
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS DO 7° CORPO DE
CONSELHEIROS DO CONTER, NOMEADA PELA PORTARIA CONTER N°
45/2017, REALIZADA NOS DIAS 20, 21 e 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

1 Às nove horas do dia 20 de novembro de dois mil e dezessete na sede do Conselho Nacional
2 de Técnicos em Radiologia - CONTER, sito no SRTVN 701, Bloco "P", Sala 2.065 do
3 Edificio Brasília Rádio Center, Brasília/DF, deu-se inicio aos trabalhos da Comissão de
4 Tomada de Contas do CONTER, nomeada por meio da Portaria CONTER N° 45/2017.
5 Presentes o Conselheiro TR. Antônio Eudes de Oliveira - Presidente, Conselheira TR. Lúcia
6 Helena Solha - Membro e a Conselheira TR. Vanderléia da Silva - Membro. A Contadora
7 Alessandra Luisa de Sousa - Membro não participou desta reunião por motivo justificado,
8 estando presente em outra Comissão na Sede do CONTER. O Presidente iniciou os trabalhos
9 apresentando os documentos contábeis a serem analisados referentes aos processos
10 econômicos relativos às despesas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, no
11 periodo de julho a setembro/2017, tendo sido analisados nesta data os processos econômicos
12 relativos ao mês de julho/2017. Esta Comissão verificou criteriosamente os processos e
13 encerrou os trabalhos às dezoito horas. No dia 21 reiniciaram-se os trabalhos às nove horas
14 com a análise dos processos econômicos relativos ao mês de agosto/20 17 encerrando-se os
15 trabalhos às dezoito horas. No dia 22 os trabalhos deram inicio às nove horas com a análise
16 dos processos econômicos relativos ao mês de setembro120 17, concluindo esta Comissão pela
17 regularidade das contas dos processos econômicos analisados dos meses de julho, agosto e
18 setembro/20 17, considerando para isso o atendimento das recomendações requeridas. Após
19 deliberação entre os membros, esta Comissão decidiu solicitar ao departamento jurídico do
20 CONTER um parecer específico sobre a verba de representação e pagamento cumulativo com
21 outras verbas como diárias, ajudas de custo e jetons, em conformidade com o TCU. Decidiu-
22 se, ainda, enviar oficio à Diretoria Executiva do CONTER solicitando a próxima reunião para
23 os dias 22, 23 e 24 de janeirol2018. Nada mais a tratar, às dezoito horas esta Comissão
24 encerrou os trabalhos sendo lavrada a presente ata, Brasília/DF, 22 de novembro de
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