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ATA DA 22 SESSAO DA I REUNIAO PLENARIA ORDINARIA DE 2020 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 30 
DE JULHO DE 2020.

1 As dez boras e oito minutos do dia trinta do mes de julho do ano de dois mil e vinte, na sede
2 propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A
3 Lote n2 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Segunda Sessao da I Reuniao Plenaria
4 Ordinaria de 2020, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos em
5 Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR.
6 Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro,
7 TR. Manoel Benedito Viana Santos, TR. Abel dos Santos, TR. Adriano Celio Dias, TNR. Marcos
8 Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Elides de Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva.
9 Suplente: TR. Vanderleia da Silva, com direito a voz e sem direito a voto na forma Regimental. 

10 DA PAUTA: RELATORIO ANAUTICO DA COORDENACAO NACIONAL DE FISCALIZACAO (CONAFI) 
I I - ART. 45, B, DO REGIMENTO INTERNO DO CONTER. CONSELHEIRO INTERMEDIADOR: TNR. 
12 MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA. Em continuidade o Diretor Presidente apresentou o 
ISobjeto da pauta, passando a palavra ao Conselheiro Presidente da CONAFI para a leitura e
14 explicacao do relatorio, o qual informa que o documento nao esta complete e solicita a retirada
15 momentanea de pauta ate a reorganizacao, sendo dez boras e treze minutos. Retornando as 
Ihatividades as quatorze boras e quinze minutos com a leitura das atas sendo aprovadas por
17 unanimidade. Apos, as quatorze boras e vinte e cinco minutos, o Diretor Presidente passa a
18 palavra ao Conselheiro Marcos Junior para a leitura do relatorio, conforme segue: CRTR iz 
\c) Regiao - “Embora fa^am a demonstragao de resultados, denota-se que ainda nao e a ideal,
20 desse modo, sao necessarias medidas para desenvolvimento dessa dificuldade. Os
21 apontamentos do ano 2019 permanecam em 2020, sugerimos apuragao das responsabilidades,
22 de acordo com o descumprido da Resolucao 13/2010”. Apos a leitura, posto em vota^ao
23 decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovacao por unanimidade. CRTR 2s Regiao - "O Regional
24 nao tern cumprido os prazos, nao tern demonstrado a realizacao de fiscalizacao e seus
25 resultados, bem como nao cumprida solicitacoes pertinentes ao process© fiscalizatorio por dois 
20 anos seguidos, desse modo, fica evidente a necessidade apuracao de responsabilidades, de
27 acordo com o descumprido da Resolucao 13/2010". Apos a leitura, posto em vota^ao, decidiu-
28 se por 8 (oito) votos pela aprovacao por unanimidade. CRTR 3g Regiao - "Motive evolu^ao coni
29 rela^ao ao envio da documentagao, entretanto ainda precisam evoluir na demonstragao da
30 continuidade administrativa, desse modo, sao necessarias medidas para desenvolvimento dessa
31 dificuldade. Caso os apontamentos do ano 2019 permane^am em 2020, sugerimos apura^ao
32 das responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolu^ao 13/2010. Outrossim, cabera
33 a Diretoria Executiva do CONTER apurar se houve cumprimento do artigo 1- da resolu^ao de
34 numero: 09/2019 no tocante ao valor das diarias dos agentes fiscais, visando posterior tomadas
35 de providencias". Apos inscrito, Conselheiro Manoel Benedito, solicita informa^des quanto a
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36 fiscalizacao da regiao de Uberlandia/MG, sendo respondido pelo Presidente da CONAFI quanto
37 a materia. Apos a leitura, posto em votagao, decidiu-se por 8 (oito) votes pela aprova^ao por
38 unanimidade. CRTR 4g Regiao - "Houve evolugao com rela^ao ao envio da documentacao, bem
39 como do ato fiscalizatorio, entretanto ainda precisam evoluir na demonstracao da continuidade
40 administrativa, desse modo, sao necessarias medidas para desenvolvimento dessa dificuldade.
41 Caso os apontamentos do ano 2019 permanecam em 2020, sugerimos apuracao das
42 responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolugao 13/2010. Tendo em vista o teor
43 do Relatorio de Supervisao fiscal, sugere-se a manifestacao do setor juridico com vistas a
44 emissao de parecer para consubstanciar a abertura de sindicancia para identificacao de autoria
45 e materialidade dos seguintes fatos ocorridos na durante a atual gestao do Regional: A lavratura
46 de notificagao/autuagao emitidas em desconformidade com o rol de infragdes estabelecidas nas
47 resolugoes vigentes, sendo constatada a emissao de notificagoes nas quais foram solicitado os
48 contratos sociais de pessoas juridicas; Emissao de certiddes de trabalho em desconformidade
49 com a resolugoes do CONTER baseada na portaria expedida pelo Regional de numero 09 de
50 2013; Responsabilizagao pela inercia na condugdo do processo de com pro dos equipamentos de
51 informatica destinados a fiscalizagao, uma vez que o referido processo nao teve evolugao
52 significativa desde a supervisao da CONAFI ocorridc no ano de 2018, nao sendo comprovada ate
53 a presente data a aquisigdo dos mesmos, prejudicando assim a atividade da fiscalizagao na
54 jurisdigao; Notificagdo de pessoas juridicas quando da ausencia do laudo emitido pelo
55 Laboratorio de Ciencias Radiologicas, sendo este pessoa juridica de direito privado, sendo que os
56 Agentes Fiscais foram previamente orientados pela CONAFI e colocado na relatorio que so
57 podem notificar em conformidade com o rol de infragdes; considerando que foi constatado que
58 atualmente e orientado pelo Regional aos Fiscais que abordem os estabelecimentos
59 diligenciados quando o laudo Tecnico de Protegao Radiologica emitido pela LCR quando este
60 estiver vencido, documentos estes completamente que nao sao normatizados nas resolugoes do
61 CONTER. Por seu turno, consoante o parecer Assejur numero: 059/2020 e relatorio preliminar
62 numero: 04/2020 resultante da auditoria contabil, financeira, administrativa e patrimonial
63 referente ao exercicio do ano de 2019, verifica-se que no ano de 2019 o Regional em questao,
64 mesmo instado por varias vezes a epoca pela Diretoria do CONTER descumpriu a resolucao
65 09/2019 no tocante o valor das diarias dos fiscais. Insta frisar, que conforme constatado na
66 referida auditoria o CRTR da 4^ Regiao pagou o valor de R$ 471.250,00 (quatrocentos e setenta
67 e urn mil com duzentos e cinquenta reais) a titulo de verbas indenizatorias. Assim sendo, requer
68 seja instaurado o processo administrative competente para a apuragao dos atos de gestao nos
69 moldes estabelecidos no Codigo de Processo Administrative em vigor, uma vez que, conforme
70 consta do referido parecer, uma vez que no caso em tela “estao presentes os indicios de autoria
71 e materialidade lastreados nas proves documentais (...)" , que bora seguem anexas". Apos
72 inscritos, o Conselheiros Manoel Benedito solicita esclarecimentos acerca de resultados do
73 mutirao e a Conselheira Silvia Karina parabeniza o juridico acerca do parecer sobre o tema. Ante
74 ao exipst^, o Conselheiro Luciano propoe envio de oficio ao CRTR 4^ Regiao solicitando
75 relato lo desenvolvimento das atividades apos o mutirao ano 2019, no prazo de 30 dias,
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76 independentemente, dos prazos estabelecidos na Resolucao 0S/2020". Apos a leitura, posto em
77 votacao, decidiu-se por 8 (oito) votes pela aprova^ao por unanimidade. CRTR 5- Regiao -
78 "Houve evolucao com relacao ao envio da documentacao, entretanto com relacao ao ato 
7t) fiscalizatorio precisam evoluir tanto nos procedimentos, quanto no uso de formularies
80 padronizados, bem como na demonstracao da continuidade administrativa, desse modo, sao
81 necessarias medidas para desenvolvimento dessas dificuldades. Caso nao seja demonstrada
82 regularizada a padronizagao dos formularies e procedimentos em 2020, sugerimos apura^ao
83 das responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolucao 13/2010. Salientamos que o
84 Regional nao possui o sistema Byte como a maioria dos Regionais o que dificulta a padronizagao
85 dos procedimentos fiscalizatorios". Apos a leitura, posto em votacao, decidiu-se por 8 (oito)
86 votos pela aprova^ao por unanimidade. CRTR 6s Regiao - "Embora fagam a demonstrate de
87 resultados, denota-se que ainda nao e a ideal, desse modo, sao necessarias medidas para
88 desenvolvimento dessa dificuldade". Apos a leitura, posto em votacao, decidiu-se por 8 (oito) 
86 votos pela aprova^ao por unanimidade. CRTR 7g Regiao - "O Regional nao cumpriu os prazos,
90 nao demonstrou a realizat° de fiscalizacao e seus resultados, bem como nao foram cumpridas
91 solicitacoes pertinentes ao processo fiscalizatorio por anos, desse modo, fica evidente a
92 necessidade apura^ao de responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolucao
93 13/2010. Tendo em vista o exposto, sugere-se a manifestacao do setor juridico com vistas a
94 emissao de parecer para consubstanciar a abertura de sindicancia para identificacao de autoria
95 e materialidade, observando o seguinte: Seja instaurada sindicancia para apuragao de autoria e
96 materialidade visando a apura^ao das responsabilidades referente ao periodo no qual o
97 Regional estava sob intervencao; Seja instaurada sindicancia referente ao periodo da gestao
98 anterior, corpo de conselheiros eleito, do Regional." Apos a leitura, posto em vota^ao, decidiu-
99 se por 8 (oito) votos pela aprovacao por unanimidade. CRTR 8- Regiao - "Percebe-se que 

lOOtodas as irregularidades permanecem, desse modo, fica evidente a necessidade apuracao de
101 responsabilidades, de modo que, requer seja realizada uma supervisao da CONAFI o mais breve
102 possivel para constatacao in loco das irregularidades apontadas, independente da realizacao do
103 mutirao." Apos a leitura, posto em vota^ao, decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovacao por
104 unanimidade. CRTR 9- Regiao - "Percebe-se que a regularidade do apontado no ultimo 
105relat6rio analitico. Com relate a demonstrate da continuidade administrativa, sao
106 necessarias medidas para desenvolvimento dessas dificuldades. Caso os apontamentos do ano
107 2019 permane$am em 2020, sugerimos apurato das responsabilidades, de acordo com o
108 descumprido da Resoluto 13/2010." Apos a leitura, posto em votagao, decidiu-se por 8 (oito)
109 votos pela aprovat° Por unanimidade. CRTR 10g Regiao - "Houve evolu^ao com rela^ao a
110 documentato, conforme identificado no 4^ trimestre, entretanto ainda precisam evoluir na 
11 I elaborate do projeto e na demonstrate da continuidade administrativa, desse modo, sao 
I 12 necessarias medidas para desenvolvimento dessa dificuldade. Caso os apontamentos do ano 
113 2019 permanegam em 2020, sugerimos apurato das responsabilidades, de acordo com o 
I 14 descumprido da Resolute 13/2010." Apos a leitura, posto em votate, decidiu-se por 8 (oito)
I 15 votos pelaaprovato per unanimidade. CRTR 12- Regiao - "Precisam evoluir na demonstrate
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I 16 da continuidade administrativa, desse modo, sao necessarias medidas para desenvolvimento 
Il7dessas dificuldades. Caso os apontamentos do ano 2019 permane^am em 2020, sugerimos 
I IS apura^ao das responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolugao 13/2010." Apos a 
119 leitura, posto em vota$ao, decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprova?ao por unanimidade. CRTR 
120122 Regiao - "De acordo com a documentagao recebida pelo setor de fiscaliza^ao, nao houve
121 evolu^ao no process© fiscalizatorio, assim, tendo em vista o exposto, sugere-se a manifestagao
122 do setor jun'dico com vistas a emissao de parecer para consubstanciar a abertura de sindicancia
123 para identificagao de autoria e materialidade ou, caso seja outro o entendimento, de processo
124 administrative. Salientamos que o Regional nao possui o sistema Byte como a maioria dos 
!25Regionais o que dificulta a padroniza^ao dos procedimentos fiscalizatoriosInscrito, o
126 Conselheiro Adriano, entende que nao houve evolugao na fiscaliza^ao em razao da ausencia das
127 fiscais. Apos, o Presidente da CONAFI informa que a situagao se mantem. Em seguida, o Diretor
128 Presidente, propoe, que na forma do Capitulo IX, do Art. 72 do Regimento Interne do CONTER, 
l29convocar o Presidente do CRTR juntamente com assessoria juridica para apresenta^ao de
130 relatorio de fiscaliza^ao e providencias, para apresenta^ao na Plenaria de agosto de 2020, com
131 data a ser definida. Apos a leitura, posto em vota^ao, decidiu-se por 8 (oito) votos pela 
l32aprovacao por unanimidade. CRTR 13s Regiao - "Precisam evoluir na demonstrate da 
133 continuidade administrativa, desse modo, sao necessarias medidas para desenvolvimento 
134dessas dificuldades. Caso os apontamentos do ano 2019 permanegam em 2020, sugerimos
135 apuragao das responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolu^ao 13/2010." Apos a
136 leitura, posto em vota^ao, decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovato POr unanimidade. CRTR
137 14- Regiao - "Excepcionalmente no exercicio de 2019, enviaram as documentagoes fora do 
138prazo ou incompletas, desse modo, caso em 2020 permanega a irregularidade sugerimos 
l39apurato das responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolu^ao 13/2010. Com
140 rela^ao a demonstrate da continuidade administrativa sao necessarias medidas para
141 desenvolvimento dessas dificuldades." Apos a leitura, posto em votagao, decidiu-se por 8 (oito)
142 votos pela aprovato por unanimidade. CRTR 15g Regiao - "Percebe-se a falta de regularidade
143 na demonstrato da fiscalizato, desse modo, sugere-se a manifestato do setor jun'dico com
144 vistas a emissao de parecer para consubstanciar a abertura de sindicancia para identificato de
145 autoria e materialidade ou, caso seja outro o entendimento, de processo administrative." Apos
146 a leitura, posto em votato, decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovato por unanimidade.
147 CRTR 16s Regiao - "Percebe-se regularidade na demonstrate da fiscalizato. Com relate a
148 demonstrate de resultados, denota-se que ainda nao e a ideal, desse modo, sao necessarias
149 medidas para desenvolvimento dessa dificuldade. Outrossim, sugere-se a Diretoria Executiva do
150 CONTER apurar se houve cumprimento do artigo l5 da resoluto de numero: 09/2019 no
151 tocante ao valor das diarias dos agentes fiscais, visando posterior tomadas de providencias."
152 Apos a leitura, posto em votagae, decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovato per
153 unanimidade. CRTR 17g Regiao - "Houve evolugao do at0 fiscalizatorio, entretanto a
154 demonstrate da continuidade administrativa sao necessarias medidas para desenvolvimento
155 dessas clifidrldades. Caso os apontamentos do ano 2019 permanegam em 2020, sugerimos
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156 apuragao das responsabilidades, de acordo com o descumprido da Resolu^ao 13/2010." Apos a
157 leitura, posto em vota^ao decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprova$ao por unanimidade. CRTR
158 18g Regiao - "Houve evolu^ao do ato fiscalizatorio, entretanto a demonstragao da continuidade
159 administrativa sao necessarias medidas para desenvolvimento dessas dificuldades. Caso os
160 apontamentos do ano 2019 permanegam em 2020, sugerimos apuragao das responsabilidades,
161 de acordo com o descumprido da Resolugao 13/2010." Apos a leitura, posto em votagao
162 decidiu-se por 8 (oito) votos pela aprovagao por unanimidade. CRTR 19s Regiao - "Houve
163 evolugao do ato fiscalizatorio, entretanto a demonstragao da continuidade administrativa sao
164 necessarias medidas para desenvolvimento dessas dificuldades. Caso os apontamentos do ano
165 2019 permanegam em 2020, sugerimos apuragao das responsabilidades, de acordo com o
166 descumprido da Resolugao 13/2010." Apos discussao, posto em votagao decidiu-se por 8 (oito)
167 votos pela aprovagao por unanimidade. Nada mais a tratar as quinze boras e urn minuto foi
168 encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos
169 os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia, DF, 30 de julho de 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EIRA DE SOUZA

RCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVATR. SANDOVAL KEHRLE
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