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ATA DA la SESSÃO DA 1II REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 201S DO 7° CORPO
DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 201S.

1 Às dez horas do dia treze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sede própria do
2 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN, Quadra 701, Bloco P, Edificio
3 Brasílía Rádio Center, Salas 2.060/2.062, Brasília, Distrito Federal, realizou-se a Primeira Sessão
4 da 111Reunião Plenária Ordinária de 20IS, do 7° Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional
5 de Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Manoel Benedito Viana Santos
6 - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - Secretário, TR. Abel dos Santos - Tesoureiro, TNR. Marcos
7 Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Sandoval Kehrle, TR. Luciano
8 Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR.
9 Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA:
10 PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N°. II 5/201 S, REFERENTE À PREVISÃO
II ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DO CRTRlla REGIÃO: Conselheiro
12 Relator: TR. Abel dos Santos. O Diretor Presidente deu início aos trabalhos da 111 Reunião
13 Plenária Ordinária de 20IS, do 7° Corpo de Conselheiros, dando boas vindas aos presentes,
14 comunicando as presenças do Conselheiro Suplente, TR. Gilvan Serafim de Souza com direito a
15 voz e sem direito a voto na forma regimental, convocado para manutenção de "quórum", o que foi
16 acordado pelos presentes. O Presidente comunicou, também, as presenças do Assessor Contábil do
17 órgão, Srs. Aldo Carvalho da Cunha, do Assessor juridico Dr. Victor Martins, Contadora Bruna
18 Azevedo Couto e Coordenador Financeiro Marcos Roberto Botelho de Albuquerque,
19 respectivamente, os quais foram convocados para subsidiar nas deliberações das Sessões
20 Ordinárias. Após as apresentações e devida explanação sobre a condução dos trabalhos da Reunião
21 Ordinária, o Presidente apresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao assessor jurídico Dr.
22 Victor Martins que explanou sobre parecer dado pelos Conselheiros TR. Mauro Marcelo Limeira de
23 Souza e TR. Marcos Junior de Oliveira Silva sobre os problemas consoantes a destinação de
24 recursos para fiscalização em detrimento da aplicação de outras verbas apontados também pelo
25 Relatório de Fiscalização - Fiscalização de Orientação Centralizada promovido pelo TCU. Com a
26 palavra, o assessor Aldo Cunha explanou do ponto de vísta contábil sobre as mudanças que
27 ocorreram sobre as arrecadações, além dísso pontuou problemas como previsões superestimadas e
28 aumento modesto nas inscrições de novos profissionais o que reflete diretamente nas arrecadações,
29 ressaltou que acharia prudente definir melhor as diretrizes orçamentárias para os regionais,
30 aprovando com ressalva. O presidente coadunou com o entendimento de ambos explanando ao
31 plenário suas preocupações a respeito da gestão orçamentaria futura dos regionais. A conselheira
32 TR. Silvia Karina Lopes da Silva, sugeriu descrever orientações sobre a previsão orçamentária em
33 uma cartilha a ser direcionadas aos regionais e o Dr. Victor Martins pontuou que estão trabalhando
34 em um ato normativo a ser implementado no Sistema. O Conselheiro TR. Luciano Guedes, também
35 presidente da CONAFI, elucidou sobre as questões preocupantes do ponto de vista da Coordenação
36 sobre a destinação de recursos para a área de fiscalização e como o CONTER pode direcionar os
37 trabalhos voltados para essa área nos Regionais. Houveram inúmeras arguições sobre o tema pelo
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38 assessor Contábil e Jurídico além da Conselheira TR. Silvia Karina Lopes que sugere a reprovação,
39 todavia, com medidas de orientação pedagógica e estabelecendo limites conforme sugerido pelo
40 parecer dos Conselheiros, entretanto o Assessor juridico destacou que do ponto de vista material
4\ existem vícios de finalidade apesar de coadunar que de maneira formal e/ou contábil estariam
42 corretas e persistiu no entendimento sugerido pelos conselheiros TR. Marcos Junior de Oliveira
43 Silva e TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza que aconselharam a reprovação das contas. O
44 Conselheiro TR. Luciano Guedes pontuou que caso optem pela reprovação, a própria previsão
45 orçamentária do CONTER também estaria viciada e pediu cautela nesse sentido. Não obstante, o
46 TR. Sandoval Kerhle destacou que o plenário deveria tomar medidas mais consistentes em relação
47 as diretrizes a serem executadas. As doze horas e trinta minutos o Presidente solicitou aos
48 conselheiros que ocorresse uma pausa para o almoço. O Diretor Presidente do CONTER reiniciou
49 as tarefas as treze horas e trinta minutos, o Diretor Presidente passou a palavra ao Conselheiro
50 relator que acompanhou o parecer preliminar dos Conselheiros, presente nos autos do processo.
5\ Após discussão, posto em votação decidiu-se por 08 (oito) votos a favor do parecer do relator pela
52 REPROVAÇÃO da previsão orçamentária do CRTRlla Região tendo em vista irregularidades
53 apontadas no parecer preliminar referente a destinação das receitas, tais como: a) Superestimativa
54 de receitas; b) Valor de cota parte a menor incluído na previsão orçamentária; c) Adequação da
55 aplicação dos recursos na fiscalização em percentual inferior ao mínimo de 20% da receita
56 liquida(receita bruta menos a cota parte), definido por este plenário atendendo recomendação do
57 TCU nos autos do TC n. 063.608/2016-5(FOC); d) Inexistência de previsão de valor para
58 contingenciamento para demandas judiciais, reiterando a recomendação feita por ocasião da análise
59 das peças orçamentárias do exercício de 2018 pelo Plenário do CONTER; e) Descumprimento dos
60 prazos do envio das previsões orçamentarias, conforme estabelecido na Resolução CONTER na
61712014 art. 40• Diante da decisão pela reprovação das propostas orçamentárias e com vistas a
62 equalizar as consequências dai advindas, o Plenário aprovou por unanimidade a modulação dos (j;
63 efeitos da referida decisão nos termos seguintes: I. Ficam os Regionais autorizados a utilizar •
64 excepcional e provisoriamente a previsão orçamentária do exercício 2018, na forma de créditos
65 especiais, nos termos do parágrafo 80, do artigo 166, da CF, até a aprovação da reformulação das~
66 previsões orçamentárias em Reunião Plenária Extraordinária já convocada para o dia 26/01/2018.2.
67 Será enviado com a maior brevidade possível ofícios aos regionais com as orientações para a
68 reformulação orçamentaria inclusive, com a destinação do percentual mínimo de 20% da receita
69 líquida a ser aplicado na fiscalização, a ser ratificado em Resolução a ser aprovada pelo CONTER
70 já em fase final de elaboração por equipe técnica do CONTER. 3. Após o recebimento do oficio os
71 Regionais terão 30 dias para enviar ao CONTER a previsão orçamentária com as reformulações das
72 peças, sob pena de ficar inviabilizada a execução do orçamento do exercício de 2019, sem prejuízo
73 das consequentes responsabilizações em caso de descumprimento. Nada mais a tratar ás treze horas
74 e trinta e cinco minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada
75 será assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenário. Brasília, DF, 13 de dezembro de
762018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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