. Especificamente para essa contratação.  
 

j.12) Em caso de realização de eventual prorrogação contratual, é prudente a 
realização de nova pesquisa de mercado, a fim de comprovar se os preços oferecidos ainda são 
compatíveis com os de mercado. 

 
As contratações do CRTR 4ª Região sofreram aprimoramentos padecendo ainda 

de melhoria no rito procedimental para viabilidade de atendimento às regras estabelecidas na 
Lei 8.666/93, Decreto 9412/18 e demais Decretos Regulamentadores para os certames a ele 
subordinados e à Lei 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 para o certames dessa modalidade 
e demais Decretos Regulamentadores vigentes. Os processos licitatórios precisam ter 
justificativa com detalhamento da necessidade de contratação, para o qual recomendamos a 
regularizaçao.  
 

j.13) Não foi apresentado o processo administrativo e o  contrato de renovação 
de locação da atual sede do CRTR 4ª Região, cujo valor global, em 2019, totalizou a monta de 
R$ 123.921,63 (cento e vinte e três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e três 
centavos), conforme dados extraídos dos registros  contábeis e da Relação de fornecedores 
apresentados pelo CRTR 4ª Região.  

 
j.14) Pontos a serem observados:  
 
As contratações do CRTR 4ª Região padecem de alguns aprimoramentos no rito 

procedimental. Os processos licitatórios precisam ter justificativa com detalhamento da 
necessidade de contratação.  

 
A licitação é somente inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se 

instaurar competição entre eventuais interessados. Esse requisito não ficou bem demonstrado 
nos processos; Ausência da comprovação de ampla pesquisa de mercado e a conclusiva 
declaração de que o preço pretendido é compatível com os praticados no mercado. Nesse 
sentido, recomendamos que nos processos de qualquer modalidade, inclusive as dispensas e 
inexigibilidades, sejam apresentadas justificativas mais detalhadas para as contratações.  
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k) Administração de Pessoal 
 

Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 
2019, o CRTR/04 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 
FUNCIONÁRIOS 

EFETIVOS 25 71,43% 

COMISSIONADOS 7 20,00% 

CONTRATOS 
IRREGULARES 

3 8,57% 

TOTAL 35 100,00% 

DESPESAS 

PESSOAL 1.014.473,42 56,70% 28.984,95 

ENCARGOS 268.633,51 15,01% 7.675,24 

BENEFÍCIOS 506.079,52 28,29% 14.459,41 

TOTAL 1.789.186,45 100,00% 51.119,61 

% 
COMPROMETIMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

4.180.482,82 42,80% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA 
CORRENTE LÍQUIDA 

3.012.769,27 59,39% 3.932,28 

 
Em relação às médias, para não comprometer os dados estatísticos, as diárias de 

funcionários foram excluídas do cálculo. Os encargos compreendem os itens: INSS, FGTS e 
PASEP. Os benefícios compreendem: Auxílio Educação, Assistência Médica e Auxílio 
Alimentação. A receita corrente líquida foi assim calculada: (receitas correntes) – (despesas de 
cota-parte CONTER)). No cálculo da média mensal foram considerados treze (13) meses. 

 
Existem outros dois empregados efetivos que estão afastados por licenças.  
 
 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

47 

 
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 

O Artigo 37 da CRFB determina, verbis:  
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração.  

 
k.1) Do quadro de pessoal do CRTR 4ª Região, em 2018, destaca-se que 

houveram diversas substituições dos contratos irregulares por empregados concursados, porém, 
o CRTR ainda possui 03 (três) contratações sem concurso público e sem investidura na forma 
estabelecida nas contratações de cargos de livre provimento.  

 
Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CRTR/04 junto aos 

órgãos de controle fiscal (Receita Federal, FGTS, Estado e Município) e constatamos, exceto 
pelo FGTS, que todos oferecem a regularidade automática. O motivo pelo o qual o CRTR não 
possui regularidade junto ao FGTS é devido ao não recolhimento de FGTS para os cargos 
comissionados no período de 11/2004 a 12/2013 no qual o CRTR entendia de que não era 
devido; tal matéria foi judicializada e o CRTR aguarda desfecho do processo.    
 

k.2) Não foi apresentado o comprovante de envio do CAGED da movimentação 
ocorrida em 03/2019.  
 

l) Processo de Solicitação de Inscrição 
 

l.1) Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem restou observado que as peças documentais dos processos de solicitação de 
inscrição profissional se encontram numerados, mas acondicionados em plásticos, para o qual 
reiteramos a recomendação concernente ao aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª 
Região frente ao rito procedimental especificado no Manual de rito processual elaborado pelo 
CONTER e constante em seu site www.conter.gov.br.manuais editado em 2015.  

 
m) 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 conteúdo para o acesso as informações e dá outras providências.  
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m.1) No site do CRTR 4ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso 
ao portal da transparência que se encontra alimentado com as informações exigidas na Lei 
12.527/2017, padecendo de aprimoramento para atendimento total das exigências estabelecidas 
na lei de regência, nos seguintes tópicos: Licitações/Editais: atualizar pois está disponível 
dados de 2017 e o link Regimentos não está disponível o Regimento Interno do CRTR 4ª 
Região e está se reportando ao site do CONTER.  

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) DA CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE 

CONTROLE.  
 
 O CRTR 4ª Região, instituiu o Controle Interno em seu âmbito, tendo como 

objetivo a análise da gestão realizada no exercício e ajuda no desenvolvimento de novos atos de 
gestão para uma melhoria efetiva.  

 
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 - d.1 

O Rol de responsáveis do CRTR 4ª Região foi apresentado e juntado ao 
Processo de Prestação de Contas do exercício de 2019 na regra disposta na 
Resolução CONTER nº 01/2016, que estabelece normas e procedimentos 
para a tomada e prestação de contas dos Conselhos de Radiologia, cabendo 
aprimoramento apenas, no que concerne à inclusão da data de publicação na 
imprensa Oficial, da identificação dos atos de nomeação, designação e 
exoneração dos gestores, para o qual reiteramos a recomendação frente à 
regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O aprimoramento indicado pelo SCI será realizado no Processo de Prestação de Contas, 
exercício 2020. Anexamos a essa respostas as atas de nomeação e designação, assim como as 
publicações feitas no DOU.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, reincidindo 
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o CRTR 4ª Região no apontamento realizado no exercício de 2018. Nova análise será realizada na 
próxima auditoria. 

II - e.1.1 

Levando-se em consideração a última arrecadação, que foi de R$ 
4.341.173,52 (quatro milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e setenta 
e três reais e cinquenta e dois centavos), o CRTR 4ª região está deixando de 
arrecadar 3,9 da arrecadação anual, ou seja, aproximadamente 4 anos de 
arrecadação estão em aberto no sistema, que deixam de ser aplicados no 
cumprimento de sua atividade fim. É de responsabilidade do corpo eleito a 
gestão e o acompanhamento desses recursos, e, a falta de ações no combate 
podem trazer sérios riscos à saúde financeira do regional. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Parecer nº 012/2020, a ASSEJUR informa que a cobrança judicial das anuidades, 
segundo art. 8º da lei nº 12.514/2011, somente é possível após o acúmulo de 04 anos de 
inadimplência.  
 
Acrescentamos que o 6º Corpo de Conselheiros do CRTR-RJ aprovou em fevereiro/2020 Plano 
de Ação para recuperação de Crédito da ASSEJUR, sendo a Execução Fiscal uma das etapas do 
plano para recuperação das anuidades que constam em aberto. Para informações mais precisas, 
a ASSEJUR através do Memorando nº 885/2020, informou que durante o ano de 2020 foi 
preparado o ajuizamento de devedores que possuem em aberto a anuidade de 2012, antes o risco 
da prescrição. Relata, também, o grande número de parcelamento que vem sendo realizado pelo 
Departamento Jurídico e que: “(...) os devedores inadimplentes com renegociações celebradas, 
tem procedido à notificação extrajudicial (via e-mail) de todos os devedores, em bloco de 50 
profissionais, para que se regularizem e tornem a adimplir os parcelamentos assumidos, sob pela 
de adoção de medidas judiciais cabíveis”. O Departamento Jurídico comunica que todas as 
anuidades de 2012 a 2020 serão objeto de cobrança judicial até março/2021. 
 
Ressaltamos que além do projeto de execução fiscal, o Departamento Jurídico e SECOB vem 
realizando acordos administrativos, desde 2019, conforme pode ser constatado no processo 
Administrativo nº 014/2019, revisado através do Processo Administrativo nº 019/2020. 
 
A Diretoria continuará acompanhando as execuções fiscais, compreendendo que o cenário 
financeiro, não só do Estado do Rio de Janeiro, como de todo o país, encontra-se instável devido 
à pandemia ocasionada pelo COVID-19. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Nova análise será 
realizada na próxima auditoria. Após 5 anos as anuidades são prescritas, fazendo-se necessária 
observância ao previsto no artigo 8º, Parágrafo único, verbis: “Os conselhos não executarão 
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judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado 
anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente. Parágrafo Único - O disposto da Lei 
12.514/2011 no caput não limitará a realização de medidas administrativas de cobrança [...] 
Portanto, existem outras formas de se efetuar a cobrança, tais como, negativação em cartórios, 
cobras via carta e telefonemas.  

II - e.1.2 

Recomenda-se um planejamento bem estruturado para reduzir esse índice de 
inadimplência, e caso já haja um trabalho sendo desenvolvido por este 
regional, solicitamos que sejam apresentados as ações e os resultados, se já 
tiverem, para que em um trabalho futuro, possamos verificar se as metas 
estão sendo cumpridas conforme o planejado.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Conforme dito no item anterior, há plano de ação estruturado elaborado pela ASSEJUR, em 
conjunto com o Departamento de Cobrança (SECOB), aprovado pelo 6º Corpo de Conselheiros 
fevereiro/2020. Como resultado do Plano iniciado, a ASSEJUR informou resultados obtidos, até 
o presente momento, através do Memorando nº 885/2020: 
 
“Quanto aos parcelamentos realizados, relatório emitido pelo sistema da Byte aponta um total de 
4260 boletos de encargos do DL 1025/69 gerados no intervalo mencionado (janeiro/2020 a 
agosto/2020). Quanto ao acompanhamento dos parcelamentos, temos notificado 
extrajudicialmente aqueles que descumpriram as renegociações celebradas, convocando-os a se 
regularizar. No cenário atual, estimamos que aproximadamente 580 profissionais descumpriram 
os parcelamentos celebrados pela Assejur, conforme relatório da Byte.” 
 
No entanto, a pandemia causada pelo COVID-19 prejudicou a andamento de todos setores de 
país. Mesmo adotando o trabalho home office, ainda sim, existirão deficiências que só serão 
superadas ao longo deste processo. O Plano será revisado e analisado os índices de 
desempenho, para que sejam efetuados os ajustes necessários.  
 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:  A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

II - e.2.1 

Solicitamos esclarecimentos quanto aos critérios adotados para apuração do 
resultado, visto que o resultado apresentado se apresenta superestimado e em 
desacordo com os princípios contábeis, alterando totalmente o resultado da 
instituição. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 
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Através do Memorando nº 0944/2020, a Contadora Silviane informou que na tentativa de 
encontrar um valor para ser reconhecido como Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) de 
anuidades, que foi solicitado auxílio de Sr. Jean Nunes (Empresa byte) e que o mesmo 
apresentou relatório onde constava todos os direitos a receber do Conselho, inclusive de 
anuidades, sem distinção dos valores por exercício, não sendo possível fazer a distribuição do 
valor correspondente a cada ano. Esclarece que após indagações, seguiu orientação do Sr. Jean 
Nunes, fazendo o reconhecimento de todo valor que constava no relatório, dando origem a uma 
VPA de R$ 13.323.669,96, acarretando numa superestimava na receita patrimonial para o ano 
de 2019. E finaliza: “Por último informo que todos os procedimentos cabíveis para uma apuração 
de resultado mais real está sendo realizada e que de fato há uma confusão dentro do sistema sobre 
como proceder ao reconhecimento das receitas de anuidades, por esse motivo cada contador dos 
Regionais realiza essa apropriação de forma diferente, (...). Talvez fosse apropriado a utilização 
de um parâmetro à fim de evitar divergências na apuração de resultado entre os Conselhos.”.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Entende as limitações e 
complexidades para encontrar esse valor no Sistema Byte, mas uma análise e confirmação das 
informações é de inteira responsabilidade da Diretoria. Recomenda-se utilizar mais de um 
relatório para se chegar ao valor correto da receita, pois os relatórios da Byte consideram multa e 
juros, dividas ativas, receitas prescritas e demais. É necessário revisar essa informação, pois a 
nosso ver, dois faturamentos em aberto, parece um tanto elevado, mas reiteramos que essa 
responsabilidade é da Diretoria, juntamente com o contador responsável. 
Outro ponto levantado é a questão das padronizações de lançamentos. Se outros 
regionais/contadores estão fazendo lançamentos e padrões diferentes dos exigidos nas NBCs - 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicáveis, a responsabilidade é dos contadores. Cabe a nós 
como controle interno orientar para que a contabilidade possa demonstrar de forma adequada a 
realidade financeira conforme as Normas contábeis.  
Efetuar um lançamento de ajuste em conta de resultado, irá trazer a falsa informação de que o 
Regional teve naquele ano uma super receita/resultado, quando na verdade, não passa de um 
ajuste, que deve ser tratado como tal. 

II - e.2.2 

Vale ressaltar que Ajustes de exercícios anteriores, conforme o Manual de 
Contabilidade aplicado ao setor público, não deve passar pelo resultado do 
exercício. Quando os ajustes se fizerem necessários, a forma correta de 
contabilização é lançar em Ajustes de Exercícios Anteriores, conta 
patrimonial, devendo ser encerrada no primeiro dia do exercício seguinte em 
que ocorreram os ajustes, tendo seu saldo transferido para superávit ou 
déficit acumulados de exercícios anteriores. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Foi informado, através do memorando nº 0946/2020, que a recomendação ocorreu devido ao 
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reconhecimento da VPA de anuidades em 2019 ter sido realizada, em parte, reconhecendo 
receitas de outros exercícios. A Contadora finaliza: “Foi um caso isolado, todos os acertos nas 
cotas serão realizados de acordo com as Normas de Contabilidade, utilizando-se a conta de 
ajustes de exercícios anteriores.” 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

II - e.3.1 

Conforme demonstrativo orçamentário e fluxo de caixa, no exercício de 
2019, não foram feitos contingenciamentos adequados quanto ao vultuoso 
volume de processos passíveis de execução, além disso, no balanço 
patrimonial, não são feitas as provisões contingenciais conforme exigido no 
MCASP. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A contadora Silviane Nunes, através do Memorando nº 991/2020, mediante análise das normas 
referentes à de reserva de contingência e provisões, concluiu que: “Diante disso, eu entendo que 
um provisão apenas deverá ser reconhecida em contas patrimoniais, quando for provável de 
ocorrer. No relatório fornecido pelo setor jurídico não existiam processos classificados como 
provável, desta forma não há que se falar em provisão. Já em relação a reserva de contingência, 
hoje eu entendo que deva ocorrer quando a causa for classificada como possível. Devendo 
também ser divulgado em notas explicativas”.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Conforme 
observado, o referido Processo não se encontrava listada. É de responsabilidade do setor jurídico 
passar as informações completas e corretas, se isso não ocorreu, não é de responsabilidade da 
contabilidade o prejuízo que isso possa causar, caso o processo venha a ser executado, claro, 
munido de papeis que os comprove. 
 
Um processo muito antigo, com um valor vultuoso, não provisionar nada durante todos esses 
anos é porque realmente ele não estava classificado como “POSSIVEL”. 
 
Solicitamos relatório e parecer jurídico que fundamente essa decisão, pois caso o processo seja 
executado, a continuidade do regional pode ser afetada. 

II - e.3.2 

Solicitamos esclarecimentos dos seguintes pontos: 
1) Por que o CRTR4 não realizou o contingenciamento de recursos quando 
ficou sabendo que poderia perder esse processo a qualquer momento? 
2) Como a Gestão pretende liquidar esse processo caso ele seja executado? 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 
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O referido item, também foi apontamento da auditoria exercício 2018 (Item III – e.3), realizada 
em outubro/2019. No Plano de Ação enviado ao CONTER, através do ofício nº 371/2020, foi 
informado que: “Apesar da improbabilidade do valor, conforme orientação SCI-CONTER e 
ASSEJUR CRTR-RJ, foi feito contingenciamento em aproximadamente 10% da receita visando 
resguardar valores, até que o inquérito finde para o início da composição da dívida real”.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. É de 
responsabilidade da Diretoria Executiva zelar pela saúde financeira do regional. Sendo assim, é 
necessário que seja comprovado que o contingenciamento foi realizado em data oportuna e qual a 
base para a definição da margem de 10%. Se foi com base na classificação do jurídico deve ser 
apresentado o relatório correspondente.  

II - e.4 

Provisão de Férias 
Não foi identificado nos demonstrativos contábeis a provisão de férias e 
encargos a pagar. 

 
É recomendável que todo o mês 1/12 avos de férias e décimo terceiro sejam 
provisionados nos demonstrativos contábeis. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Contadora Silvia, através do Memorando nº 0883/2020, informou que a provisão de férias não 
foi realizada devido às inconsistências no relatório do sistema Alterdata, que informa os valores. 
A Coordenadora do Departamento Pessoal esclareceu, através do memorando nº 0969/2020, que 
após suporte feitas as devidas correções. Dessa forma, será implementada a provisão de férias 
para o ano de 2021. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

II - e.5.2 

Solicitamos esclarecimento se o processo administrativo de apuração de 
responsabilidade foi aberto à época, bem como, por qual motivo deixaram de 
recolher os impostos na data de vencimento, já que é vedado a administração 
pública pagar juros e multas quando há disponibilidade financeira. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Contadora Silvia, através do Memorando nº 0883/2020, informou que o parcelamento se refere 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

54 

 
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 

a adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para Débitos Previdenciários, 
realizada em 25/09/2017, de várias competências.  
 
Para que seja realizada apuração de responsabilidade, assim como apurar valores referentes a 
juros e multas, atendendo a recomendação do SCI, a Diretoria deliberou pela abertura de 
Processo Administrativo.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Verificar na próxima 
auditoria o desfecho desse processo administrativo. 

II - e.5.3 
O CRTR da 4ª deve apurar do valor total de juros e multas pagos e que ainda 
serão pagos pelo CRTR referentes ao parcelamento junto à Receita Federal.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Idem II – e.5.2 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Verificar na próxima 
auditoria o desfecho desse processo administrativo. 

II - e.6 

O saldo nas contas a seguir foram transportados de exercícios anteriores, em 
sua maior parte, e não foram liquidados durante todo o exercício. É 
recomendado que o CRTR realize o levantamento da existência de tais 
créditos e realize ajustes caso necessário: 
1.1.3.1.1.01.01.
01.001 

ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 
5.851,19 

1.1.3.1.1.01.01.
01.002 

ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 
6.358,00 

 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0903/2020, a Contadora Silviane Nunes informou que o montante que 
consta na conta “ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS”, refere-se: 

 Jorge Chernicharo, valor R$ 689,25. A Diretoria deliberou pela abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme Ata 22/09/2020, 2ª Sessão, após o valor ter sido 
constatado e informado à Diretoria, através do Memorando nº 879/2020; 

 Anna Christina, valor R$ 2.161,94, e Júlio César do Monte, valor R$ 3.000,00, Com 
objetivo de dar continuidade a apuração, solicitamos apuração dos valores, através de 
Memorando nº 0920, ao Departamento de Pessoal.  

Ainda, segundo informação da Contadora, o montante que consta na conta “ADIANTAMENTO 
DE 13º SALÁRIO”, refere-se a valor concedido ao ex funcionário Júlio César do Monta. Com 
objetivo de dar continuidade a apuração, solicitamos apuração dos valores, através do 
Memorando nº 0920/2020, ao Departamento de Pessoal.  
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Daremos continuidade no levantamento das informações, para regularizar essa recomendação.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

II - e.7 
Na rubrica 2.1.5.1.1.01.01.01.001 COTA PARTE A ENVIAR AO CONTER 
- OUTROS EXERCÍCIOS, constatamos saldo de R$ 66.562,52 a ser 
regularizado.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento do SCI-CONTER nas auditorias dos exercícios 2017, realizada 
em abril/2019, e 2018, realizada em outubro de 2019. Após reanálise pela Contabilidade, foram 
identificados valores que não foram repassados ao CONTER, e valores repassados em maior 
parte. O resultado da apuração foi enviado ao CONTER, através do Ofício nº 364/2020, 
seguimos aguardando resposta.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Deve ser 
acompanhado o andamento da apuração junto ao CONTER e ser realizada a regularização e/ou 
ajustes que forem necessários. Nova análise será realizada quando da próxima auditoria.  

II - e.8 

Existia saldo nas contas 1.1.3.4.1.01.01.01.002 RESPONSÁVEIS POR 
DANOS E PERDAS referente a juros e multas pagos pelo CRTR. Em 
30/04/2019 foi realizado um “ACERTO DE SALDO NA CONTA 
RESPONSÁVEIS POR DANOS E PERDAS” no valor de R$ 1.130,33. O 
CRTR 04 deve instaurar procedimento para apuração de responsabilidade. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Após solicitação de esclarecimentos, a Contadora Silviane Nunes informou, através do 
memorando nº 0964/2020, que o valor de R$ 1.128,61, lançado em 2018, foi transportado para 
2019. Sendo o acerto em 2019, que totaliza o valor de R$ 1,72, gerando o montante de R$ 
1.130,33. 
 
Relembramos que o valor referente a 2018, foi item da auditoria SCI-CONTER, exercício 2018, 
realizada em outubro/2019 (Item II – e.2c), para o qual está sendo dado andamento ao Processo 
Administrativo nº 024/2020 aberto para apuração.  
 
Para que seja realizada apuração de responsabilidade, assim como apurar valores referentes a 
juros e multas, atendendo a recomendação do SCI a Diretoria deliberou, pela abertura de 
processo Administrativo, apurar o valor de R$ 1,72, referente a 2019. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. O CRTR deve informar ao 
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CONTER o andamento do Processo Administrativo nº 024/2020, quando da próxima auditoria.  

II - e.9 

Há saldo na conta 1.1.3.4.1.01.01.01.004 RESPONSABILIDADES EM 
APURAÇÃO no valor de R$ 25.753,96. O CRTR informa por meio das suas 
notas explicativas que foram “objeto da instalação da comissão de 
sindicância nº 001/14, encontram-se notificados o tribunal de Contas da 
União, o Ministério Público e a Polícia Federal”. É necessário que o CRTR 
informe o andamento/conclusão do processo. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A ASSEJUR informa, através de Memorando SN/2020, 21/09/2020, que o valor refere-se aos 
honorários de sucumbências pagos indevidamente ao Advogado Pascoal dos Santos Cirilo, no 
período em que prestou serviços ao Regional. Acrescenta ainda, que em 2017 o advogado 
ajuizou reclamação trabalhista, sendo oferecido pelo CRTR 4ª reconvenção que tramita na 63ª 
Vara de Trabalho do Rio de Janeiro – RT nº 0100026.66.2017.5.01.0063, e que: “Na 
reconvenção o valor pago indevidamente está sendo pleiteado, bem como foi informado ao MM. 
Juízo que o valor pago era alvo de investigação no ministério Público Federal – Inquérito Civil nº 
1.30.001.003225/2014-27. Diante da investigação no MPF, o juiz decidiu pela suspensão do 
processo trabalhista. Em relação ao Inquérito Civil o Parquet ajuizou em 2019 Ação de 
Improbidade Administrativa em face de Pascoal dos Santos Cirilo e Ivanir Mello da Silva”. Ainda 
segundo ASSEJUR, o MPF apurou que o dano causado ao erário: “(...) foi no montante de R$ 
94.469,28 referente ao valor de R$ 59.219,55, atualizado até outubro de 2019, e acrescido de 
juros de 12% a.a, somando o valor de R$ 35.249,73, referente a multa civil equivalente a 1 vez o 
valor do dano patrimonial, (...) requerendo então ao MPF a indisponibilidade dos bens dos réus. 
O processo tramita na 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro nº 5075160-10.2019.4.02.5101”. Sobre 
o processo do TCU. TC nº 0051662015-2, foi encerrado, um vez que o órgão fiscalizador, 
conforme resposta da ASSEJUR: “(...) não possuía legitimidade para efetuar tal consulta (...). Em 
relação à Polícia Federal não obtivemos retorno.”. 
 
A Diretoria seguirá acompanhando o referido processo.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

II - e.10 

Há saldo nas contas a seguir referentes a créditos em favor do CRTR. É 
necessário que o CRTR verifique a possibilidade de liquidação e realize a 
cobrança dos valores devidos junto às respectivas instituições: 

1.1.3.8.1.01.01.
01.003 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL- 
RETENÇÕES INDEVIDAS 

R$ 
5.758,04 

1.1.3.8.1.01.01.
01.004 

BANCO DO BRASIL R$ 
4.080,00 
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RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Diretoria deliberou, conforme Ata de 15/05/2018, 5ª Sessão, pela abertura do Processo 
Administrativo nº 007/2018 para acompanhamento e solicitação de ressarcimento de descontos 
tributários (IR e IOF) cobrados indevidamente nos rendimentos da aplicação financeira, no 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.  
 
A Comissão de Controle Interno fará reanálise do processo, atualizando os valores junto à 
Contabilidade. Uma vez realizada apuração, a Diretoria oficiará os Banco, solicitando o 
ressarcimentos dos valores.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

II - e.11 

Nas contas abaixo foram lançadas as despesas pagas com juros e multas 
durante o exercício de 2019 para os quais devem ser apurado 
responsabilidade: 

3.4.2.3.1.01.01.
01.001 

JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 

R$ 
131,92 

3.4.2.3.1.01.01.
01.002 

MULTAS DE MORA DE 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

R$ 
2.998,82 

3.4.2.9.1.01.01.
01.001 

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE 
MORA 

R$ 
7.653,53 

 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Foi informado, através do Memorando nº 0881/2020, trata-se de pagamento efetuados com 
atraso de IRRF, INSS e FGTS, referente as contas JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS e MULTAS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. 
Para que seja realizada apuração de responsabilidade, assim como apurar valores referentes a 
juros e multas, atendendo a recomendação do SCI a Diretoria deliberou, pela abertura de 
Processo Administrativo. No entanto, o lançamento na conta OUTROS JUROS E ENCARGOS 
DE MORA, segundo Memorando nº 0963/2020, foi realizado 2018 e não 2019. 
 
Relembrando aos senhores que esse apontamento consta no Relatório Conclusivo do SCI-
CONTER – exercício 2018, realizado em outubro/2019 (Item II – e.6), tendo a Diretoria 
deliberado pela abertura do Processo Administrativo nº 025/2020, que está sendo dado 
seguimento.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. Os valores mencionados 
foram pagos em 2019. Apesar de haver um apontamento semelhante no exercício de 2018 eles 
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são referentes a outros juros e multas pagos naquele ano. É necessário apuração de 
responsabilidade das multas e juros pagas durante o exercício de 2019, que segundo apontamento 
somam o montante de R$ 10.784,27. 

III - c.1 

Na análise das despesas do exercício de 2019, verificou-se que a montagem 
dos processos de despesas precisam de padronização e aprimoramento nas 
suas rotinas internas e algumas implementações para melhor controle e 
gerenciamento dos atos de gestão, de acordo com a norma legal. 
Recomendamos que as montagens dos processos de pagamentos estejam 
devidamente autuadas e numeradas além de algumas implementações, 
especialmente para os seguintes procedimentos básicos: 

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

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento da auditoria exercício 2018, realizada em outubro/2019. 
Vasando atender a recomendação, conforme consta no Processo Administrativo nº006/2020, fls 
054, a Comissão de Controle Interno elaborou modelo, aprovado pela Diretoria, para montagem 
dos Processos Econômicos Financeiro, em 14/02/2020, gerando Ata assinada pelos presentes. 
Logo, mudanças significativa só poderão ser observadas a partir 2020. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - c.2 

Verificamos que alguns impostos e obrigações trabalhistas foram efetuados 
em atraso gerando juros e/ou multas. Tal situação refere-se ao recolhimento 
de INSS e IRRF dos meses 11 e 13/2019, totalizando R$ 3.041,23. 
Ressaltamos que as despesas com multas e juros são inelegíveis às 
atribuições do conselho, devendo ser apurado o fato gerador que o ocasionou 
e o responsável, se houver, atribuindo a esse, o ônus do pagamento. Diante 
disso, solicitamos que o Conselho Regional apure o fato que originou a 
incidência de multa e juros sobre os respectivos recolhimentos, e apresente 
quais providências serão necessárias para suprir a situação. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0880/2020, a Contadora Silviane Nunes informou que foram 
realizados pagamentos em atraso referente ao recolhimento de INSS e IRRF dos meses 11 e 
13/2019. Para que seja realizada apuração de responsabilidade, assim como apurar valores 
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referentes a juras e multas, atendendo a recomendação do SCI a Diretoria deliberou pela 
abertura de Processo Administrativo.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - c.3 

Com o advento da Lei nº 9.430, de 27.12.96, especificamente o art. 64, a 
partir de 1º de janeiro de 2003, os pagamentos efetuados pelos Conselhos de 
Radiologia às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de 
serviços, passaram a sofrer retenção na fonte do imposto de renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade 
social (COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP. Atualmente a matéria 
está regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 480/2004, de 
15/12/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/1/2012. 
Verificamos que as disposições mencionadas foram parcialmente aplicadas, 
em face da não retenção dos impostos federais em alguns serviços /compras, 
como por exemplo as seguintes empresas:  
 Telefônica Brasil S.A; 
 Telemar Norte Leste S/A; 
  Ferf Way Informática Comercio E Serviço Eireli;  
 Byte Serviços De Informática Ltda; 
 Ampla Energia E Serviços S.A; 
 Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Medico Do Rio De Janeiro 

Ltda. 
RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento das auditorias do exercício 2017, realizada em abril/2019, e 
exercício 2018, realizada em outubro/2019. Anualmente, visando atender a recomendação, o 
Regional envia Ofício para as empresas, que constam nos Relatórios do SCI-CONTER, 
solicitando que seja efetuada a retenção. Apesar das tentativas infrutíferas, mediante 
informações da Assessoria de Tesouraria, através do Memorando nº 0904/2020, foram oficiadas 
as empresas que não estão realizando a retenção: Telefônica Brasil S.A.; Telemar Norte Leste 
S/s, Ampla Energia e Serviços S.A, respectivamente, informando da obrigação da realização da 
retenção.  A empresa Ferf Way prestou serviço uma única vez para o Regional.  
 
Ainda, segundo Memorando nº 0904/2020, a Byte Serviços iniciou a retenção em 11/2019 e a 
empresa Oi Móvel, em 09/2020.   
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, 
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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.4 

Durante análise dos processos econômicos não foi identificado os 
comprovantes de recolhimento de ISS referentes aos serviços prestados por 
terceiros, é necessário a devida observância do Código Tributário do 
Município quanto ao recolhimento do ISS para os serviços adquiridos pela 
autarquia. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Para atender a recomendação, o Regional está dando seguimento a sugestão da Contadora 
Silviane Nunes, que consta no Memorando nº 0890/2020. O item 1 já foi realizado, daremos 
continuidade nas etapas seguintes, para completa adequação.  
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.5 

Foi constatado que os Suprimentos de Fundos aplicados pelos Supridos, se 
destinam, em sua grande maioria, a cobrir despesas de pequeno vulto, 
todavia as despesas realizadas não se revestiram do caráter da 
excepcionalidade previsto no caput do Art. 45 do Decreto nº 93.873/86, ou 
seja, eram previsíveis e passíveis de planejamento, e poderiam ter sido 
submetidas ao processo normal de aplicação da despesa. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento das auditorias exercícios 2017, realizada em abril/2019, e 2018, 
realizada em outubro/2019. Visando sanar o apontamento, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 006/2020, que versa sobre as ressalvas do exercício 2018, fls 055, foi enviado 
para os supridos material elaborado pela Controladoria Geral da União para os gestores 
federais, “Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamentos”, no qual esclarece dúvidas sobre a 
utilização dos recursos, evitando erros e subsidiando de informações os que recebem o 
Suprimento de Fundos. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - f.1 No Relatório contendo o prognóstico quanto a quanto à possibilidade de 
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perda no desfecho das ações judiciais (análise de risco), com classificação 
como provável, possível, ou remota apresentada pelo CRTR, não se encontra 
incluso o Inquérito Civil 000559.2009.01.000/2-23 em curso no Ministério 
Público do Trabalho cujo objeto é a apuração de assédio sexual e moral com 
potencial prejuízo ao CRTR 4ª Região em R$7.329.812,57 valor apurado até  
a data de 27/11/2016, resultante de Descumprimento de TAC – Termo de 
Ajustamento de Conduta para o qual reiteramos a recomendação frente a 
regularização. Embora o IC esteja em curso no âmbito do Ministério 
Público, importante estar evidenciado no relatório de prognóstico. 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 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento da auditoria exercício 2018 (Item III – e.2), realizada em 
outubro/2019. No Plano de Ação enviado ao CONTER, através do Ofício nº 0371/2020, foi 
informado que: “Apesar da improbabilidade do valor, conforme orientação SCI-CONTER e 
ASSEJUR CRTR-RJ, foi feito contingenciamento em aproximadamente 10% da receita visando 
resguardar valores, até que o inquérito finde para início da composição da dívida real.”. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é insatisfatória. O CRTR não evidenciou 
por meio de Relatório de Prognóstico o referido processo para que se seja feito o provisionamento 
e também não foi apresentado nota explicativa. Conforme consta no apontamento, 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. Faz-se necessário uma melhoria na gestão das 
informações entre a assessoria jurídica e o setor de contabilidade no que concerne ao 
encaminhamento do Relatório de prognóstico por parte do setor jurídico à Diretoria Executiva e 
ao setor de contabilidade para que este, tome as medidas de estilo, quanto ao provisionamento 
sobre a potencial perda como uma obrigação do passivo. Nova análise será realizada na próxima 
auditoria. 

III - f.2 

Visto a gravidade do fato e o valor vultuoso da condenação especificada no 
item e.3) faz-se necessária a apresentação das providencias administrativas 
ultimadas pelo CRTR 4ª Região quanto à apuração de responsabilidade de 
quem deu causa para o qual reiteramos a regularização. Sobre tal 
apontamento feito na auditoria do exercício de 2018, o CRTR 4ª Região 
respondeu, verbis: “Foi interposta ação judicial nº 5033466-
61.2019.4.02.5101, em face dos personagens que causaram o dano ao 
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erário, que ainda encontra-se em trâmite”. Referida resposta foi 
considerada parcialmente satisfatória pelo Setor de Controle Interno, visto 
que não foi apresentado procedimento administrativo no âmbito do CRTR 4ª 
Região para apuração de responsabilidade de quem deu causa. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Mediante parecer da ASSEJUR, solicitado através do Memorando nº 0863/2020, sobre a 
necessidade de abertura de procedimento administrativo, no qual apontou que a instauração de 
procedimento administrativo: “(...) seria apenas para cumprir mera formalidade para se ter 
documentadas as responsabilidade e irregularidades dos envolvidos, informando quais medidas 
foram tomadas e em que esferas essas medidas estão sendo acompanhadas, bem como afastar 
qualquer omissão do 6º Corpo de Conselheiros. Devemos lembrar também, que o 
descumprimento do TAC ocorreu no ano de 2011, após esta data, o Regional teve outros 
Gestores que também não instauraram nenhum procedimento, inclusive no ano de 2016, quando 
saiu o valor da multa, o Regional encontra-se em Intervenção, trazendo a tona o inquérito Civil, 
bem como não podemos esquecer que os auditores que passaram pelo Regional verificando os 
exercícios a partir de 2013 nunca questionaram a ausência de procedimento administrativo, com 
certeza o valor da indenização paga a funcionário passou pelas mãos dos auditores. Por todo 
exposto, não vislumbro outra conclusão, até porque é possível a abertura de PAD após o 
desligamento do Servidor, então sugerimos a formalização das responsabilidades e 
irregularidades através da instauração de processos administrativo.” 
 
Dessa forma, a Diretoria deliberou pela abertura de Processo Administrativo para apurar e 
documentar as responsabilidade.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:  A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
Nova análise será realizada na próxima auditoria onde serão analisadas o procedimento 
instaurado pelo CRTR e seu deslinde e acompanhamento da ação judicial proposta pelo CRTR.  
O apontamento informa que visto a gravidade do fato e o valor vultuoso da condenação 
especificada no item e.3 faz-se necessária a apresentação das providencias administrativas 
ultimadas pelo CRTR 4ª Região quanto à apuração de responsabilidade de quem deu causa e 
reitera recomendação anterior. 

III – g.1 
Não foi identificado a prestação de contas da diária concedida ao Sr. 
Marcello Carlos de Souza, início 21/01/2019 com término em 25/01/2019, 
conforme exigido na resolução CONTER e acórdãos do TCU.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Verificamos que a referida diária foi concedida ao Diretor Presidente para participar da 3ª 
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Reunião de Presidentes do Sistema CONTER/CRTR’s, conforme consta no Processo Econômico 
Financeiro nº 026/2019. O Comprovante de deslocamento, ou seja, o cartão de embarque, estava 
anexado apenas ao Processo Econômico nº 025/2019, que trata do reembolso de passagem 
aérea. Constatamos que houve falha na confecção do PEF e que o mesmo foi sanado. Foi 
anexada cópia do cartão de embarque no PEF nº 025/2019 e estamos aguardando o envio da 
Lista de Presença solicitada ao CONTER, através do Ofício CRTR-RJ nº 341/2020, em 
03/09/2020, para o qual ainda não recebemos resposta, que será anexada ao PEF.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

III - g.1.1 

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 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Conforme dito no Item III – c.1, foi realizado reunião e treinamento com o Setor Financeiro, em 
14/02/2020. Dessa forma, mudanças significativas só poderão ser observadas a partir de 2020. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta parcialmente satisfatória. O CRTR 
precisaria incluir todos os documentos ausentes que comprometeram a formalização dos 
processos. 

III - g.1.2 

Foi constatado que durante todo o exercício de 2019 foi pago diária aos 
Agentes Fiscais no valor de R$ 300,00. Valor fixado pela Portaria Nº 
12/2018, vigente no CRTR. Descumprindo a Resolução CONTER Nª 
09/2019, que dispõe: 

“Art. 1° ATUALIZAR o valor da diária do AGENTE FISCAL, do valor 
de até 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para R$ 400,00 (quatrocentos 
reais).” 

É recomendado que o CRTR cumpra a Resolução CONTER Nº 09/2019 e 
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atualize a Portaria que define os valores das verbas indenizatórias.  
RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Resolução CONTER nº 09/2019 passou a vigorar a partir da data da sua publicação no DOU: 
11/02/2019. Esclarecemos, como já é do conhecimento dos senhores, que a previsão 
orçamentária é feita no ano anterior, logo o Regional não incluiu no orçamento essa majoração, 
cerca de 17% se for considerado a menor valor, para o ano de 2019. 
Na previsão orçamentária, para 2020, foi incluída a majoração, com publicação da Portaria nº 
029/2019, de 21/10/2019, que alterou o valor da diária do Agente Fiscal para R$ 400,00, a 
partir de 01/01/2020. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - g.3.1 

A Portaria CRTR RJ Nº 12/2018, art. 10ª, parágrafo 3º ao definir que:  
O Conselheiro Efetivo, bem como Diretoria Executiva, em suas atividades ordinárias 
na sede do CRTR-RJ, também farão jus ao recebimento de auxílio representação, e 
para tal, deverão ao final das atividades, apresentar relatório por escrito, cujos 
mesmos serão numerados em livro próprio. 

Estabelece critérios para o recebimento do auxílio, totalmente contrário ao 
que o TCU tem entendido, concedendo de forma reiterada o auxílio 
representação para desempenho de funções administrativas dentro da própria 
entidade para o qual recomendamos a regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Relembramos que a referida Portaria CRTR RJ, foi aprovada pelo xº Corpo de Conselheiro do 
CONTER, conforme consta na Ata Plenária Extraordinário CONTER de 11/05/2018, nas 
palavras do Assessor Jurídico “(...) Nessas condições, por ter preenchido integralmente à 
aprovação em Plenária da Portaria CONTER nº 08 e 12 de 2017, manifesta-se favoravelmente à 
aprovação em Plenária da Portaria nº 12/2018 do CRTR 4º Região.”. A referida Portaria foi 
aprovada por unanimidade pela Plenária do CONTER, estado a mesma em vigor até a presente 
data. Dessa forma, aguardaremos nova Resolução CONTER para que seja efetuada a 
regularização necessária.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória,  
considerando o necessário cumprimento dos Acórdãos emanados pelo TCU, a exemplo do 
Acórdão 2164/2014. Faz-se necessária observância que o CONTER já realizou os procedimentos 
de reforma e atualização da Resolução concernente ao tema para o qual recomendamos a 
observância. Nova análise será realizada na próxima auditoria. 

III - g.3.2 
Foi identificado o pagamento de dois auxílios representação no mesmo dia 
ao Senhor RICHARD SIQUEIRA DIAS, no dia 24/01 referente a palestra 
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interna proc. 137 e uma para participação de reunião interna proc. 150, para 
o qual solicitamos esclarecimentos. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Após a apuração realizada pelo Setor Financeiro em conjunto com a Comissão de Controle 
Interno, foi verificado que houve erro material na data do Relatório de Atividades, pois foi 
constatado através da data do cheque nº 851308, que o pagamento foi efetuado em 25/01/2019. 
O apontamento foi devidamente corrigido.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - g.3.3 

Foram identificados ainda o pagamento de palestras, auxílios para 
participação em reuniões internas, auxílios para participação de comissões 
internas, dentre outras, tudo através da rubrica AUXÍLIO 
REPRESENTAÇÃO para o qual recomendamos a regularização.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Segundo Resolução CONTER nº 08/2017, art 11º: 
“É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandado da Lei Federal nº 7.394/85, 
bem como aos respectivos convidados e delegados estaduais e regionais, a percepção d Auxílio 
Representação para pagamento de eventuais despesas com locomoção e refeição na cidade de seu domicílio, 
quando da participação em reuniões, eventos, comissões, atividade em favor do Sistema 
CONTER/CRTRs, não podendo ultrapassar 01 (um) Auxílio por dia.” 
 

Os pagamentos realizados através da rubrica AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, segue o que rege a 
Resolução CONTER.  
 
Acrescentamos que em 05/03/2020, foi realizada reunião na sede do regional, com a 
participação da Diretoria e dos Presidentes da Comissões, Coordenações e Sindicante para 
esclarecer as diretrizes e treinamentos para o exercício de 2020. 
 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória,  
considerando o necessário cumprimento dos Acórdãos emanados pelo TCU, a exemplo do 
Acórdão 2164/2014. Faz-se necessária observância que o CONTER já realizou os procedimentos 
de reforma e atualização da Resolução concernente ao tema para o qual recomendamos a 
observância. Nova análise será realizada na próxima auditoria. 

III - g.3.4 
Recomenda-se ao CRTR4 tendo em vista, os entendimentos, as 
determinações e as ciências expedidas por meio dos acórdãos do TCU, 
seguir às orientações emanadas no FOC aos Conselhos de Fiscalização 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

66 

 
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 

Profissional, visto que os pagamentos atuais encontram-se divergentes das 
orientações.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Aguardaremos a divulgação da nova Resolução CONTER que verse sobre pagamentos, de forma 
que atenda as orientações do FOC aos Conselhos de Fiscalização, para que seja realizada 
adequação.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória,  
considerando o necessário cumprimento dos Acórdãos emanados pelo TCU, a exemplo do 
Acórdão 2164/2014. Faz-se necessária observância que o CONTER já realizou os procedimentos 
de reforma e atualização da Resolução concernente ao tema para o qual recomendamos a 
observância. Nova análise será realizada na próxima auditoria. 

III - h.1 

O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade foram 
devidamente confeccionados, porém os procedimentos não 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, devido as 
seguintes inconsistências indicadas na página 33. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Contadora Silviane Nunes, através do Memorando nº 0907/2020, informou que a 
Contabilidade e Patrimônio buscaram acertar diversas divergências, reconhecendo que muitos 
acertos ainda são necessários, e que será realizado ajuste nas contas: mobiliário geral, veículos, 
máquinas e aparelhos, equipamentos de informática e utensílios de copa e cozinha. Seguindo 
orientação da Contadora, foi solicitado à Comissão de Patrimônio, através do Memorando nº 
0955/2020, a verificação para possíveis ajustes nas contas: equipamentos para áudio, vídeo e 
foto; e outros materiais pertinentes, com objetivo de regularizar a recomendação.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

 
III - h.2 

É recomendo que seja realizado um estudo para a Reavaliação da Vida Útil 
dos bens imobilizados para que seja possível constatar o estado de 
conservação e critérios de depreciação de cada item para que sirva de 
subsidio para a confecção de um controle patrimonial que viabilize 
confrontar os bens arrolados e os saldos constantes no Balanço Patrimonial. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 
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A Comissão de Controle Interno, através do Memorando nº 0956/2020, solicitou que a Comissão 
de Patrimônio elabore Planejamento para o Relatório Inventário. Esta respondeu que será 
necessário um prazo maior para que seja calculado item a item e suas respectivas depreciações. 
A Diretoria acompanhará a elaboração do relatório.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria. 

III - h.3 

Foi apresentado nada consta do veículo CORSA GM – 2007, LUV9885, 
constando a situação: “Em autuação”  com multa na monta de R$ 127,69 
(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), para o qual reiteramos 
a recomendação frente a regularização, em atendimento ao que preceitua a 
Resolução CONTER nº 06/2010 que regulamenta a utilização dos veículos 
nos Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia que em seu 
artigo 8º§2º estabelece: “As multas decorrentes de infração às normas de 
transito serão pagas pelo motorista infrator no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da concessão da mesma pela autoridade 
competente”  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A multa é referente ao ano de 2011 e somente foi constatada nas auditorias exercício 2017, 
realizada em abril/2019, e exercício 2018, realizada em outubro/2019. Conforme consta no 
Plano de Ação, exercício 2018, enviado para o CONTER através do Ofício nº 371/2020, a 
Diretoria deliberou pela abertura de Processo Administrativo nº 013/2020, para o qual está 
sendo dado seguimento.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. O CRTR 4ª 
Região não apresentou a comprovação do pagamento da multa do veículo pelo condutor infrator 
na forma estabelecida na Resolução CONTER nº 04/2010, reincidindo em apontamento realizado 
nos exercícios de 2017 e 2018 para o qual recomendamos a regularização. Nova análise será 
realizada na próxima auditoria.  

III - h.4 

Foi apresentado nada consta do veículo VW VOIAGE JKB0895 constando a 
situação: “Em autuação” com multa na monta de R$ 195,23 (cento e noventa 
e cinco reais e vinte e três centavos), para o qual reiteramos a recomendação 
frente a regularização, em atendimento ao que preceitua a Resolução 
CONTER nº 06/2010 que regulamenta a utilização dos veículos nos 
Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia que em seu 
artigo 8º§2º estabelece: “As multas decorrentes de infração às normas de 
transito serão pagas pelo motorista infrator no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da concessão da mesma pela autoridade 
competente”  
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RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento da auditoria exercício 2018, realizada em abril/2019. Em 
10/07/2020, o Fiscal Gabriel realizou o pagamento da multa e enviou comprovante de 
pagamento, através de e-mail, não constando nenhuma pendência, conforme constatamos no site 
do Detran. A documentação consta no Plano de Ação, referente a auditoria exercício 2018, 
enviado para o CONTER através do ofícios nº 0371/22020. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria.  

III - h.5 

O Mapa de Controle Anual de Veículo referente ao veículo Corsa GM- 2007 
LUV 9885 que demonstra a média de gastos por quilômetro rodado foram 
confeccionados e apresentados mas padecem de aprimoramento, visto não 
preenchimento total dos dados,  para o qual recomendamos o aprimoramento 
da rotina interna do CRTR 4ª Região. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Fiscalização, através do Memorando nº 935/2020, esclarece que: “(...) não será possível 
realizar o aprimoramento do Mapa de Controle Anual de Veículo do veículo Corsa GM2007 
LUV 9885, uma vez que o ano de 2019 já findou. No entanto, faremos os aprimoramentos 
necessários para o exercício 2021.”. A Comissão de Controle Interno, objetivando auxiliar a 
Fiscalização, encaminhou, através do memorando nº 0951/2020, modelo que poderá ser utilizado 
para aperfeiçoar o atualizado atualmente, uma vez que o SCI-CONTER não pontuou os 
aprimoramentos que devem ser realizados.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. O aprimoramento mencionado pelo Setor de Controle 
Interno está voltado ao necessário atendimento ao previsto na Resolução CONTER nº 02/2015 
(seção IX - controle de veículo). 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. 

III - j.1 

Concernente à prestação de serviços firmados pelo CRTR 4ª Região/RJ e as 
empresas abaixo relacionadas, não foram observadas a liturgia 
procedimental na conformidade ao que preceitua a Lei 8.666/93 de licitações 
e contratos administrativos para o qual recomendamos a regularização:  

NOME OBJETO VALOR FORMA 
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GLOBAL DE 
CONTRA
TAÇAO/
MODALI
DADE DE 
LICITAÇ

AO 
2A Informática 
Tecnologia 

Aquisição de equipamentos de 
informática  

R$ 899,00 Dispensa 

Admix Multimídia e 
Informática 

Serviços de Telecomunicações 
Telefonia e Internet 

R$ 5.404,00 Dispensa 

Alelo Programa de Alimentação ao 
trabalhador  

R$ 176.554,12 Dispensa 

Alterdata Tecnologia 
em Informática 

Manutenção de Sistemas de 
Informática Software 

R$ 5.365,12 Dispensa 

Atacadão Papelex Material de expediente R$ 13.419,39 Dispensa 
Byte Serviços de 
Informática  

Locação de Sistemas de 
Informática –Software 

R$ 7.200,00 Dispensa 

Dinamize 
Informática 

Serviços de Informática e 
Hospedagem de Sistemas 

R$ 2.715,89 Dispensa 

Ferf Way informática 
Com. E Serviços  

Mobiliários em Geral R$ 14.103,00 Dispensa 

Fetranspor  Vale Transporte R$ 115.361,49 Inexigibili
dade 

Gim – Geraldo 
Comércio de Águas 

Gênero de Alimentação R$ 3.874,00 Dispensa 

Heloísa Cristina 
Pinto da Silva 

Locação de Imóveis R$ 10.668,00 Inexigibili
dade 

Insect Bye Manutenção de 
imóveis/Instalações 

R$ 436,00 Dispensa 

Jwa Serviços em 
Refrigeração 

Manutenção e Conservação de 
Máquinas e Equipamentos 

R$ 250,00 Dispensa 

Maria Helena Falcao 
Rebelo 

Locação de imóveis, 
condomínios e taxas correlatas 

R$ 123.912,63 Inexigibili
dade 

Mondeo Passagens para o País R$ 1.390,08 Dispensa 
Solução completa 
informática 

Aquisição de equipamentos de 
informática  

R$ 960,00 Dispensa 

FONTE: Relação de fornecedores/Prestadores de Serviços - Exercício de 2019, fornecido 
pelo CRTR 4ª Região mediante solicitação do Setor de Controle Interno do CONTER. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Serpa realizado revisão e regularização dos contratos listados para a próxima auditoria, em 
conjunto com a Fiscal de Contratos, conforme recomendação do SCI-CONTER.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
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análise será realizada na próxima auditoria. Concernente aos procedimentos de dispensa de 
licitação, 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 (pregão eletrônico). Portanto, 
recomendamos ao CRTR 4ª Região que estabeleça mecanismos para a implantação da 
modalidade “pregão” nas aquisições de materiais e nas contratações de serviços comuns. 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 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).  
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 de modo a evitar a fragilização da 
contratação. 

 
III - j.2 

Inicialmente queremos frisar a necessidade de revisão dos procedimentos 
relacionados à classificação das modalidades de licitação na conformidade 
ao que preconiza a Lei 8.666/93, de licitações e contratos administrativos.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, informa que 
em 12/02/2020 foi realizada reunião extraordinária com a Diretoria e Comissão de Controle 
Interno, para elaboração de novo Plano de Trabalho em conformidade com o DECRETO Nº 
10.024 de 20/09/2019, pois o mesmo se tornou obrigatório, conforme art. 1 § 1º: 
“A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da administração 
pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória.” 
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria. 

III - j.3 As contratações especificadas no quadro acima padecem de melhoria no que 
concerne à formalização do procedimento administrativo, juntada aos autos, 
da dotação orçamentária concernente à despesa, o assentamento do valor em 
contrato firmado entre as partes, a publicação de extrato do contrato na 
imprensa nacional,  o indicativo do fiscal, para o qual recomendamos o 
aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região nos referidos ritos 
procedimentais para atendimento ao que preceitua a Lei 8.666/93, Decreto 
9412/18 e demais Decretos Regulamentadores vigentes. 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. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, informa que 
todos os processos de 2019 foram arquivados, ou porque foram concluídos ou não, os não 
concluídos foram distribuídos no ano de 2020, na nova modalidade pregão com nova estrutura e 
plano de trabalho.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
Nova análise será realizada na próxima auditoria.  O CRTR 4ª Região não atendeu o apontamento 
pois este se voltou à necessidade de melhoria da formalização dos procedimentos administrativos 
de contratação do CRTR 4ª Região e atendimento da Lei 8.666/93, Decreto 9412/18 e demais 
Decretos Regulamentadores vigentes, Lei 10.520/2002 e Decretos regulamentadores vigentes. 

III - j.4 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 4ª Região.  
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RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, informa que 
o ato de reconhecimento ou autorização da autoridade máxima, também foi incluída na Ata de 
reunião de 12/02/2020, como primeiro item obrigatório para abertura de processo, independente 
de serem dispensa ou não.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria. 

III - j.5 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.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, informa que 
não foi realizada esta modalidade de licitação. Informa ainda que: “(...) foi realizada abertura de 
processo licitatório inicialmente por dispensa de valor, conforme a lei determina, no entanto, ao 
curso do processo ocorreu a falta de interessados à licitação, e a conclusão foi realizada com 
apenas 1 interessado. Todos os processos neste caso foram enviados para o departamentos 
jurídico para avaliação e parecer sobre o devido processo legal. Devido a esse tramite somente foi 
possível à publicação do ato após a finalização do processo.” 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. A resposta fornecida pelo CRTR 4ª Região para esse 
apontamento, diverge das informações fornecidas pelo próprio CRTR no documento fornecido ao 
Setor de Controle Interno, especificado no item III-j.1), deste Relatório, intitulado:  

Relação de fornecedores/Prestadores de Serviços - Exercício de 2019, especialmente no que concerne 
às seguintes contratações:  

2A Informática 
Tecnologia 

Aquisição de equipamentos de 
informática  

R$ 899,00 Dispensa 

Admix Multimídia e 
Informática 

Serviços de Telecomunicações 
Telefonia e Internet 

R$ 5.404,00 Dispensa 

Alelo Programa de Alimentação ao 
trabalhador  

R$ 
176.554,12 

Dispensa 

Alterdata Tecnologia em 
Informática 

Manutenção de Sistemas de 
Informática Software 

R$ 5.365,12 Dispensa 

Atacadão Papelex Material de expediente R$ 
13.419,39 

Dispensa 
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Byte Serviços de 
Informática  

Locação de Sistemas de 
Informática –Software 

R$ 7.200,00 Dispensa 

Dinamize Informática Serviços de Informática e 
Hospedagem de Sistemas 

R$ 2.715,89 Dispensa 

Ferf Way informática 
Com. E Serviços  

Mobiliários em Geral R$ 
14.103,00 

Dispensa 

Fetranspor  Vale Transporte R$ 
115.361,49 

Inexigibilidade 

Gim – Geraldo Comércio 
de Águas 

Gênero de Alimentação R$ 3.874,00 Dispensa 

Heloísa Cristina Pinto 
da Silva 

Locação de Imóveis R$ 
10.668,00 

Inexigibilidade 

Insect Bye Manutenção de imóveis/Instalações R$ 436,00 Dispensa 
Jwa Serviços em 
Refrigeração 

Manutenção e Conservação de 
Máquinas e Equipamentos 

R$ 250,00 Dispensa 

Maria Helena Falcao 
Rebelo 

Locação de imóveis, condomínios e 
taxas correlatas 

R$ 
123.912,63 

Inexigibilidade 

Mondeo Passagens para o País R$ 1.390,08 Dispensa 
Solução completa 
informática 

Aquisição de equipamentos de 
informática  

R$ 960,00 Dispensa 

FONTE: Relação de fornecedores/Prestadores de Serviços - Exercício de 2019, fornecido pelo CRTR 
4ª Região mediante solicitação do Setor de Controle Interno do CONTER. 

 

Pelo exposto, recomendamos a regularização.  
III - j.6 Ausência de celebração contratual e respectiva cláusula indicando o gestor 

do contrato. O acompanhamento e fiscalização do contrato é instrumento 
poderoso que o gestor dispõe para defesa do interesse público, conforme 
prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/93. A execução do contrato deve ser 
fiscalizada e acompanhada por representante da Administração, de 
preferência do setor que solicitou o bem ou serviço. Os fiscais podem ser 
servidores da própria Administração ou contratados especialmente para esse 
fim. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Conforme respondido no item III – j.1, será realizada revisão e regularização dos contratos 
listados, assim como reunião com Diretoria, Fiscal de Contratos e Comissão de Controle 
Interno, para orientação do acompanhamento dos Contratos existentes. Será apontado nos 
próximos contratos, conforme recomendação do SCI-CONTER, o gestor do contrato.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria. 

III - j.7   O processo administrativo de dispensa de licitação em razão do valor (art. 
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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 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. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, informa que 
todos os processos de dispensa, em razão do valor, observavam os passos informados e no que 
foi possível relatado e justificado pela comissão. “Tais documentos incluem memorandos com 
descrição dos itens informados pelo setor solicitante, ata da diretoria com autorização e 
justificativa da necessidade, pesquisa de preço com no mínimo 3 fornecedores com envio de e-
mail convites, relatório da comissão com a justificativa da empresa vencedora e dotação 
orçamentária com autorização de despesa.” 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
Nova análise será realizada na próxima auditoria.  

III - j.8 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). 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Aquisição de Bens e Serviços, informa que todos os documentos listados sempre foram 
solicitados às empresas participantes, não prosseguindo o pleito até que não fossem saladas. 
Acrescenta que: “(...) os Auditores não pontuaram quais foram os PAD’s com ausência de 
documentos.” 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória, 
Nova análise será realizada na próxima auditoria.  

III - j.9 No que concerne às contratações por inexigibilidade de licitação, os 
processos precisam conter dados que afastem a possibilidade de caracterizar 
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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.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, informa que 
não foi realizada dispensa por inexigibilidade.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria para o qual recomendamos a regularização. A resposta 
fornecida pelo CRTR 4ª Região para esse apontamento, diverge das informações fornecidas pelo 
próprio CRTR no documento fornecido ao Setor de Controle Interno, especificado no item III-
j.1), deste Relatório, intitulado:  

Relação de fornecedores/Prestadores de Serviços - Exercício de 2019, especialmente no que concerne 
às seguintes contratações:  

Fetranspor  Vale Transporte R$ 115.361,49 Inexigibilidade 
Heloísa Cristina Pinto da 
Silva 

Locação de Imóveis R$ 10.668,00 Inexigibilidade 

Insect Bye Manutenção de 
imóveis/Instalações 

R$ 436,00 Dispensa 

Maria Helena Falcao Rebelo Locação de imóveis, 
condomínios e taxas 
correlatas 

R$ 123.912,63 Inexigibilidade 

 

III - j.10 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.   

 
Avaliação Geral: Somente autorize processo de dispensa e/ou 
inexigibilidade de licitação para os casos que, efetivamente, seja impossível 
realizar uma licitação, devido à inviabilidade de competição entre os 
supostos concorrentes, dada a natureza singular dos profissionais ou 
empresas de notória especialização entre outras circunstâncias 
exemplificadamente descritas nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8666/93, 
devidamente formalizados no processo. 
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RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Diretoria irá implementar a recomendação nos próximos aditivos contratuais, conforme 
orientação do SCI-CONTER, uma vez ser impossível ajustes nos contratos fora da vigência.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. Verificada a fragilidade nas contratações, 
recomendamos a tomada de providencias administrativas para regularização das referidas 
contratações por parte do CRTR 4ª Região, de modo a atender os ditames da Lei 8.666/93 e 
Decretos Regulamentadores, Lei do Pregão 10.520/2020 e atualizações. 

III - j.11 No que concerne à contratação com a empresa: 
Alelo Programa de Alimentação ao 

trabalhador  
R$ 176.554,12 Dispensa 

 
O CRTR informou a utilização da Dispensa de Licitação em 
desconformidade ao rito estabelecido na Lei 8.666/93. 

  
Rito processual: Nas contratações por inexigibilidade de licitação devem 
conter dados que afaste 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 dos processos se encontra fragilizada em todos os itens. 
No que concerne à locação de imóveis condomínios e taxas correlatas:  

Maria Helena Falcao 
Rebelo 

Locação de imóveis, 
condomínios e taxas 
correlatas 

R$ 123.912,63 

Avaliação Técnica: 1) Cada processo de locação de imóvel por dispensa de 
licitação deve ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos: a) 
Justificativa e conclusiva declaração de que o imóvel atende às finalidades 
do Conselho e que ele é o único a atendê-las, ou o mais adequado a este 
atendimento; b) Pesquisa de mercado e conclusiva declaração de que o preço 
pretendido é compatível com os praticados no mercado. c) Os requisitos 
legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o 
futuro contratado por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua 
regularidade jurídica nos termos da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das 
certidões de regularidade fiscal do proprietário do imóvel afigura-se 
imprescindível à correta instrução processual; d) ato de reconhecimento da 
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dispensa pela autoridade máxima; e) Publicação do extrato de contrato e dos 
respectivos aditivos na imprensa oficial. Especificamente para essa 
contratação.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Referente a empresa ALELO a Diretoria abrirá processo licitatório. Acrescentamos que será 
feito treinamento com a Comissão de Aquisição de Bens e Serviços, de acordo com as 
orientações passadas pelo SCI-CONTER, solicitando inclusive auxílio ao CONTER para 
treinamento da Comissão. Referente à locação do imóvel, há Processo Administrativo Nº 
006/2016, devidamente tombado e numerado, contendo todos os apontamentos realizados pelo 
SCI-CONTER em outubro de 2018, não mais fazendo parte este apontamento em última análise.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória no que 
concerne à Contratação com a empresa ALELO. Nova análise será realizada na próxima 
auditoria. Nas contratações por 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 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. Nesse sentido, a 
referida contratação se encontra fragilizada em todos os itens. A capacitação dos componentes da 
Comissão de Licitação e de Pregoeiros, deverão ser fornecidos pelos CRTRs e na forma 
estabelecida na Lei 8.666/93 e Decretos regulamentadores e na lei do Pregão, 10.520/2020 e 
atendidas as formalidades legais. No que concerne aos contratos de locação, a resposta foi 
considerada parcialmente satisfatória.  Nova análise será realizada na próxima auditoria. 

III - j.12 Em caso de realização de eventual prorrogação contratual, é prudente a 
realização de nova pesquisa de mercado, a fim de comprovar se os preços 
oferecidos ainda são compatíveis com os de mercado. 

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

A Diretoria irá implementar a recomendação nos próximos aditivos contratuais, conforme 
orientação do SCI-CONTER.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada satisfatória. Nova análise 
será realizada na próxima auditoria. 

III - j.13 Não foi apresentado o processo administrativo e o contrato de renovação de 
locação da atual sede do CRTR 4ª Região, cujo valor global, em 2019, 
totalizou a monta de R$ 123.921,63 (cento e vinte e três mil, novecentos e 
vinte e um reais e sessenta e três centavos), conforme dados extraídos dos 
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registros contábeis e da Relação de fornecedores apresentados pelo CRTR 4ª 
Região.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento da auditoria exercício 2018, realizada em outubro/2019, 
conforme consta no Processo Administrativo nº 006/2020. O Processo Administrativo nº 
006/2016, conforme informação que consta na fls 060, encontra-se devidamente tombado e 
numerado.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória. Nova 
análise será realizada na próxima auditoria. O CRTR 4ª Região não respondeu com clareza o 
apontamento e não evidenciou o atendimento dos seguintes tópicos: 1) Cada processo de locação 
de imóvel por dispensa de licitação deve ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos: a) 
Justificativa e conclusiva declaração de que o imóvel atende às finalidades do Conselho e que ele 
é o único a atendê-las, ou o mais adequado a este atendimento; b) Pesquisa de mercado e 
conclusiva declaração de que o preço pretendido é compatível com os praticados no mercado. c) 
Os requisitos legais de habilitação acerca de contratações administrativas não eximem o futuro 
contratado por dispensa de licitação na locação de imóvel de sua regularidade jurídica nos termos 
da Lei nº 8.666/93. A juntada aos autos das certidões de regularidade fiscal do proprietário do 
imóvel afigura-se imprescindível à correta instrução processual; d) ato de reconhecimento da 
dispensa pela autoridade máxima; e) Publicação do extrato de contrato e dos respectivos aditivos 
na imprensa oficial. Especificamente para essa contratação. Recomendamos a regularização.  

III - j.14 As contratações do CRTR 4ª Região padecem de alguns aprimoramentos no 
rito procedimental. Os processos licitatórios precisam ter justificativa com 
detalhamento da necessidade de contratação.  
A licitação é somente inexigível em razão da impossibilidade jurídica de se 
instaurar competição entre eventuais interessados. Esse requisito não ficou 
bem demonstrado nos processos; Ausência da comprovação de ampla 
pesquisa de mercado e a conclusiva declaração de que o preço pretendido é 
compatível com os praticados no mercado. Nesse sentido, recomendamos 
que nos processos de qualquer modalidade, inclusive as dispensas e 
inexigibilidades, sejam apresentadas justificativas mais detalhadas para as 
contratações.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0913/2020, a Comissão de Aquisição de bens e Serviços, informa que 
todos os processos do ano de 2020 já estão em novo modelo atendendo todas especificações da 
Lei, principalmente em relação à justificativa e pesquisa de preço.  



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

79 

 
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 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada parcialmente satisfatória. 
Nova análise será realizada na próxima auditoria.  Recomendamos ao CRTR 4ª Região a estrita 
observância da Lei 8.666/93 e atualizações vigentes e respectivos Decretos Regulamentadores e à 
Lei 10.520/2002 e Decretos regulamentadores, de modo a evitar fragilidade nas contratações 
realizadas pelo Conselho Regional. A realização de capacitação dos componentes integrantes das 
Comissões de Licitação e Pregoeiros de modo a trazer a segurança jurídica nos procedimentos 
licitatórios e contratações realizadas no âmbito do CRTR 4ª Região. 

III - k.1 Do quadro de pessoal do CRTR 4ª Região, em 2018, destaca-se que 
houveram diversas substituições dos contratos irregulares por empregados 
concursados, porém, o CRTR ainda possui 03 (três) contratações sem 
concurso público e sem investidura na forma estabelecida nas contratações 
de cargos de livre provimento.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento de auditoria exercício 2018, realizada em outubro/2019. No 
Plano de Ação enviado ao CONTER, através do Ofício nº 0371/2020, foi informado que: “Em 
2021 será realizado processo seletivo para substituição das funcionárias dos delegacias e quanto a 
funcionária que se encontra de licença médica aguardaremos a liberação para providências 
cabíveis.”. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

III - k.2 Não foi apresentado o comprovante de envio do CAGED da movimentação 
ocorrida em 03/2019.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do Memorando nº 0948/2020, a Coordenadora do Departamento Pessoal, enviou o 
comprovante de envio do CAGED.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será realizada 
quando da próxima auditoria.  

III - l.1 Da análise de alguns Processos de solicitação de inscrição profissional, por 
amostragem restou observado que as peças documentais dos processos de 
solicitação de inscrição profissional se encontram numerados, mas 
acondicionados em plásticos, para o qual reiteramos a recomendação 
concernente ao aprimoramento da rotina interna do CRTR 4ª Região frente 
ao rito procedimental especificado no Manual de rito processual elaborado 
pelo CONTER e constante em seu site www.conter.gov.br.manuais editado 
em 2015.  
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RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

O referido item foi apontamento da auditoria exercício 2018, realizada em outubro/2019. 
Informamos que há Procedimento Administrativo nº 017/2020, para regularização do item, para 
o qual está sendo dado andamento.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada insatisfatória, reincidindo 
o CRTR 4ª Região em apontamento do exercício anterior para o qual recomendamos a 
regularização.  Nova análise será realizada na próxima auditoria. 

 
 
 

III - m.1 

No site do CRTR 4ª Região se encontra disponibilizado um link de acesso ao 
portal da transparência que se encontra alimentado com as informações 
exigidas na Lei 12.527/2017, padecendo de aprimoramento para 
atendimento total das exigências estabelecidas na lei de regência, nos 
seguintes tópicos: Licitações/Editais: atualizar pois está disponível dados de 
2017 e o link Regimentos não está disponível o Regimento Interno do CRTR 
4ª Região e está se reportando ao site do CONTER.  

RESPOSTA DO CRTR 4ª REGIÃO 

Ofício CRTR 04 Nº 0381/2020, de 15/10/2020 Protocolo CONTER 2691/2020, de 15/10/2020 

Através do memorando nº 874/2020, foi informado que o tópico Licitações/Editais foi atualizado 
e que o Regimento Interno está sendo digitalizado para ser disponibilizado no Portal da 
Transparência.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta foi considerada acatada no que concerne 
ao apontamento do tópico Licitações/Editais, pois realizando consulta no portal da transparência 
do CRTR 4ª Região na data de fechamento do presente Relatório conclusivo, restou observado o 
atendimento do item. No que concerne à resposta do apontamento do tópico sobre a ausência da 
disponibilização do Regimento Interno do CRTR 4ª Região, onde está sendo direcionado ao 
portal do CONTER, a resposta foi considerada insatisfatória, pois até o fechamento do presente 
Relatório Conclusivo, o item permanecia sem atendimento, para o qual recomendamos a 
regularização.  Nova análise será realizada na próxima auditoria. 

 

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.  
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  As recomendações oferecidas têm caráter normativo e preventivo, objetivando 
subsidiar o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 4ª 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 4ª 
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 4ª Região estão em condições de 
serem apreciadas pelo Conselheiro Tesoureiro com posterior encaminhamento ao Plenário do 
CONTER para julgamento.  

 
 

Brasília, 10 de dezembro de 2020
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