
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

ATA DA 10' SESSÃO DA 1lI REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2018 DO 7° CORPO
DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA,
REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

I Às quatorze horas e quinze minutos do dia treze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito,
2 na sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN, Quadra 701,
3 Bloco P, Edificio Brasília Rádio Center, Salas 2.06012.062, Brasília, Distrito Federal, realizou-se a
4 Décima Sessão da III Reunião Plenária Ordinária de 2018, do 7° Corpo de Conselheiros do
5 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Manoel
6 Benedito Viana Santos - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - Secretário, TR. Abel dos Santos -
7 Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira, TR. Sandoval
8 Kehrle, TR. Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e a TR. Silvia Karina Lopes da
9 Silva. Suplente: TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e sem direito a voto na forma
10 regimental. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N°. 124/2018,
11 REFERENTE À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCíCIO DE 2019, DO
12 CRTR/IO' REGIÃO: Conselheiro Relator: TR. Abel dos Santos. O Diretor Presidente
13 apresentou o objeto da pauta passando a palavra ao Conselheiro Relator que acompanhou o parecer
14 preliminar dos Conselheiros, presente nos autos do processo. Após discussão, posto em votação
15 decidiu-se por 08 (oito) votos a favor do parecer do relator, decidindo-se, portanto, pela
16 REPROVAÇÃO da previsão orçamentária do CRTR/IO' Região tendo em vista irregularidades
17 apontadas no parecer preliminar referente a destinação das receitas, tais como: a) Superestimativa
18 de receitas; b) Valor de cota parte a menor incluído na previsão orçamentária; c) Adequação da
19 aplicação dos recursos na fiscalização em percentual inferior ao mínimo de 20% da receita
20 liquida(receita bruta menos a cota parte), definido por este plenário atendendo recomendação do
21 TCU nos autos do TC n. 063.608/2016-5(FOC); d) Inexistência de previsão de valor para
22 contingenciamento para demandas judiciais, reiterando a recomendação feita por ocasião da análise
23 das peças orçamentárias do exercício de 2018 pelo Plenário do CONTER; e) Descumprimento do'
24 prazos do envio das previsões orçamentarias, conforme estabelecido na Resolução CONTER n
257/2014 art. 4°. Diante da decisão pela reprovação das propostas orçamentárias e com vistas a
26 equalizar as consequências daí advindas, o Plenário aprovou por unanimidade a modulação dos jI
27 efeitos da referida decisão nos termos seguintes: l. ficam os Regionais autorizados a utilizar I

28 excepcional e provisoriamente a previsão orçamentária do exercício 2018, na forma de créditos
29 especiais, nos termos do parágrafo 8°, do artigo 166, da CF, até a aprovação da reformulação das
30 previsões orçamentária em Reunião Plenária Extraordinária já convocada para o dia 26/01/2018.2. "fÁ

-{ 31 Será enviado com a maior brevidade possivel oficios aos regionais com as orientações para a
\ 32 reformulação orçamentaria inclusive, com a destinação do percentual minimo de 20% da receita

33 líquida a ser aplicado na fiscalização, a ser ratificado em Resolução a ser aprovada pelo CONTER
34 já em fase final de elaboração por equipe técnica do CONTER. 3. Após o recebimento do oficio os
35 Regionais terão 30 dias para enviar ao CONTER a previsão orçamentária com as reformulações das
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36 peças. sob pena de ficar inviabilizada a execução do orçamento do exercício de 201g sem prejulzo
37 das consequentes responsabilizações em caso de descumprimento. Nada mais a t tar às quatorze
38 horas e vinte minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que após li a e aprovada serà
39 assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenàrio. Brasilia, D 13 d dezembro de 2018.

ANTOS

TR. ABEL DOS SANTOS

TR. SANDOVAL KEHRLE
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TR. MAURO.MARCE
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