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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

ATA DA 20' SESSÃO DA IV REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 2019 DO 7° CORPO 
DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, 
REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

1 Às dez horas do dia dezesseis do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sede própria do 
2 Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A Lote n° 03, 
3 Núcleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Vigésima Sessão da IV Reunião Plenária Ordinária de 
4 2019, do 7° Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Presentes os 
5 Conselheiros Efetivos: TR. Manoel Benedito Viana Santos - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - 
6 Secretário, TR. Abel dos Santos - Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio 
7 Eudes de Oliveira, TR. Sandoval Kehrle, TR. Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de 
8 Souza e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR. Lucia Helena Solha, com direito a voz e 
9 sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO 

10 CONTER N°. 112/2019, REFERENTE À PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O 
11 EXERCÍCIO DE 2020, DO CONTER: Conselheiro Relator: TR. Antônio Endes de Oliveira. 
12 O Diretor Presidente apresentou o objeto da pauta passando a palavra ao Conselheiro Relator, 
13 momento em que a Conselheira TR. Silva Karina Lopes solicitou a palavra esclarecendo que por 
14 não ter ocorrido a análise prévia por parte dos Conselheiros junto aos processos das previsões 
15 orçamentárias, requereu a otimização dos trabalhos com a divisão em três equipes para análise dos 
16 respectivos processos, tendo havido divergência parcial promovida pelo Conselheiro TR. Luciano 
17 Guedes que requereu que a previsão orçamentária do CONTER fosse apreciada por todo o plenário 
18 haja vista estar comprometida pela ação judicial da CENACAP, o que foi atendido. Os trabalhos 
19 foram suspensos às doze horas e vinte minutos com pausa para o almoço e retomo as quatorze 
20 horas. Em seguida, foi proposto um plano de ação visando a liquidação do passivo decorrente da 
21 condenação do processo movido pelo CENACAP, sendo deliberado em unanimidade pelo plenário 
22 que constituirão medidas a serem executadas dentro deste plano, estas a saber: 1) seria realizada 
23 nova reunião com representantes do CENACAP e do CONTER. 2) Tentativa de audiência judicial 
24 de conciliação. 3) realizar o contingenciamento de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) nos 
25 meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2019 em três parcelas de R$ 400.000,00 
26 (quatrocentos mil). Tendo havido voto divergente do Conselheiro TR. Adriano Célio o qual opinou 
27 que o contingenciamento desse valor poderá comprometer folha de pagamento, encargos sociais e 
28 130  salários, sendo sua proposta ultrapassada pela maioria.4) redução de despesas, com a suspensão 
29 dos trabalhos, referentes a: comissões, coordenações, viagens e reuniões;5) redução de despesas 
30 com custas de viagens e diárias de interventores, nomeando todos os interventores com domicílio 
31 no local da sede do Regional até o dia 31 de outubro do corrente ano, ressalvados os casos que 
32 comprovadamente já existam passagens emitidas, hipótese na qual, não serão adquiridas novas 
33 passagens, pois, em ato continuo ao exaurimento das já existentes será feita a substituição dos 
34 interventores nesta condição, sendo que, em não havendo pessoas habilitadas ou interessadas para 
35 ocupar o cargo os trabalhos neste regional, até o saneamento da vacância serão desenvolvidos pelos 
36 demais interventores, tendo havido voto divergente do Conselheiro TR. Adri o Célio quanto a 
37 estipulação do prazo até o dia 31 de outubro, o qual opinou que o prazo fossg1  0 de novembro do 
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38 corrente ano, sendo sua proposta ultrapassada pela maioria. Por fim, ressalva-se que este item não 
39 se aplica ao CRTR 5' Região, o qual, arca integralmente com financiamento próprio com as 
40 despesas de intervenção, e também sendo tal critério aplicável a outro regional que eventualmente 
41 venha enquadrar-se na mesma situação, além das sindicâncias em andamento CRTR 	19', 4', 
42 17, 12 e 18' e da Comissão Eleitoral e de Recurso Eleitorais da CRTR 13a Região 6) realizar uma 
43 planilha financeira para análise de despesas fixas e preservação do pagamento de remuneração dos 
44 funcionários e encargos sociais, respeitados os contratos firmados ou com licitações com indicação 
45 de vencedor e preço.7) fica preservada a reunião da CTC e os trabalhos referentes a transição da 
46 Diretoria Executiva e a plenária Ordinária de 03 de dezembro de 2019 8) fica decidido a abertura 
47 imediata do processo administrativo para extinção do CRTR r Região ante a inviabilidade 
48 econômica e financeira do mesmo, de tal sorte que, seja emanada Resolução para homologação ad 
49 referendum do plenário. 9) ficam contingenciadas as receitas relativas as anuidades de 2020 até 
50 dezembro do corrente ano, ressalvada decisão ulterior do plenário.10) realizar levantamento dos 
51 Regionais que possuem empréstimo e efetuar a cobrança. O Conselheiro 1NR. Marcos Junior 
52 requereu que fosse apresentado na próxima plenária, justificativa escrita por não ter havido o 
53 contingenciamento do valor de 4 milhões referente a CENACAP para o ano de 2019 e levantamento 
54 dos valores da reforma da sede nova que seguirá por e-mail para os conselheiros. Às dezoito horas e 
55 quarenta e dois minutos foi suspensa a sessão com o adiantado da hora para continuidade no dia 
56 seguinte. Os trabalhos foram retomados as dez horas e quinze minutos do dia dezessete de outubro 
57 com a palavra inicial do presidente e a divisão dos conselheiros em equipes para análise dos 
58 processos de previsão orçamentária de todos os regionais bem como a do CONTER que seguiu 
59 sendo analisada. As doze horas suspenderam os trabalhos com pausa para o almoço com retorno as 
60 treze horas e trinta minutos para continuidade dos trabalhos de análise prévia. Com  a palavra, a TR. 
61 Silvia Karina explanou sobre os andamentos dos trabalhos e a retomada a partir da P sessão as 
62 quinze horas e cinquenta minutos mantendo a 20' sessão suspensa até todos os processos terem sido 
63 analisados. Após análise da 18  a 19' sessão a 20' sessão foi retomada as dezoito horas e dezessete 
64 minutos sem a presença dos conselheiros TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes 
65 de Oliveira e TR. Lucia Helena Solha, mantendo o quórum com 06 conselheiros, seguida as 
66 discussões ficou definido que as seguintes ações seriam tomadas: 1) Oficio circular aos regionais 
67 requerendo que devem seguir as orientações já demonstradas pelo TCU que recomenda que haja o 
68 contingenciamento para as demandas judiciais 2) Que no planejamento orçamentário de 2021 seja 
69 enviado anexo o relatório jurídico/contábil contendo as ações judiciais em andamento, bem como, 
70 os respectivos valores e riscos das mesmas 3) Reformulação do valor que se encontra na previsão 
71 orçamentária a respeito dos mutirões de fiscalização além do SOBRESTAMENTO da análise da 
72 previsão orçamentária do CONTER e das sessões da plenária extraordinária até próxima 
73 reunião deste pleno. Lavrada a presente Ata as dezoito horas e vinte e cinco minutos será lida e 
74 aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenário. Brasília, DF, 17 de 
75 outubro de 2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxiricxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)ocxxxxxxxxxxxxxx 
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