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Lista de siglas e abreviações 
 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CONAE - Coordenação Nacional de Educação 

CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

CORED - Coordenação Regional de Educação 

COREFI - Coordenação Regional de Fiscalização 

CRTR - Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 

CTC - Comissão de Tomada de Contas 

DOU – Diário Oficial da União 

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

SATR - Supervisor da Aplicação das Técnicas Radiológicas 

STN – Secretaria do Tesouro Nacional 

TCU – Tribunal de Contas da União 
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2. APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório de gestão tem por objetivo apresentar o resultado das atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia durante o exercício de 2019. 
Sendo estruturado, de forma objetiva e sistemática, os pontos estratégicos desenvolvidos por este 
Conselho estão evidenciados no presente relatório para que possa prestar contas das ações 
desenvolvidas e da aplicação dos recursos que arrecada e administra, aos órgãos de controle 
externo e à sociedade. 
 
 

3. VISÃO GERAL 
 
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 
Denominação Completa Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 
Denominação Abreviada Conter Cnpj 03.635.323/0001-40 
Natureza Jurídica Autarquia Federal Contato: (61) 3326-9374 
Código Cnae 8411600 
Endereço Eletrônico conter@conter.gov.br 
Página na Internet www.conter.gov.br 
Endereço postal SIBS Quadra 2 – Conjunto A, Lote nº 3  
Cidade Núcleo Bandeirante UF DF 
Bairro Setor Industrial  CEP 71.736-201 
Quadro 01 

 

Finalidade e Competências 
 
O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) tem como finalidade essencial a 
fiscalização do exercício ilegal da profissão, zelando e trabalhando através de todos os meios ao 
seu alcance, pelo desempenho ético do exercício das Técnicas Radiológicas, bem como pelo 
prestígio, bom conceito da profissão e em favor dos que a exercem legalmente. 
 
São atribuições do CONTER, conforme artigo 16, do Decreto n°92.790/86: 
 

I. Organizar o seu regimento interno; 
II. Aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais; 

III. Instalar os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, definindo sede e jurisdição, 
bem como promovendo a eleição de seus membros e lhes dando posse; 
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IV. Votar e alterar o código de ética profissional, ouvidos os Conselhos Regionais; 
V. Promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento dos 

Conselhos Regionais, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando 
necessárias, providências convenientes ao bem da sua eficiência e regularidade, inclusive 
a designação de diretoria provisória e deliberar sobre a inscrição e cancelamento no 
quadro do Conselho. 

 

Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade 
 
O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, entidade de Direito Público, 
criado através da Lei n°7.394, de 29 de outubro de 1985, alterada em seu inciso I, pela Lei n" 
10.508, de 10 de julho de 2002 e revogada em seu Artigo 18, através do Decreto n° 5.211 de 22 
de setembro de 2004. A Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985 foi regulamentada pelo Decreto 
n°92.790/86, de 17 de junho de 1986 e este último foi alterado pelo Decreto nº 9.531, de 17 de 
outubro de 2018. 
 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidade 
Jurisdicionadas 

 
Regimento Interno do Conter aprovado na VII Reunião Plenária Extraordinária do VII Corpo de 
Conselheiros do CONTER, em 14 de dezembro de 2.018 – e foi consubstanciado na Resolução 
Conter nº 01 de 07 de janeiro de 2019. 
 

Breve histórico da entidade 
 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, criado pela Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 
1985, regulamentada pelo Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, tem como finalidade 
essencial a fiscalização do exercício da profissão, cabendo-lhe, entre outras atividades, 
promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico e moral da 
profissão e o prestígio e bom conceito da Radiologia, e dos profissionais que a exerçam. 
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Organograma 
 

CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

 

 

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS 

Planejamento Organizacional 

 
O planejamento estratégico do CONTER está estruturado conforme os itens Descrição sintética 
dos objetivos do exercício e Vinculação dos planos da unidade com as competências 
institucionais e outros planos deste relatório. 
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Descrição sintética dos objetivos do exercício 

 
O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia elaborou de forma simplificada, um 
planejamento estratégico de suas ações administrativas e políticas para aprimorar o desempenho 
do Sistema CONTER/CRTRs, a partir de 2014, não apenas relacionado à fiscalização do 
exercício profissional, mas, também, para ampliar e fortalecer sua atuação no processo político e 
na melhoria da relação do profissional das técnicas radiológicas com a sociedade em geral. Após 
alguns debates e discussões, foram estabelecidas atuações prioritárias: I) Programa de 
Desenvolvimento de Políticas Públicas que visem o reconhecimento da profissão de técnico e 
tecnólogo em Radiologia; II) Programa de formação continuada; e III) Programa de 
fortalecimento do sistema CONTER, colocando em prática o plano para fortalecer as ações do 
Conselho, tornando sua atuação ainda mais transparente e efetiva. 
 
É importante mudar a imagem cartorial do sistema CONTER/CRTRs, e clarificar seus objetivos 
políticos e institucionais de forma a marcar maior presença no cenário nacional, ampliando sua 
participação nas discussões de projetos de interesse da classe profissional. Os resultados foram 
além das expectativas, com a abordagem de temas extremamente necessários que sintetizam os 
sentimentos dos profissionais das técnicas radiológicas no país. 
 
Do planejamento inicial, foram executados alguns dos seus projetos: Ajuda (doações) aos 
Regionais deficitários financeiramente; Realização do Colégio de Presidentes e Treinamento dos 
Fiscais realizado na cidade de Brasília-DF e ações administrativas do período de 01/01/2019 a 
31/12/2019, que poderão ser comprovadas por documentos. 
 

Visão 
 

Ser  reconhecido  pela  sociedade  e  pelos  profissionais  das  técnicas  radiológicas  pela  excelência  nos 
serviços prestados. 
 
 

Missão 
 

Regular o exercício da profissão das técnicas radiológicas, por meio de normatização e supervisão nos 

Conselhos Regionais. 

 

 

Valores 

 
Transparência; Respeito; Profissionalismo; busca pela excelência; Credibilidade; Ética profissional. 
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Diagnóstico Estratégico 
 

O  Conselho  Nacional  de  Técnicos  em  Radiologia,  o  CONTER,  iniciou  a  feitura  de  seu  primeiro 

planejamento estratégico em Agosto de 2017 e o finalizou em 02 de setembro de 2019. O instrumento 

legal  foi  a  Portaria  58  do  mesmo  ano  e  mês  e  foram  designados,  inicialmente,  os  membros:  João 

Raimundo Alves dos Santos – coordenador; Hélida Elianaier Souza Gerber – membro; Luciene Maria do 

Prado  –  membro  e  Vanusa  de  Oliveira  Souza  Lima  –  membro.  Posteriormente  agregou‐se  novos 

membros: Adriano Célio Dias; Alexandre José de Oliveira Leite; Grasielly Oliveira Neves; Laércio Tomaz e 

Matheus Alcântara Pinto. 

A  primeira  atividade  da  Comissão  foi  elaborar  a missão,  visão  e  valores  do  CONTER.  Em  seguida  foi 

realizada uma análise do cenário interno e externo para identificar as forças e fraquezas, oportunidades 

e  ameaças  ao  CONTER.  Desse  trabalho  resultou  a  elaboração  dos  objetivos  estratégicos  do  CONTER. 

Após a definição dos mesmos foram identificados as ações estratégicas, metas e os indicadores. 

Essa dinâmica foi construída com 17 reuniões da Comissão; 03 reuniões com a Diretoria Executiva, para 

validar as etapas de elaboração do Planejamento Estratégico; 01 encontro conjunto com os Fiscais do 

Sistema  CONTER/CRTR  e  01  reunião  com  a  Escola  Nacional  de  Administração  Pública  –  ENAP  –  para 

validar a missão, visão e valores. 

 

 Análise do ambiente interno 

 

A metodologia usada foi a matriz FOFA – Fraquezas e Oportunidades, Forças e Ameaças. Segue 

a tabela com as Forças e Fraquezas que foram mais perceptíveis no ambiente organizacional do 

CONTER. 

 

FATORES INTERNOS 

Forças  Fraquezas 

 Membros  com  iniciativa  e 
conhecimento  para  resolução  de 
problemas gerais; 

 Conhecimento  administrativo  por 
parte  dos  colaboradores  internos 
em  geral  e  técnico  da  área  de 
radiologia,  pois  os  gestores  fazem 
ou  fizeram  parte  da  classe 
profissional de radiologia; 

 Relacionamento  entre  os 
colaboradores 
enfraquecida/deficiente; 

 Baixo conhecimento das normas 
em  suas  totalidades  por  parte 
dos  colaboradores;  (diagnóstico 
dos consultores do PCCR) 

 Problemas  de  comunicação 
interna  para  a  execução  e 
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 Satisfação  dos  colaboradores; 
(diagnóstico  dos  Consultores  do 
PCCR) 

 Campanha de divulgação  do órgão 
valorizando  o  profissional  de 
radiologia; 

 Estabilidade  política  entre  os 
membros  do  sistema  (regionais  e 
CONTER) 

alcance  do  sucesso  (eficiência) 
dos processos de negócio; 

 Falta  de  conhecimento  das 
áreas  de  apoio  dos  campos  de 
atuação  e  responsabilidades  do 
órgão para  comunicação  com o 
público externo; 

 Ausência  de  uma  gestão  por 
competências; 

 Conivência  ou  falta  de  ação 
sobre  situações  de 
insubordinação  de  regional 
(Premiação de regionais mesmo 
diante  de  insubordinações 
hierárquicas) 

 Novo  plano  de  cargos  e  salários 
(PCCR); 

 Excelentes  colaboradores  que 
atuam  na  fiscalização,  com 
conhecimento  das  atividades 
finalísticas; 

 Busca  por  automação  dos 
processos internos e diminuição da 
burocracia 

 Maior autonomia e participação do 
jurídico  na  tomada  de  decisões  a 
fim de se evitar processos  judiciais 
em desfavor; 

 Sistema  de  informação 
integrado  não  atende  às 
demandas 

 Falta  de  integração  dos 
departamentos; 

 Baixa  maturidade  e  capacidade 
do sistema de informações 

 Ausência  de  mapeamento  dos 
processos internos; 

 Fragilidade  em  determinadas 
normas,  conflito  entre  elas, 
extrapolação  do  campo  de 
atuação; 

 Falta  de  conhecimento  nas 
atividades  fim  do  órgão  dos 
atuantes  nas  atividades  de 
apoio principalmente; 

 Baixa  automação dos processos 
de negócio; 

 Canais  de  comunicação  interna 
burocráticos e ineficientes; 
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 Modernização  do  portal  da 
transparência; 

 Apoio da diretoria para inovações; 

 Aquisição de nova sede; 

 Interesse  dos  colaboradores  para 
se capacitar para suas funções; 

 Programas  que  incentivam  os 
colaboradores e fiscais; 

 Amadurecimento  nas  ações  de 
gestão realizadas no órgão; 

 Busca  de  organização  e 
desenvolvimento  de 
conhecimentos  técnicos  (câmaras 
técnicas); 

 Deficiência  em  estrutura  física, 
material e humana; 

 Autonomia  administrativo 
financeira; 

 Equilíbrio financeiro; 

 Imprecisão  nos  dados 
financeiros  gerados  pelo 
sistema de informação; 

    Quadro 02 
 

Análise de ambiente externo 

 

A metodologia usada foi a matriz FOFA – Fraquezas e Oportunidades, Forças e Ameaças. Segue 

a  tabela  com  as  Oportunidades  e  Ameaças  que  foram  mais  perceptíveis  no  ambiente 

organizacional do CONTER. 

 

 

FATORES EXTERNOS 

  Oportunidades  Ameaças 

Política   Áreas  que  ainda  não  possuem 
normatização  (Ex.:  salva  guardas), 
por se encontrarem em lacunas da 
atuação profissional; 

 Possibilidade  de  aproximação  com 
outras  instituições  para  alcançar 
cobertura em novas áreas; 

 Falta  de  aproximação  com 
outras  instituições  para 
alcançar  cobertura  em  novas 
áreas; 

 Falta  de  atuação  em  conjunto 
com  outros  conselhos  de 
classe  profissional  para 
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 Possibilidade  de  aprovação  do  PL 
3661/12; 

 Reformulação do decreto 92790/86 
do CONTER. 

fiscalização mais efetiva; 

 Processos  judiciais  em 
desfavor; 

 Nenhuma  representatividade 
na política nacional; 

Econômica   Buscar  a  integração  de  dados  com 
os  regionais  possibilitando  o 
acompanhamento  em  tempo  real 
das situações dos fiscalizados; 

 Economia com baixa inflação. 

 Regionais que não conseguem 
ter  sustentabilidade  (baixa 
gestão); 

 Baixa  integração  de  dados 
entre  CONTER  e  regionais, 
impossibilitando  uma  gestão 
mais eficiente; 

Social   Maior  participação  da  sociedade 
nas questões da área de radiologia;  

 Parcerias  com  outras  instituições 
para apoio educacional; 

 Tecnologias  e  processos  de 
trabalho  de  sucesso  existentes  e 
utilizadas por outros órgãos; 

 Uso  de  profissionais  com  alta 
capacidade  e  conhecimento 
técnico  que  podem  ser  utilizados 
para ajudar o CONTER; 

 Fazer  uso  de  jurisprudências  a 
favor do CONTER; 

 Fiscais capacitados; 

 Possibilidade  de  atuação  em 
conjunto  com outros  conselhos  de 
classe  profissional,  sindicatos  ou 
qualquer  entidade  ligada  a 
atividade  fim  do  CONTER  para 
fiscalização mais efetiva; 

 Possibilidade  de  maior 
comunicação  com  a  sociedade, 
através  de  mídias  que  ainda  não 
são  utilizadas,  para  difundir 
informações  da  área  de  radiologia 
(ex.:  atuação  no  outubro  rosa  e 

 Perda de espaço no campo de 
atuação,  para  outras  classes 
profissionais; 

 Baixo  conhecimento  do  corpo 
jurídico  para  defesa  da  classe 
profissional  ou  do  sistema 
CONTER e CRTRs; 

 Profissionais  mal 
intencionados; 

 Descumprimento  de  normas 
expedidas pelo CONTER; 

 Baixo  conhecimento  e 
reconhecimento do CONTER e 
CRTRs pela sociedade; 

 As garantias e benefícios da lei 
(7394/85)  em  ressonância 
magnética  ameaçam  a  classe 
profissional  por  motivos 
econômicos  pelo  ponto  de 
vista dos empregadores; 
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novembro azul); 

 Criar  espaço  no  site  para  divulgar 
eventos  relacionados  à  área  de 
radiologia; 

 Quadro 03 
 
 

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico 

 

A limitação orçamentária e de recursos humanos, o tempo e a agenda necessária para a plena 
execução das atividades institucionais obrigatórias inerentes ao papel legal do CONTER e a 
dependência do ambiente externo foram alguns dos fatores críticos obstáculos para o sucesso de 
algumas das ações planejadas. No entanto, a seleção de prioridades e a permanente avaliação 
crítica da viabilidade dos nortes do planejamento estratégico contribuem para a maior 
aproximação entre o que foi planejado e as atividades efetivamente implementadas. 
 

Elaboração da Estratégia 

 
Identificação da estratégia atual 

 

A estratégia do CONTER continua calcada na realização das atividades fins: a Fiscalização do 
exercício profissional e a Normatização do Sistema. A Diretoria Executiva procura pautar suas 
ações priorizando essas duas dimensões.  
 

Identificação da estratégia futura 

 

a) Políticas, Mercado de Trabalho e Exercício Profissional: Prevê o fortalecimento dos 
profissionais e das entidades voltadas para as técnicas radiológicas, em defesa da 
regulamentação da profissão, assim como a ampliação do diálogo com as demais 
profissões da área de saúde. 

 
b) Institucional e Relação com os CRTRs: Prevê a melhoria da ação judicante, melhoria na 

atuação dos Conselhos Regionais, definição de áreas de competência da profissão. 
Apontar as principais ações e diretrizes políticas do CONTER. Num segundo momento, 
em reunião de Planejamento Estratégico, devem ser hierarquizadas as prioridades, 
definidos prazos e responsáveis, bem como discutidos os mecanismos, recursos e 
estrutura interna do CONTER para a implementação das propostas. Também são metas 
nesse eixo: realização dos Encontros Nacionais dos Conselhos de Radiologia; 
capacitação dos CRTRs para a aplicação dos normativos internos; encontros 
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promovidos pelo CONTER, entre áreas técnicas dos CRTRs (Jurídicos, Diretoria, 
Fiscais, Presidentes das COREFIs, COREDs, Contabilidade etc), visando integração, 
capacitação e uniformidade de condutas. 

 
c) Evolução Profissional e Tecnológica: O Título V da LDB 9.394/96, que trata “dos níveis 

e das modalidades de educação e ensino”, apesar de serem apenas quatro artigos de um 
capítulo todo dedicado à Educação Profissional, marca decisivamente o início de uma 
nova era na história da Educação Profissional no Brasil, ao caracterizar a Educação 
Profissional como “integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 
tecnologia”, de forma a conduzir o educando ao “permanente desenvolvimento de 
aptidões para a vida produtiva”. 

 
Objetivos e Metas 

Macro Objetivo: 

 

I. Programa de desenvolvimento de políticas públicas que visem o reconhecimento da 

profissão de Técnicos 

Problemas a serem enfrentados - Por um lado, o contínuo desenvolvimento tecnológico que o 
Setor de Radiologia vem enfrentando, as mudanças na legislação educacional para a formação do 
técnico e tecnólogo em Radiologia e por outro lado, a defasagem científica, tecnológica dos 
profissionais tem consequências negativas para os níveis de produção, emprego e renda desses 
profissionais e para a saúde pública do país. A ausência do Estado na fiscalização dos serviços 
prestados em Radiologia por atores públicos e privados pode trazer consequências irreparáveis à 
saúde do cidadão que se utiliza dos serviços de radiologia. Nesse cenário, é cada vez mais 
urgente a necessidade de se fazer uma nova legislação que contemple as mudanças da sociedade 
que estão influenciando no perfil do técnico e tecnólogo em radiologia. Para isso será 
fundamental dar continuidade ao trabalho de aglutinação de todos os setores que atuam com a 
radiologia que foi iniciado no ano passado. 
 
 Objetivo: Projeto de construção do perfil técnico e tecnólogo 

 Irradiar os perfis de Técnico e Tecnólogo para o Sistema Conter. 
 Irradiar os perfis de Técnico e Tecnólogo para os agentes formadores (Escolas, 

Faculdades, etc).  
 Irradiar os perfis de Técnico e Tecnólogo para os agentes fiscalizadores do Estado – 

Secretarias de Estado de Educação e Conselhos Estaduais de Educação.  
 

 Objetivo: Continuar com o Projeto “Construção de fóruns Estaduais e Nacional em  

Defesa dos Serviços Radiológicos 

 Continuar as reuniões com as Secretarias e Conselhos Estaduais de Educação para 
estabelecer a parceria com esses órgãos visando aperfeiçoar o credenciamento das escolas 
técnicas;  
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 Assinar termo de Parceria entre o CONTER e os Conselhos Estaduais de Educação;  
 Realizar reuniões estaduais com as Escolas, mantenedores, secretarias, donos de clínicas 

e usuários para discutir a radiologia;  
 Construir em cada Estado o Fórum em Defesa da Radiologia;  
 Construir em âmbito nacional o Fórum em Defesa da Radiologia. 

 

 
 

 Objetivo: Projeto “Seguir a profissão” junto ao Legislativo 

 Divulgar os projetos de lei que estão tramitando no congresso que se referem aos 
profissionais de radiologia;  

 Promover Fóruns estaduais sobre os projetos de lei.  
 Acompanhar através da Assessoria Parlamentar os trâmites dos projetos. 

 
 Objetivo: Articular evento para os SATR. 
 

 Reunir os profissionais de Supervisão para iniciar a discussão com eles sobre os 
problemas e propostas para a profissão.  

 
 Objetivo: Projeto de Fiscalização. 
 

 Continuidade das ações para o aperfeiçoamento dos Fiscais. 
 Acompanhamento periódico por Região das ações de fiscalização. 
 Criar ações para evitar que outros profissionais ocupem as atividades dos técnicos e 

tecnólogos. 
 Articular parceria com a ANVISA. 
 Modernizar, via digital, os procedimentos de fiscalização. 

 
II. Programa de Formação Continuada 

 

Problemas a serem enfrentados - O Sistema Conter precisa desenvolver políticas públicas de 
formação continuada, através da constituição de Coordenação Nacional de Educação que será a 
responsável por esta esfera, uma vez que a sociedade do conhecimento coloca como imperativo a 
necessidade dos profissionais técnicos e tecnológicos estarem em continuo processo de 
desenvolvimento profissional, uma vez que grande parcela dos técnicos não possuem condições 
de estudar sem uma política de financiamento público. Além dessa dimensão, precisam-se 
enfrentar outros problemas como a certificação do atual sistema de credenciamento do Conter, 
pois as mudanças que ocorreram na legislação ainda não foram incorporadas pelo sistema. 
 
 Objetivo: Certificado Profissional 

 Análise do atual sistema de credenciamento do Conter;  
 Elaborar novas propostas para o credenciamento no Sistema dos Profissionais;  
 Iniciar a discussão sobre o Exame de Proficiência no Sistema Conter;  
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 Articular os diversos setores para a construção de critérios de certificação profissional. 
 

 
 Objetivo: Ofertar cursos livres para capacitar os gestores do Sistema CONTER/CRTR 

 Desenvolver parceria para a oferta de cursos a distância para os Gestores do CONTER; 
 Desenvolver parceria para a oferta de cursos a distância para os servidores do CONTER. 

 
 Objetivo: Cursos livres a distância para os profissionais do CONTER 

 Adquirir plataforma de Educação a distância, a fim de fomentar cursos livres para a 
formação dos Profissionais inscritos e Gestores e Profissionais inscritos no CONTER. 
 

 Objetivo: Financiamento Estudantil 

 Articular ações que favoreçam o financiamento estudantil dos profissionais de Radiologia 
nas escolas públicas e privadas. 

 
 Objetivo: Constituição da Coordenação Nacional e Regional de Educação 

 Constituir o regimento interno; 
 Convidar os membros que farão parte da Coordenação; 
 Definir estratégias de atuação da coordenação, como por exemplo, a criação de Núcleo de 

Estudos de Estratégias para a área de Radiologia, etc. 
 
 Objetivo: Fortalecer a realização do Congresso Nacional 

 Desenvolver parceria para realização do Congresso das Técnicas Radiológicas e Jornadas 
Científicas Regionais. 

 
 Objetivo: Fortalecer o grupo de Coordenados dos Curso de Radiologia 

 Realizar reunião anual com os coordenadores dos cursos de Radiologia;  
 Fortalecer nesse grupo a discussão da implantação das Diretrizes Curriculares para o 

curso de Bacharelado de Radiologia. 
 
 Objetivo: Ofertar cursos de especialização a distância para os profissionais do CONTER 

 Desenvolver parceria para a oferta de cursos de especialização para os profissionais do 
CONTER. 

 

III. Programa de Fortalecimento do Sistema CONTER 

Problemas a serem enfrentados - A comunicação entre os atores do Sistema Conter precisa 
melhorar ainda mais. A infraestrutura do Sistema Conter precisa ser potencializada. Precisa-se 
melhorar a articulação entre as diversas instâncias do Conter. 
 

 Objetivo: Projeto de Fortalecimento das Instâncias do Conter 

 Realização do Planejamento Estratégico para a Gestão; 
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 Fortalecer a realização do Fórum dos Presidentes; 
 Fortalecer a realização do Fórum dos Assessores Jurídicos; 
 Fortalecimento da Comissão de Fiscalização Interna; 
 Articular ações conjunta com os Regionais para a diminuição da inadimplência, como 

“semana de conciliação", etc. 
 
 Objetivo: Projeto de Melhoria da Comunicação. 

 Criação de uma Coordenação de Comunicação do Sistema;  
 Continuar a aquisição de viaturas para os Regionais. 

 

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, entidade de Direito Público, 
criado através da Lei n°7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto 
n°92.790/86, de 17 de junho de 1986, alterada em seu inciso I, pela Lei n" 10.508, de 10 de julho 
de 2002, e revogada em seu Artigo 18, através do Decreto n° 5.211 de 22 de setembro de 2004. 

 
O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER tem como finalidade essencial a 
fiscalização do exercício ilegal da profissão, zelando e trabalhando através de todos os meios ao 
seu alcance, pelo desempenho ético do exercício das Técnicas Radiológicas, bem como pelo 
prestígio, bom conceito da profissão e em favor dos que a exercem legalmente. 
 
São atribuições do CONTER, conforme artigo 16, do Decreto n°92.790/86: 
 

I. Organizar o seu regimento interno; 
II. Aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais; 

III. Instalar os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, definindo sede e jurisdição, 
bem como promovendo a eleição de seus membros e lhes dando posse; 

IV. Votar e alterar o código de ética profissional, ouvidos os Conselhos Regionais; 
V. Promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento dos 

Conselhos Regionais, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando 
necessárias, providências convenientes ao bem da sua eficiência e regularidade, inclusive 
a designação de diretoria provisória e deliberar sobre a inscrição e cancelamento no 
quadro do Conselho. 
 

Formas e Instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

 
Os resultados das ações do CONTER estavam vinculados aos recursos disponíveis. Desta forma, 
o CONTER adotou uma estratégia progressiva e seletiva para a execução de seu planejamento 
estratégico. O exercício de 2019 permitiu avanços em alguns projetos que foram devidamente 
demonstrados neste relatório. 
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Desempenho Orçamentário 
 

O Plenário do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, em reunião do dia 26 de janeiro de 
2019, aprovou a previsão orçamentária dos Conselhos de Radiologia, através da RESOLUÇÃO 
CONTER nº 08/2019, para o exercício de 2019, nos seguintes termos: 
 
Previsão Orçamentária do CONTER 
 

RECEITAS VALOR (R$) DESPESAS VALOR (R$) 
Receita Corrente 12.311.490,19 Despesa Corrente 10.060.000,00 
Receita de Capital 2.301.509,81 Despesa de Capital 990.000,00 
  Reserva de Contingência 3.563.000,00 

Total 14.613.000,00 Total 14.613.000,00 
Quadro 04 
 
Desempenho Orçamentário do CONTER 
 

RECEITAS VALOR (R$) DESPESAS VALOR (R$) 
Receita Corrente 10.629.015,37 Despesa Corrente 10.775.437,62 
Receita de Capital 300.323,00 Despesa de Capital 1.001.681,18 

Total 10.929.338,37 Total 11.777.118,80 
Quadro 05 
 
O orçamento do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia foi elaborado para manutenção 
das atividades continuadas e dos projetos de investimentos, com valor previsto para o exercício 
de 2019 no montante de R$ 14.613.000,00. Da receita estimada em R$ 14.613.000,00, foi 
efetivamente arrecadada durante o exercício de 2019 o montante de R$ 10.929.338,37, 
representando 74,79% do valor estimado. Da despesa fixada em R$ 14.613.000,00, foi 
efetivamente realizada durante o exercício de 2019 o montante de R$ 11.777.118,80, 
representando 80,59% do valor fixado. 
 
 
 
O resultado consignou o seguinte déficit econômico: 
 
RECEITA + 10.929.338,37 
DESPESA - 11.777.118,80 
DEFÍCIT ECONÔMICO + 847.780,43 
Quadro 06 
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Execução  Física  e  Financeira  das  ações  da  Lei  Orçamentária  Anual  de  Responsabilidade  da 
Unidade 
 

- Proposta Orçamentária 2019 (Anexo) 
 
 

Execução Descentralizada com Transferência de Recursos 
 

 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
BENEFICIÁRIO MODALIDADE SITUAÇÃO DATA INÍCIO  DATA TÉRMINO

VALOR TOTAL 

PACTUDADO

VALOR TOTAL 

REPASSADO

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 2ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 5.966,75R$             5.966,75R$            

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 4ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 2.447,00R$             2.447,00R$            

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 5ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 2.544,58R$             2.544,58R$            

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 13ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 10.000,00R$           10.000,00R$          

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 14ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 12.180,34R$           12.180,34R$          

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 18ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 149.805,95R$         149.805,95R$        

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 19ª Região

Doação 

Administrativa
Concluído 01/01/2019 31/12/2019 200.921,12R$         200.921,12R$        

Conselho Regional de 

Técnicos em 

Radiologia 7ª Região

Investimentos Concluído 01/01/2019 31/12/2019 17.880,00R$           17.880,00R$          

 
Quadro 07 
 

Informações sobre a realização das Receitas/Despesas 

 

- Comparativo da Receita e Despesa 2019 (Anexo) 
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5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

Planejamento Organizacional 

 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER é composto de nove conselheiros 
efetivos e nove conselheiros suplentes. Dentre os conselheiros efetivos, é escolhida, a autoridade 
máxima, que preside a entidade, a Diretoria Executiva e composta de: Diretor-Presidente, 
Diretor-Secretário e Diretor-Tesoureiro. 
 
De acordo com o Regimento Interno do CONTER capitulo III: 
 
Art. 14 - São atribuições do Presidente: 
 
a) Representar o Conselho nas solenidades internas e externas, perante os Poderes Públicos, ativa 
e passivamente em juízo e em todas as relações com terceiros, designando representante quando 
necessário, bem como constituir advogado e ou procurador, mediante mandato específico; 
 
b) Zelar pela honorabilidade, autonomia da instituição e pelo cumprimento das leis e 
regulamentos referentes ao exercício da profissão; 
 
c) Cumprir e fazer cumprir este Regimento; 
 
d) Dar execução às decisões do CONTER; 
 
e) Convocar eleições para o Conselho Nacional; 
 
f) Corresponder-se com autoridades da União, dos Estados, Territórios e Distrito Federal, dos 
Municípios e com os Presidentes dos Conselhos Regionais, Sindicatos, Associações de 
profissionais, Federações, etc.; 
 
g) Servir de Porta voz do Conselho; 
 
h) Convocar Reuniões conjuntas do Conselho Nacional e Conselhos Regionais; 
 
i) Convocar Reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia; 
 
j) Presidir reuniões do Plenário e da Diretoria Executiva; 
 
k) Abrir, conduzir, adiar e proceder ao encerramento das Sessões Plenárias; 
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l) Assinar os termos de abertura e encerramento das sessões, documentos da secretaria e 
tesouraria, juntamente com o Secretário e Tesoureiro, respectivamente; 
 
m) Supervisionar todos os serviços administrativos do Conselho, autorizar a contratação, 
nomeação, demissão, punição, exoneração, posse e licenciamento de funcionários, ouvida a 
Diretoria; 
 
n) Autorizar despesas e assinar juntamente com o Tesoureiro e/ou Secretário, cheques e demais 
documentos relativos à receita e despesa do Conselho Nacional; 
 
o) Propor à Diretoria a criação de cargos e serviços para administração do Conselho; 
 
p) Adquirir, alienar, nomear e alugar bens móveis e imóveis em nome do Conselho, quando 
autorizado pela Diretoria, observadas às exigências legais; 
 
q) Elaborar com o Tesoureiro a prestação de contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas da 
União, bem como a agenda estratégica do Sistema CONTER/CRTRs; 
 
r) Delegar atribuições a Conselheiros, para o devido cumprimento e desempenho das funções do 
CONTER, ouvida a Diretoria; 
 
s) Exercer o voto de qualidade; 
 
t) Assinar as Resoluções e Atas, após aprovação do Plenário do Conselho Nacional; 
 
u) Assinar as Portarias do CONTER; 
 
v) Designar relator para os processos, bem como o defensor dativo, nos casos de processos 
Éticos. 
 
x) Supervisionar a Assessoria Jurídica do CONTER; 
 
z) Autorizar a abertura de processos licitatórios; 
Art. 15 – São atribuições do Secretário: 
 
a) Exercer as atribuições da Presidência nas faltas, licenças e impedimentos do Presidente; 
 
b) Na renúncia ou impedimento do Presidente, o Secretário assumirá com efetividade até a 
realização da eleição para recomposição da Diretoria; 
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c) Registrar em Ata as ocorrências das reuniões e das sessões do CONTER e assiná-las, 
juntamente com o Presidente; 
 
d) Subscrever os termos de posse e de compromissos dos membros do CONTER; 
 
e) Dar conhecimento das Atas aos membros do CONTER e colher suas assinaturas, após a 
aprovação das mesmas; 
 
f) Providenciar as publicações das Resoluções, instruções e demais atos do CONTER; 
 
g) Ler em sessão, a matéria do expediente e dar-lhe o destino indicado pelo Presidente; 
 
h) Determinar a autuação, tramitação e registro de processos, encarregando-se de sua guarda e 
conservação; 
 
i) Expedir certidões; 
 
j) Dirigir e fiscalizar o serviço da Secretaria e manter sob sua guarda os documentos do Conselho 
Nacional; 
 
k) Preparar os Processos para despacho do Presidente; 
 
l) Preparar o material para Reuniões da Diretoria e sessões do Conselho Nacional e reuniões 
conjuntas; 
 
m) Assinar a correspondência do Conselho Nacional, inclusive em nome do Presidente quando 
autorizado ou no seu impedimento; 
 
n) Propor à Diretoria a criação de cargos necessários aos serviços da Secretaria, bem como a 
nomeação, exoneração, posse, licenciamento, punição de funcionários e todas as demais 
atribuições referentes a recursos humanos; 
 
o) Manter organizado e atualizado o cadastro geral de profissionais inscritos no sistema 
CONTER/CRTRs; 
 
p) Zelar pelo cumprimento das obrigações sociais do Conselho Nacional; 
 
q) Delegar atribuições a Membros do CONTER, ouvida a Diretoria; 
r) Assinar conjuntamente com o Presidente as Resoluções do Conselho Nacional; 
 
s) Autorizar, em conjunto com o Tesoureiro, as compras do CONTER; 
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t) Acompanhar todos os procedimentos relativos a compras e licitações; 
 
u) Distribuir aos Conselheiros, aos Departamentos e Setores, as tarefas inerentes ao 
funcionamento do CONTER; 
 
v) Manter para cada Conselheiro um prontuário, onde serão feitas as anotações respectivas, 
inclusive as penalidades e os elogios. 
 
Art. 16 – São atribuições do Tesoureiro: 
 
a) Exercer a Presidência nas faltas, licenças e impedimentos simultâneos do Presidente e 
Secretário; 
 
b) Responsabilizar-se pelos serviços da Tesouraria, mantendo em dia a escrituração contábil; 
 
c) Manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos referentes à situação econômico-
financeira e patrimonial do CONTER; 
 
d) Assinar juntamente com o Presidente os cheques e demais documentos referentes a receita e 
despesa do CONTER; 
 
e) Arrecadar a receita; 
 
f) Organizar com o Presidente a proposta orçamentária anual e agenda estratégica; 
 
g) Elaborar, juntamente com o Presidente, a prestação de contas a ser encaminhada ao Tribunal 
de Contas da União; 
 
h) Apresentar ao Corpo de Conselheiros os balancetes trimestrais, o balanço anual e final de sua 
gestão; 
 
i) Apresentar à Comissão de Tomada de Contas e ao Plenário os balancetes trimestrais, o balanço 
anual e final de sua gestão; 
 
j) Caso seja necessária reformulação orçamentária, apresentá-la a CTC – Comissão de Tomada 
de Contas e ao Plenário para aprovação, com a observância que deverá fazer parte integrante do 
processo de prestação de contas; 
 
k) Administrar os recursos financeiros do CONTER; 
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l) Emitir parecer técnico sobre a dotação orçamentária e disponibilidade financeira nos 
procedimentos licitatórios; 
 
m) Providenciar licitações para aquisição de bens de consumo, móveis ou imóveis, observadas as 
exigências legais; 
 
n) Delegar atribuições a Membros do Conselho Nacional, ouvindo a Diretoria; 
 
o) Registrar todos os bens do CONTER e conservar a plaquetagem destes bens; 
 
p) Cobrar os débitos para com os cofres do Órgão; 
 
q) Efetivar todos os pagamentos autorizados, referentes às dívidas do Órgão; 
 
r) Tomar medidas para esclarecimentos sobre assuntos relativos à sua pasta; 
 
s) Coordenar os setores financeiro e contábil do CONTER; 
 
t) Autorizar em conjunto com o Diretor Secretário as compras do CONTER 
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Informações sobre dirigentes e colegiados 

 

 

DIRIGENTE MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS 
CPF: 272.509.113-68 

CARGO: DIRETOR PRESIDENTE 
REGISTRO PROFISSIONAL: CRTR 17ª 00043T 

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Ata 1ª Sessão da Reunião Plenária Ordinária de 2017 
do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia no dia 03/06/2017 
DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO: 03/06/2017 

DATA INICIAL DO MANDATO: 04/06/2017 
DATA FINAL DO MANDATO: 03/12/2019 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: No dia 03/06/2017 foi realizada uma nova eleição da 

Diretoria Executiva do CONTER para o período de 
04/06/2017 a 04/12/2019, onde foi empossada um nova 
Diretoria Executiva do CONTER de acordo com a Ata 
1ª Sessão da I Reunião Plenária Ordinária de 2017 do 
7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia 
Quadro 08 
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DIRIGENTE ABEL DOS SANTOS 
CPF: 288.027.729-91 

CARGO: DIRETOR TESOUREIRO 
REGISTRO PROFISSIONAL: CRTR 10ª 00502T 

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Ata 1ª Sessão da Reunião Plenária Ordinária de 2017 
do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia no dia 03/06/2017 
DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO: 03/06/2017 

DATA INICIAL DO MANDATO: 04/06/2017 
DATA FINAL DO MANDATO: 03/12/2019 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: No dia 03/06/2017 foi realizada uma nova eleição da 

Diretoria Executiva do CONTER para o período de 
04/06/2017 a 04/12/2019, onde foi empossada um nova 
Diretoria Executiva do CONTER de acordo com a Ata 
1ª Sessão da I Reunião Plenária Ordinária de 2017 do 
7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia 

Quadro 09 
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DIRIGENTE ADRIANO CÉLIO DIAS 
CPF: 386.512.112-87 

CARGO: DIRETOR SECRETÁRIO 
REGISTRO PROFISSIONAL: CRTR 18ª 00003T 

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Ata 1ª Sessão da Reunião Plenária Ordinária de 2017 
do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia no dia 03/06/2017 
DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO: 03/06/2017 

DATA INICIAL DO MANDATO: 04/06/2017 
DATA FINAL DO MANDATO: 03/12/2019 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: No dia 03/06/2017 foi realizada uma nova eleição da 

Diretoria Executiva do CONTER para o período de 
04/06/2017 a 04/12/2019, onde foi empossada um nova 
Diretoria Executiva do CONTER de acordo com a Ata 
1ª Sessão da I Reunião Plenária Ordinária de 2017 do 
7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia 
Quadro 10 
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DIRIGENTE LUCIANO GUEDES 
CPF: 088.122.547-99 

CARGO: DIRETOR PRESIDENTE 
REGISTRO PROFISSIONAL: CRTR 13ª 00447T-P 

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Ata 2ª Sessão da V Reunião Plenária Ordinária de 2019 
do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia no dia 04/12/2019 
DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO: 04/12/2019 

DATA INICIAL DO MANDATO: 04/12/2019 
DATA FINAL DO MANDATO: 03/06/2022 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: No dia 15/10/2019 foi realizada uma nova eleição da 

Diretoria Executiva do CONTER para o período de 
04/12/2019 a 03/06/2022, onde foi empossada um nova 
Diretoria Executiva do CONTER de acordo com a Ata 
24 Sessão da IV Reunião Plenária Ordinária de 2019 

do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia 

Quadro 11 
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DIRIGENTE MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA 
CPF: 446.184.682-20 

CARGO: DIRETOR SECRETÁRIO 
REGISTRO PROFISSIONAL: CRTR 19ª 00841T 

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Ata 2ª Sessão da V Reunião Plenária Ordinária de 2019 
do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia no dia 04/12/2019 
DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO: 04/12/2019 

DATA INICIAL DO MANDATO: 04/12/2019 
DATA FINAL DO MANDATO: 03/06/2022 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: No dia 15/10/2019 foi realizada uma nova eleição da 

Diretoria Executiva do CONTER para o período de 
04/12/2019 a 03/06/2022, onde foi empossada um nova 
Diretoria Executiva do CONTER de acordo com a Ata 
24 Sessão da IV Reunião Plenária Ordinária de 2019 

do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia 

Quadro 12 
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DIRIGENTE SANDOVAL KEHRLE 
CPF: 472.091.194-34 

CARGO: DIRETOR TESOUREIRO 
REGISTRO PROFISSIONAL: CRTR 15ª 01378T 

ENTIDADE: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA 

ATO DE DESIGNAÇÃO: Ata 2ª Sessão da V Reunião Plenária Ordinária de 2019 
do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia no dia 04/12/2019 
DATA DO ATO DE DESIGNAÇÃO: 04/12/2019 

DATA INICIAL DO MANDATO: 04/12/2019 
DATA FINAL DO MANDATO: 03/06/2022 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: No dia 15/10/2019 foi realizada uma nova eleição da 

Diretoria Executiva do CONTER para o período de 
04/12/2019 a 03/06/2022, onde foi empossada um nova 
Diretoria Executiva do CONTER de acordo com a Ata 
24 Sessão da IV Reunião Plenária Ordinária de 2019 

do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia 

Quadro 13 

 

Atuação da unidade de auditoria interna 

 

O CONTER dispõe de um Setor de Controle Interno e uma Comissão de Tomada de Contas, 
eleita pelo Plenário, composta por 03 (três) Conselheiros, conforme prevê Regimento Interno do 
CONTER. 
 
Os balancetes e processos econômicos do Regional são analisados mensalmente pela Comissão 
de Tomada de Contas. 
 
A Comissão de Tomada de Contas realiza parecer trimestralmente e os submete a aprovação do 
Plenário em Reunião Plenária. 
 
O CONTER possui o Setor de Controle Interno. 
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Atividade de correição e apuração de ilícitos administrativos 

 

Os procedimentos internos para apurar as responsabilidades de empregado por infração praticada 
no exercício de suas funções ou relacionada com as atribuições do seu cargo e a ele estão sujeitos 
às regras gerais, ou seja, nos casos específicos, é instaurado o Procedimento Interno de apuração 
iniciando-se com a constituição da Comissão apuradora, por portaria do presidente, contendo a 
nomeação dos seus membros, a indicação do seu presidente e a indicação dos atos motivadores 
da apuração. 

 

Gestão de riscos e controles internos 

 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia dispõe de Comissão de Tomada de Contas 
composta por 03 Conselheiros, que analisam trimestralmente todos os processos econômicos e 
demonstrativos contábeis emitindo parecer sobre a movimentação financeira mensal. Caso haja 
constatação de mal-uso de verbas, é emitido parecer a Diretoria Executiva e para conhecimento 
do Plenário do Órgão. 
 
A comissão de patrimônio, composta por 01 conselheiros e 03 funcionários, visa manter em 
perfeito estado de conservação o patrimônio do Conselho. Em caso de extravio ou furto é 
emitido parecer para que a Diretoria Executiva possa tomar as medidas cabíveis. 
 

Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

 

 

DIRIGENTE MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS 
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE 

TIPO DE REMUNERAÇÃO: HONORÍFICA 
VALOR TOTAL NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os Conselheiros do CONTER exercem cargos de 

natureza honorífica, não recebem qualquer 
Remuneração. Quando convocados para reuniões 
regimentais, somente recebem verbas de natureza 

Indenizatória. 
Quadro 10 
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DIRIGENTE ABEL DOS SANTOS 
CARGO: DIRETORA TESOUREIRO 

TIPO DE REMUNERAÇÃO: HONORÍFICA 
VALOR TOTAL NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os Conselheiros do CONTER exercem cargos de 

natureza honorífica, não recebem qualquer 
Remuneração. Quando convocados para reuniões 
regimentais, somente recebem verbas de natureza 

Indenizatória. 
Quadro 11 
 

 

DIRIGENTE ADRIANO CÉLIO DIAS 
CARGO: DIRETORA SECRETÁRIO 

TIPO DE REMUNERAÇÃO: HONORÍFICA 
VALOR TOTAL NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os Conselheiros do CONTER exercem cargos de 

natureza honorífica, não recebem qualquer 
Remuneração. Quando convocados para reuniões 
regimentais, somente recebem verbas de natureza 

Indenizatória. 
Quadro 12 
 

 

DIRIGENTE LUCIANO GUEDES 
CARGO: DIRETOR PRESIDENTE 

TIPO DE REMUNERAÇÃO: HONORÍFICA 
VALOR TOTAL NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os Conselheiros do CONTER exercem cargos de 

natureza honorífica, não recebem qualquer 
Remuneração. Quando convocados para reuniões 
regimentais, somente recebem verbas de natureza 

Indenizatória. 
Quadro 12 
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DIRIGENTE MAURO MARCELO LIMEIRA DE SOUZA 
CARGO: DIRETOR SECRETÁRIO 

TIPO DE REMUNERAÇÃO: HONORÍFICA 
VALOR TOTAL NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os Conselheiros do CONTER exercem cargos de 

natureza honorífica, não recebem qualquer 
Remuneração. Quando convocados para reuniões 
regimentais, somente recebem verbas de natureza 

Indenizatória. 
Quadro 12 
 

 

DIRIGENTE SANDOVAL KEHRLE 
CARGO: DIRETOR TESOUREIRO 

TIPO DE REMUNERAÇÃO: HONORÍFICA 
VALOR TOTAL NO EXERCÍCIO: R$ 0,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Os Conselheiros do CONTER exercem cargos de 

natureza honorífica, não recebem qualquer 
Remuneração. Quando convocados para reuniões 
regimentais, somente recebem verbas de natureza 

Indenizatória. 
Quadro 12 
 

 

Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

 

Sistemática de contratação da Auditoria 

Independente 

A contratação de auditoria independente está 

sendo realizada por licitação através do 

Processo Administrativo Conter nº 189/2019 

que ainda não foi finalizada. 

Nome da empresa 

contratada 

  CNPJ da empresa 

contratada 

 

Endereço da empresa contratada:  

Contato:  

Data do Contrato    Valor do Contrato:  R$ 0,00 

Serviços Contratados: Auditoria Contábil 

Quadro 13 
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 

 

Gestão de Pessoas 

 

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) possui em seu Plano de Cargos e 
Salários (PCS) vigente, um quadro funcional com níveis de títulos oficiais dos cargos – sendo 
divididos em dois documentos: quadro de cargos e funções efetivos e quadro de cargos 
comissionados de livre provimento e livre exoneração. São diferenciados pela descrição das 
atividades; competências, habilidades e atitudes do ocupante do cargo; e exigências específicas 
do cargo. A estrutura de cargos e salários apresenta segmentações em relação às áreas de 
ocupação, complexidade das tarefas e conhecimento exigido, sendo portanto as nomenclaturas 
conforme ingresso, ocupação e nível de escolaridade. 
 
No ingresso para o cargo efetivo no CONTER é realizado por meio do instrumento legal - 
concurso público. Para os cargos comissionados provêm por meio de análise de currículo, 
entrevista junto ao setor requisitante, indicação e deliberação da Diretoria Executiva. Os 
estagiários são inseridos no quadro por meio de um agenciador sendo, atualmente, o convênio 
junto ao CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) – entrevistas, seleções e gestão dos 
benefícios são realizadas pelo Setor RH. 
 

Estrutura de pessoal da unidade 

 

A estrutura do organograma do Conselho é definida pelo Plano de Cargo e Salários e o ingresso 
dos funcionários na Instituição é feito através de concurso público. 
 
A atual estrutura do CONTER é suficiente para o cumprimento de sua missão instituidora. 

Tipologia do Cargo 
Lotação 

Autorizada 
Lotação 
Efetiva 

Ingresso no 
Exercício 

Egresso no 
exercício 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  0  26  2  0 

1.1 Servidores de Carreira  0  26  2  0 

Analista Administrativo  0  2  0  0 

Analista Administrativo e Eventos  0  1  0  0 

Analista Contábil  0  1  0  0 

Analista Financeiro  0  0  0  0 
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Analista de Informática  0  1  0  0 

Analista Jurídico  0  1  0  0 

Analista de Recursos Humanos  0  1  0  0 

Arquivista  0  1  0  0 

Assistente Administrativo  0  6  2  0 

Assistente Contábil  0  1  0  0 

Assistente Financeiro  0  4  0  0 

Contadora  0  1  0  0 

Recepcionista  0  3  0  0 

Serviços Gerais  0  1  0  0 

Supervisor Fiscal  0  1  0  0 

Assistente Operacional 1  0  1  0  0 

1.2. Membros de poder e agentes políticos  0  0  0  0 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  0  0  0  0 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0  0  0  0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício 
provisório 

0  0  0  0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos 
e esferas 

0  0  0  0 

1.2.5 Outros  0  0  0  0 

2. Servidores com Contratos Temporários  0  11  1  4 

Advogado  0  1  0  1 

Assessor de Diretoria  0  1  0  0 

Assessor de Imprensa  0  2  0  1 

Assessor de Informática  0  2  0  1 

Assessor Educacional  0  1  0  0 

Assessor Jurídico  0  3  1  1 

Superintendente  0  1  0  0 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública 

0  0  0  0 

4. Total de Servidores (1+2+3)  0  37  3  4 

 
Os funcionários são regidos pela Consolidação da Lei do Trabalho 
 
Quadro 14 
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DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO EFETIVA 

Tipologia do Cargo  Área Meio  Área Fim 

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)  0  26 

1.1 Servidores de Carreira  0  26 

Analista Administrativo  0  2 

Analista Administrativo e Eventos  0  1 

Analista Contábil  0  1 

Analista Financeiro  0  0 

Analista de Informática  0  1 

Analista Jurídico  0  1 

Analista de Recursos Humanos  0  1 

Arquivista  0  1 

Assistente Administrativo  0  6 

Assistente Contábil  0  1 

Assistente Financeiro  0  4 

Contadora  0  1 

Recepcionista  0  3 

Serviços Gerais  0  1 

Supervisor Fiscal  0  1 

Assistente Operacional 1  0  1   

1.2. Membros de poder e agentes políticos  0  0 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  0  0 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado  0  0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório  0  0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas  0  0 

1.2.5 Outros  0  0 

2. Servidores com Contratos Temporários  0  11 

Advogado  0  1 

Assessor de Diretoria  0  1 

Assessor de Imprensa  0  2 

Assessor de Informática  0  2 

Assessor Educacional  0  1 

Assessor Jurídico  0  3 
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Superintendente  0  1 

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  0  0 

4. Total de Servidores (1+2+3)  0  37 

Quadro 15 
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Demonstrativo das despesas com pessoal 

 

CONTA  DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
EXERCÍCIO 

2018 
EXERCÍCIO 

2019 

6.2.2.1.1.31.90.11.001  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.210.199,31  2.352.886,90 

6.2.2.1.1.31.90.11.002  CARGOS EM COMISSÃO  761.624,57  ‐ 

6.2.2.1.1.31.90.11.003  ADICIONAL NOTURNO  ‐  ‐ 

6.2.2.1.1.31.90.11.006 
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU 

FUNÇÃO 
167.291,65  119.411,19 

6.2.2.1.1.31.90.11.007  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  104.612,33  120.342,43 

6.2.2.1.1.31.90.11.008  FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  204.503,04  194.051,68 

6.2.2.1.1.31.90.11.009  13º SALÁRIO  208.268,41  269.798,27 

6.2.2.1.1.31.90.11.010  ABONO DE FÉRIAS (1/3) ‐ CF/88  3.645,91  ‐ 

6.2.2.1.1.31.90.11.011  ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS  40.812,76  22.040,77 

6.2.2.1.1.31.90.13.001  FGTS  213.149,58  239.877,25 

6.2.2.1.1.31.90.13.002  INSS ‐ CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS  533.478,41  629.909,93 

6.2.2.1.1.31.90.13.004 
PIS/PASEP ‐ CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE 

PAGTO 
23.170,47  29.810,12 

6.2.2.1.1.31.90.16.001  GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES  6.921,25  ‐ 

6.2.2.1.1.31.90.16.003  SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR  61.011,43  43.744,31 

6.2.2.1.1.31.90.14.001  DIÁRIAS NO PAÍS ‐ SERVIDORES  146.500,00  167.750,00 

6.2.2.1.1.33.90.39.028  PLANO DE SAÚDE ‐ MÉDICO E ODONTOLÓGICO  154.616,90  282.302,06 

6.2.2.1.1.33.90.39.048  VALE TRANSPORTE  79.492,70  97.489,50 

6.2.2.1.1.33.90.46.001  AUXÍLIO ALIMENTAÇAO ‐ LEI 8460/1992  346.151,67  410.102,00 

Quadro 16 
 

Gestão de riscos relacionados ao pessoal 

 

O CONTER possui uma atenção relevante no que se refere ao gerenciamento contra riscos. 
Nesse caso, são adotadas medidas preventivas com intuito de mitigar qualquer situação que 
possa trazer prejuízo ao erário do CONTER, dentre elas, programas de gestão de pessoas 
voltados para qualificação funcional periodicamente. 
 
O quadro de empregados do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia porta-se compatível 
com as demandas institucionais. Quanto ao quantitativo funcional temos também um 
acompanhamento permanente ante as possibilidades de déficits de recursos humanos para o 
pleno atendimento das atividades organizacionais que ascendem com certa linearidade ao 
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decorre dos exercícios. Desse modo, atualmente, na área de pessoal não há riscos que porventura 
comprometem direta ou indiretamente o cumprimento da missão desta Instituição. 
 

 

Contratação de mão de obra temporária 

 

O Conselho tem um contrato de mão de obra com a empresa Solution Serviços de Conservação e 
Limpeza Ltda-me até o mês 10/2019 e com a empresa Tática Serviços Gerais Ltda Epp a partir 
do mês 11/2020. 
 

 

Gestão da tecnologia da informação 

 

Ao Setor de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, em 
conformidade com as descrições de competências estabelecidas no Normativo de Administração 
Estrutura Organizacional, compete: 
 

 - Supervisionar, coordenar e acompanhar o desenvolvimento tecnológico na área de 
informática e propor soluções adequadas às necessidades do CONTER; 

 - Coordenar a interligação entre as áreas de informática do sistema CONTER/CRTRs; 
 - Coordenar e supervisionar as atividades de equipes de suporte técnico e de sistemas de 

informações; 
 - Suprir as necessidades de informática relacionadas com o atendimento aos usuários, 

redes, Internet, desenvolvimento de aplicações e banco de dados; 
 - Identificar e desenvolver sistemas de informações específicos para o CONTER; 
 - Desenvolver sistemática de orientação permanente aos usuários quanto à aplicação de 

normas técnicas e procedimentos adequados aos serviços de informática; 
 - Organizar a rotina de serviços realizando entrada e transmissão de dados, registrando e 

transcrevendo informações, operando microcomputadores; 
 - Operar sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho 

dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de 
dados, registros de erros, recursos de redes e disponibilidade dos aplicativos; 

 - Atender clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e software. 
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7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 

Canais de acesso do cidadão 
 

CANAIS DE ACESSO 

Tipo de Canal:  Correspondência 

Endereço:  SIBS QUADRA 02 CONJUNTO A LOTE 03 

Horário de Funcionamento:  08:00 às 17:00 horas 

Descrição: 

Endereço para recebimento e envio de correspondências para 
esclarecimento e prestação de informações. Todos as 

correspondências recebidas por este Conselho Nacional são 
protocoladas e encaminhas para os devidos setores responsáveis. 

Tipo de Canal:  E‐mail 

Endereço:  conter@conter.gov.br 

Horário de Funcionamento:  24 horas 

Descrição:  Canal para esclarecimentos de dúvidas e prestação de informações 

Tipo de Canal:  Rede Social 

Endereço:  https://.facebok.com/conteroficial/ 

Horário de Funcionamento:  24 horas 

Descrição: 
Rede social em que é divulgado informações do CONTER e da 

profissão. 

Endereço:  https://instagram.com/conselhoderadiologia/ 

Horário de Funcionamento:  24 horas 

Descrição: 
Rede social em que é divulgado informações do CONTER e da 

profissão. 

Tipo de Canal:  Site 

Endereço:  www.conter.gov.br 

Horário de Funcionamento:  24 horas 
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Descrição: 
Site com atualizações e informações da profissão e do Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia. 

Tipo de Canal:  Telefones 

Endereço:  (61) 3326‐9374 / (61) 3051‐6500 

Horário de Funcionamento:  08:00 às 17:00 horas 

Descrição: 
Atendimento telefônico para prestação de informações e recebimento 

de denúncias. 

Quadro 17 
 

 

Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade 

 

O CONTER procura prestar contas, perante seus profissionais e sociedade, dos recursos 
utilizados por sua gestão. Por entender que é sua obrigação, foi criada o Portal da Transparência 
no site do CONTER no endereço eletrônico http://www.contertransparencia.com.br para que 
a mesma esteja a disposição para dirimir dúvidas e disponibilizar as informações de interesse da 
sociedade. 
 

8. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

 

Desempenho financeiro no exercício 

 

O orçamento público é estabelecido pela Constituição Federal (art. 165) e pela Lei nº 4.320/64, 
que estabelece os fundamentos da transparência orçamentária (art. 2º): "A Lei do Orçamento 
conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-
financeira e o programa de trabalho do governo, obedecida os princípios da unidade, 
universalidade e anualidade", como segue os conceitos: 
 
Princípio da Unidade - Cada entidade de direito público deve possuir apenas um orçamento, 
fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existe o 
orçamento da União, o de cada Estado e o de cada Município; 
 
Princípio da Universalidade - A Lei orçamentária deve incorporar todas as receitas e despesas, 
ou seja, nenhuma instituição pública deve ficar fora do orçamento; 
 
Princípio da Anualidade - Estabelece um período limitado de tempo para as estimativas de 
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receita e fixação da despesa, ou seja, o orçamento deve compreender o período de um exercício, 
que corresponde ao ano fiscal. 
 
A previsão orçamentária para o exercício 2019 foi fixada através da Resolução CONTER nº 08 
de 01 de fevereiro de 2019. Do orçamento do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 
previsto para o exercício de 2019 o montante de R$ 14.613.000,00 foram apuradas receitas no 
montante R$ 10.929.338,37 ou seja, 74,79% do previsto e as transferências sobre cotas dos 
CRTRs prevista no montante de R$ 11.046.962,67 totalizaram R$ 10.424.458,67, ou seja, 
94,36% do orçado, enquanto que as despesas empenhadas totalizam R$ 11.777.118,80, 
representando 80,59% do orçamento previsto. 
 
Ao longo do exercício ocorreram recebimentos e pagamentos, demonstrando equilíbrio na sua 
equação, os quais resultaram em saldo final no montante de R$ 3.772.100,98, que representa o 
saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2020. 

 

Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio 

e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

O Conselho adotou integralmente as normas NCASP no exercício. Em 2019, foi registrada a 
depreciação dos bens móveis e imóveis do ano de 2019. Procedimentos amparados conforme 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8 ª Edição - Portaria STN nº 700/2014. 
 
Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo 
 
Após estudos das tabelas de vida útil adotadas por outros órgãos públicos, foi encaminhada e 
apreciado pelo do CONTER, sendo aprovada através da Resolução CONTER nº 002/2015, 
estabelecendo a tabela de vida útil dos ativos, para os Conselhos de Radiologia, tendo-se por 
base a análise de durabilidade dos bens adquiridos nos últimos 5 anos e outras providências 
concernente a matéria. 
 
TABELA DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS 
1.2.3.1.1.01.01 Mobiliários em Geral - 10 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.02 Veículos - 10 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.03 Máquinas e Aparelhos - 10 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.04 Equipamentos de Informática - 5 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.05 Biblioteca - 10 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.06 Obras de Arte - 
1.2.3.1.1.01.07 Utensílios de Copa e Cozinha - 10 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.08 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - 5 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.09 Outros Equipamentos - 10 anos vida útil; 
1.2.3.1.1.01.99 Outros Materiais Permanentes - 5 anos vida útil; 
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TABELA DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS 
 
1.2.3.2.1.01.01 Edifícios - 25 anos vida útil; 
1.2.3.2.1.01.02 Instalações - 25 anos vida útil; 
1.2.3.2.1.01.04 Salas e Escritórios - 25 anos vida útil; 
 
Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão 
 
A metodologia de cálculo da depreciação foi normatizada pelo § 2º do Art. 87 da Resolução 
CONTER nº 002/2015 ficando estabelecido o método por cotas constantes. 
 
Taxas utilizadas para os cálculos 
 
TABELA DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS 
 
1.2.3.1.1.01.01 Mobiliários em Geral - 10%; 
1.2.3.1.1.01.02 Veículos - 10%; 
1.2.3.1.1.01.03 Máquinas e Aparelhos - 10%; 
1.2.3.1.1.01.04 Equipamentos de Informática - 10%; 
1.2.3.1.1.01.05 Biblioteca; 
1.2.3.1.1.01.06 Obras de Arte: 
1.2.3.1.1.01.07 Utensílios de Copa e Cozinha - 10%; 
1.2.3.1.1.01.08 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - 10%; 
1.2.3.1.1.01.09 Outros Equipamentos - 10%; 
1.2.3.1.1.01.99 Outros Materiais Permanentes - 10%; 
 
TABELA DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS 
 
1.2.3.2.1.01.01 Edifícios - 10%; 
1.2.3.2.1.01.02 Instalações - 10%; 
1.2.3.2.1.01.04 Salas e Escritórios - 10%; 
 
Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos 
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do 
diferido 
 
Os créditos de cota-parte estão registrados pelo regime de caixa. A provisão para perdas foi 
efetuada com base na expectativa de recebimento, calculado em planilha com base na regressão 
linear dos últimos quatro anos e as dívidas de forma parcial, com os registros de provisão 
trabalhistas. 
 



 

 

 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote 03 – Núcleo Bandeirante - Brasília/DF – CEP 71.736-201 – Telefax (0XX 61) 3326 9374 

e‐mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 

 

47

Os estoques estão avaliados pelo custo de aquisição, não havendo significativas alterações entre 
o valor de aquisição e o valor de mercado, considerando a relevância e o consumo. As despesas 
com o estoque são reconhecidas na medida em que ocorre o consumo. Para o imobilizado, o 
critério de mensuração é com base no valor da aquisição dos bens. 
 

Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

 
O Conselho ainda não implantou uma sistemática de custos. 
 
 

Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas 
Nome Descrição 

Balanço Financeiro.pdf (Anexo) 
Balanço Orçamentário.pdf (Anexo) 
Balanço Patrimonial.pdf (Anexo) 
Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf (Anexo) 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf (Anexo) 
Notas Explicativas.pdf (Anexo) 
 

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Tratamento de determinações e recomendações do TCU 

 
Não houve recomendações exaradas pelo TCU. 
 

Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por danos ao Erário 

 
Não houve danos ao erário do CONTER. 
 

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO   

 
Cabe às entidades da administração pública prestar informações detalhadas à Corte de Contas e à 
sociedade sobre sua gestão orçamentária, considerando o cumprimento dos objetivos e metas 
físicas e financeiras, bem como as ações administrativas consubstanciadas em projetos, 
operações e atividades. 
 
Nesse sentido acreditamos que o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia cumpriu a sua 
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missão institucional e está à disposição dos órgãos de controle externo e à população em geral 
para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se façam necessários. 
 

11. ANEXOS E APÊNDICES 
 

Proposta Orçamentária 2019.pdf 
Comparativo da Receita e Despesa 2019.pdf 
Balanço Financeiro 2019.pdf 
Balanço Orçamentário 2019.pdf 
Balanço Patrimonial 2019.pdf 
Demonstrativo das Variações Patrimoniais 2019.pdf  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa 2019.pdf  
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2019.pdf 
 

 

 

________________________________________ 

Manoel Benedito Viana Santos 

Diretora Presidente 

Gestão 01/01/2019 a 03/12/2019 

 

 

 

 

________________________________________ 

Abel dos Santos 

Diretor Tesoureiro 

Gestão 01/01/2019 a 03/12/2019 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Adriano Célio Dias 

Diretor Secretário 

Gestão 01/01/2019 a 03/12/2019 
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________________________________________ 

Luciano Guedes 

Diretor Presidente 

Gestão 04/12/2019 a 31/12/2019 

 

 

 

 

________________________________________ 

Sandoval Kehrle 

Diretor Tesoureiro 

Gestão 04/12/2019 a 31/12/2019 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Mauro Marcelo Limeira de Souza 

Diretor Secretário 

Gestão 04/12/2019 a 31/12/2019 

 


