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

10 ADMINISTRATIVO CONTER N°. 120/2019, REFERENTE À PREVISÃO 
11 ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, DO CRTI4J8 REGIÃO: Conselheiro 
12 Relator: TR. Abel dos Santos. O Diretor Presidente apresentou o objeto da pauta passando a 
13 palavra ao Conselheiro Relator TR. Abel dos Santos, o qual prosseguiu informando que o processo 
14 foi reanalisado pelos conselheiros TR. Silvia Karina e TR. Sandoval Kerhle do Processo de 
15 Previsão Orçamentária do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia r Região, referente ao 
16 exercício de 2020. Após análise documental contida nos autos do Processo em epígrafe, e após 
17 análise realizada pelos conselheiros informaram que em reunião plenária anterior, foram 
18 apresentadas as seguintes considerações: 1 - A previsão de receitas e despesas totaliza o montante de R$ 
19 4.667.808,15. 2 - O valor previsto para remessa de quota-parte ao Conselho Nacional de técnicos em 
20 Radiologia importa em R$ 1.416.310,00. 3 — Os procedimentos adotados estão em conformidade com as 
21 normas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e os cálculos dos valores obedeceram aos demais 
22 dispositivos vigentes. Pelo exposto, devido à regularidade da documentação apresentada, opino pela 
23 aprovação da Previsão Orçamentária do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8° região, referente 
24 ao exercício de 2020. Este é o parecer o qual submeto à apreciação. ". Após discussão, posto em votação 
25 decidiu-se por 07 (sete) votos a favor do parecer do relator contra 01 (um) voto do TR. Adriano 
26 Célio que preferiram votar divergente, no sentido de APROVAR com RESSALVAS para as 
27 adequações pelo regional. Decidiram pelo REPROVAÇÃO da previsão orçamentária do CRTR/8° 
28 Região, tendo em vista a superestimava da previsão de 2020 que ultrapassa em mais de 50% a de 
29 2019, por não haver planilha com especificação de investimentos destinados à fiscalização 
30 conforme o solicitado no oficio circular n° 0073/2019 e a revisão dos valores destinados a diárias 
31 considerando para sua previsão o valor de R$ 2.245.221,07 conforme análise da contabilidade do 
32 CONTER, o Regional deverá apresentar nova previsão até o dia 12 de novembro de 2019 ao 
33 CONTER que submeterá ao plenário de dezembro de 2019 destacando que uma nova inobservância 
34 das determinações do CONTER serão analisadas a luz da Resolução de atos de gestão e de 
35 decoro. DA ANALISE PRÉVIA: O presente processo trata-se de análise prévia das peças da 
36 Previsão rçamentária do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia r Região, referente ao 
37 exercíci 	2020. Após as reanálises das peças tenho os seguintes entendimentos: 1 - Os 
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ATA DA 5* SESSÃO DA VI REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO 7° 
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 
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38 procedimentos utilizados guardam conformidade com as normas vigentes, inclusive com as 
39 instruções do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 2 - A previsão de receitas e despesas 
40 totaliza R$ 4.860.785,95, divididos em diversos elementos, conforme demonstração analítica que 
41 faz parte do presente processo. O valor previsto para remessa de quota-parte ao Conselho Nacional 
42 de Técnicos em Radiologia importa em R$ 1.440.000,00. 3 - Foi realizado levantamento criterioso 
43 do comportamento da execução orçamentária do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 8' 
44 Região, referente aos últimos quatro exercícios. No estudo não foram constatadas discrepâncias em 
45 relação ao real potencial de arrecadação, de acordo com a seguinte metodologia: a)Foi considerado 
460 desempenho real da arrecadação, referente ao exercício de 2018, visto que não dispomos de dados 
47 efetivos de 2019. Sobre o total arrecadado em 2018 foi acrescentado 13,4% (5% de 2018 para 2019 
48 e 8% de 2019 para 2020 - acumulado). O acréscimo de 13,4% visa contemplar os novos inscritos e 
49 a possível intensificação da cobrança dos devedores; b) Após a inclusão de 13,4% sobre o total da 
50 arrecadação de 2018 e a fim de instituir uma margem de segurança, ainda foi acrescentado 8%. Para 
51 os orçamentos que ultrapassarem esses cálculos serão considerados superestimados, conforme 
52 tabela abaixo: (tabela constante nos autos do processo). 4 - De acordo com os estudos realizados, a 
53 previsão orçamentária do CRTR 8' Região, referente ao exercício de 2020 apresenta superestimava 
54 de R$ 2.781.600,00, conforme critérios indicados. 5 - Após a elaboração de todos os estudos, 
55 concluímos que a previsão orçamentária do CRTR r Região, referente ao exercício de 2020, no 
56 valor de R$ 4.860.785,95, encontra-se superestimada em R$ 2.781.600,00, valor que, após 
57 apreciação da Comissão Especial e do Conselheiro relator, poderá ser contingenciado, ou seja: 
58 poderá ser indicada a inexecução de parte da programação de despesa prevista na Previsão 
59 Orçamentária em função da insuficiência de receitas, desde que devidamente homologado pelo 
60 plenário do CONTER. 6 — Após análise prévia, os Conselheiros, considerando o estudo da 
61 contabilidade do CONTER, concluíram que o Regional apresentou Previsão Orçamentária ainda 
62 mais superavitária daquela apresentada ao plenário no mês de outubro, com R$ 192.977,80 (cento e 
63 noventa e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) de diferença a mais, 
64 desconsiderando as deliberações e observações do CONTER. Portanto, referendamos o item 5 deste 
65 parecer. 7 — Quanto a cota-parte devida ao CONTER no valor de R$ 260.791,61 (duzentos e 
66 sessenta mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) referente aos exercícios 
67 anteriores, o Regional provisionou apenas R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Após discussão, 
68 observaram que a previsão orçamentária não está condizente com a realidade do regional e que tal 
69 situação poderia prejudicar a previsão orçamentaria do próprio CONTER com valores 
70 superavitários inalcançáveis, requereram a análise jurídica dos autos deste processo da previsão 
71 orçamentária, no sentido de analisar a possibilidade do próprio plenário avaliar qual seria a melhor 
72 maneira para que não considerassem o valor informado e sim um montante menor. Diante disso, 
73 suspenderam os trabalhos nesta sessão as onze horas e quarenta e nove minutos, para intervalo do 
74 almoço, devendo retomar as quatorze horas. Às quinze horas e trinta e cinco minutos, com a 
75 presença do Assessor Jurídico do CONTER, Dr. Marcelo Pinto da Silva, a matéria retomou para 
76 apreciação. O Assessor Jurídico se manifestou verbalmente, em resposta ao Memorando Diretor 
77 T soureiro n° 192/2019 que não há óbice jurídico para aprovação com ressalvas da peça 
780 , ele tária do CRTR 8a Região nos termos da análise técnica do setor contábil do CONTER 
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79 seguida pelos iminentes relatores, inclusive ressaltando que não haverá qualquer prejuízo prático ao 
80 regional uma vez que, o valor orçado segundo os critérios técnicos do CONTER é superior ao 
81 efetivamente arrecadado pela autarquia local no ano anterior e emprestará maior segurança jurídica 
82 ao orçamento do CONTER nos termos sugeridos pela análise prévia, não obstante sendo ainda 
83 possível ao regional requerer a reavaliação orçamentária caso efetivamente no curso do ano 
84 vindouro comprove a arrecadação superior ao indicado pelo estudo do CONTER. O conselheiro 
85 TR. Mauro Marcelo, requereu que em momento oportuno, fosse apresentada a real situação dos 
86 regionais nos últimos 3 anos, requerendo tal situação posteriormente à Diretoria Executiva do 
87 CONTER. Posto em votação decidiu-se por 08 (oito) votos a favor da APROVAÇÃO DA 
88 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO CRTR/W REGIÃO nos termos da manifestação verbal 
89 da assessoria jurídica ao plenário e sob essas observações:1) Que a Previsão Orçamentária do 
90 Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8 Região para o exercício de 2020, tenha como 
91 limite de sua execução o valor recomendado pelo estudo da tesouraria do CONTER, qual seja o R$ 
922.079.200,00. 2) Caso o Regional obtenha excesso de arrecadação poderá, na forma do artigo 6° da 
93 Resolução em comento encaminhar expediente ao CONTER solicitando abertura de novos créditos 
94 orçamentários. Suspenderam-se os trabalhos para o coffee-break Nada mais a tra às quinze horas 
95 e cinquenta e quatro minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente A : que após lida e 
96 aprovada será assinada por todos os Conselheiros participantes do P1 ' 'o. irasília, DF, 02 de 
97 dezembro de IP 
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