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SETOR DE CONTROLE INTERNO 
RELATÓRIO CONCLUSIVO  

 
ESPÉCIE: Auditoria Operacional 
INTERESSADO: Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2019 a 31/12/2019 
OBJETIVO GERAL: Promover ações de controle, orientação, supervisão e prevenção dos atos 
de gestão financeira, contábil e administrativa e verificar a correta aplicação das normas legais. 
 

I - INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos foram realizados na sede do Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia, consubstanciado nos documentos comprobatórios das receitas, despesas, balanços, 
demonstrativos contábeis, referentes ao exercício de 2019, além de outras peças consideradas 
necessárias.    
 

a) Visão Geral do Objeto 
 
Aferir o posicionamento contábil e financeiro através das contas do Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia do exercício de 2019, concernente a correta gestão 
orçamentário-financeira e patrimonial do Sistema CONTER/CRTR’s no que toca os princípios 
constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e da eficácia, conforme 
determinação da Diretoria Executiva do CONTER de forma semelhante a auditoria realizada nos 
Conselhos Regionais conforme especificações contidas na Resolução CONTER nº 008 de 25 de 
outubro de 2011.   
 

b) Objetivos e Questões de Auditoria 
 
Avaliar a adequação das operações e os controles internos utilizados no 

acompanhamento de suas atividades, bem como verificar a correta aplicação dos recursos 
financeiros e oferecer suporte técnico para o cumprimento das determinações legais e 
regimentais, especialmente em relação às disposições contidas no art. 70 da Constituição 
Federal, Lei nº 4.320/64, Lei nº 7.394/85, Decreto-Lei nº 92.790/86, Decreto nº 93.872/86, Lei nº 
8.666/93, Lei nº 10.520/2002 e Decretos regulamentadores, Instruções, Decisões e 
determinações do Tribunal de Contas da União, além das demais Resoluções Normativas do 
CONTER.   
 
 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

2 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 - Telefone (0XX 61) 3326 9374 

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

c) Metodologia utilizada e limitações inerentes à auditoria 
 

Os trabalhos foram realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo 
provas nos documentos comprobatórios e nos registros, na extensão julgada necessária, nas 
circunstâncias, adotando as fontes de critérios que regem a Administração Pública Federal, em 
especial: avaliação dos procedimentos contábeis, financeiros, patrimoniais e administrativos, 
além das licitações e contratos. Cabe informar que utilizamos o processo de amostragem para a 
verificação dos documentos apresentados.  
 

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

a) Volume de Recursos Movimentados 
 

O orçamento do CONTER foi elaborado para manutenção das atividades 
continuadas e dos programas e projetos elaborados, objetivando alcançar as metas programadas 
pela administração, com valor previsto para o exercício de 2019 no montante de R$ 
14.613.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e treze mil reais). 

 
Com base nos registros contábeis, a execução financeira e orçamentária, referente 

ao exercício de 2019, ficou demonstrada da seguinte forma: 
 

PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 14.613.000,00 

EXECUÇÃO ATÉ 12/2019 

DISCRIMINAÇÃO VALOR % EXECUÇÃO 

RECEITAS 

CORRENTES      10.626.732,04  72,72% 

DE CAPITAL           300.323,00  2,06% 

TOTAL DAS RECEITAS      10.927.055,04  74,78% 

DESPESAS 

CORRENTES      10.775.437,62  73,74% 

DE CAPITAL        1.001.681,18  6,85% 

TOTAL DAS DESPESAS      11.777.118,80  80,59% 

DÉFICIT -         850.063,76  -5,82% 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA      10.626.732,44  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA      10.932.135,78  

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (305.403,34) 
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a.1) Recomendamos a realização de um planejamento orçamentário para os 
próximos exercícios com base em dados consistentes, a fim de proporcionar a execução de 
despesas somente para os projetos que estejam em estrita consonância com a possibilidade de 
arrecadação, de forma a evitar déficit orçamentário (R$ 850.063,76), tendo em vista a necessária 
obediência ao princípio orçamentário do equilíbrio, conforme estabelecido na alínea “b” do art. 
48 da Lei nº 4.320/64. 
 

b) Desempenho Financeiro e Orçamentário 
 
Adiante apresentaremos algumas tabelas e gráficos contendo dados estatísticos, 

além das análises dos indicadores orçamentários e financeiros dos últimos quatro exercícios, a 
fim de evidenciar as variações e o grau de evolução das metas programadas.  

 
INDICADOR DE DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

RECEITAS E DESPESAS PELOS TOTAIS 

EXERC 
VALOR 

ORÇADO 

ARRECADAÇÃO/EXECUÇÃO 

SUPERÁVIT/
DÉFICIT 

TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS 

VALOR 
% 

ATINGID
O 

VALOR 
% 

ATINGIDO 

2016 11.213.200,00 8.417.906,14 75,07% 9.007.938,67 80,33% -   590.032,53  

2017 12.214.160,00  10.251.030,96  83,93% 9.020.062,13  73,85%   1.230.968,83  

2018 18.840.000,00  14.974.215,70  79,48% 14.987.949,05  79,55% -     13.733,35  

2019 14.613.000,00  10.927.055,04  74,78% 11.777.118,80  80,59% -   850.063,76  

MÉDIA 14.220.090,00  11.142.551,96  78,36% 11.198.267,16  78,75% -     55.715,20  
 

RECEITAS E DESPESAS CORRENTES 

EXER
C 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 
SUPERÁVIT/ 

DÉFICIT 
CORRENTE ORÇADO 

EXECUTAD
O 

% 
ATINGI

DO 
ORÇADO EXECUTADO 

% 
ATINGID

O 

2016 9.988.654,00 7.964.287,08 79,73% 8.861.022,08 6.940.361,01 78,32% 1.023.926,07 

2017 11.321.169,99 9.607.628,15 84,86% 10.533.960,00 8.234.490,62 78,17% 1.373.137,53 

2018 13.310.070,57 9.883.861,63 74,26% 12.801.100,00 9.888.173,01 77,24% - 4.311,38 

2019 12.311.490,19 10.626.732,04 86,32% 11.881.242,54 10.775.437,62 90,69% - 148.705,58 

MÉDI
A 

11.732.846,19 9.520.627,23 81,29% 11.019.331,16 8.959.615,57 81,11% 561.011,66 
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Avaliação: A média dos últimos quatro anos das Previsões Orçamentárias Anuais 
do CONTER, em relação à efetiva capacidade de arrecadação, apresenta-se compatível e de 
forma razoável. Note-se que a média de arrecadação, em confronto com o orçado, considerando 
apenas as receitas correntes, foi de 81,29%. É prudente que seja evitada a superestimativa de 
recursos que podem inviabilizar a execução de projetos e/ou programas. Os dados acima servem 
para uma reflexão e nova tomada de decisão para próxima elaboração da proposta orçamentária. 

 
Note-se, também, que a capacidade de investimento em bens de capital, com 

recursos próprios, na média dos últimos quatro anos ficou positiva em R$ 561 mil reais, sem 
considerar os restos a pagar não processados, como demonstra a coluna de (superávit / déficit 
corrente) do quadro “Receitas e Despesas Correntes”. O indicador mede o que sobra da 
arrecadação própria (sem depender do endividamento, alienação de ativos ou transferências para 
investimentos do CONTER e outros órgãos públicos) para aquisição de bens de capital. 

 
c) Prestação de Contas Anual 
 
A prestação de contas do CONTER, referente ao exercício de 2019, foi analisada 

pela Comissão de Tomada de Contas, que opinou pela reprovação, conforme parecer de 
20/02/2020. 

 
Em 18 de agosto de 2020 houve a aprovação da Prestação de Contas Preliminar 

do CONTER para que fosse entregue ao TCU. Ficando determinado a contratação de auditoria 
independente para que sejam verificados os apontamentos realizados pela Comissão de Tomadas 
de Contas tal como auditoria deste Setor de Controle Interno para retorno ao Plenário do 
Nacional para reanálise e aprovação.  

 
d) Balanços, Demonstrativos e Relatórios Contábeis. 

 
Analisamos os balanços, relatórios e demonstrativos, referentes ao exercício de 

2019, e constatamos que as peças estão em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Lei nº 4.320/1964 e demais normas aplicáveis à 
espécie, e, para melhor controle e adequação dos atos e fatos contábeis, bem como as atividades 
administrativas, fizemos algumas recomendações: 

 
d.1) Há saldo na conta 1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE 

SUPRIMENTO DE FUNDOS referente a suprimento de fundos pendente de prestação de contas 
sendo transportado para o exercício seguinte no valor de R$ 1.667,38. 
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d.2) Há saldo de R$ 15.837,89 na conta 1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E 
JUROS. Do levantamento realizado foi possível constatar que: 

 O valor de R$ 1.240,23 refere se ao pagamento de multas por atraso na 
entrega da DCTF dos meses 04 e 05 de 2019. Tal valor foi ressarcido aos 
cofres do conselho pelo empregado responsável pela entrega da declaração 
em 16 de junho de 2020.  

 Sobre os R$ 14.720,31 restante foi informado ao Setor de Controle Interno 
que foi lançado em 2012 e refere-se às multas e juros pagas devido ao 
recolhimento em atraso de alguns impostos que foram retidos e não 
recolhidos. Sobre tal valor é necessário que seja verificada a exigibilidade 
e se cabe apuração de responsabilidade pois tem estado inerte ao longo dos 
exercícios.   

 
d.3) Há saldo na conta 2.1.1.1.1.01.01.01.002 RESCISÕES TRABALHISTAS A 

PAGAR no valor de R$ 955,17 sendo transportado ao longo de vários exercícios. É necessário 
que seja verificado se tal sado é realmente devido para a realização da quitação ou a baixa em 
caso contrário.  

 
d.4) A conta de natureza credora 2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: 

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) encontra-se com saldo invertido no valor de 
R$ 4,16.  

  
d.5) Na conta 2.3.7.1.1.01.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 

EXERCÍCIO CORRENTE com saldo de R$ 867.876,85. Conforme Demonstração da Variações 
Patrimoniais (DVP) somente R$ 305.403,34 é referente à 2019, os outros R$ 562.473,51 são 
referentes a exercícios anteriores e devem ser transportados para a conta 2.3.7.1.1.02.01.01.001 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.  

 
d.6) Verificamos no exercício de 2018 que houveram empenhos não pagos no fim 

do exercício, porém tais despesas não foram inscritas em restos a pagar no exercício de 2019.  
 

e) Evolução das receitas e despesas 
 
 Para fins de estudos e avaliação, apresentamos a evolução da receita corrente 
arrecadada durante os últimos quatro anos. O quadro indica o montante da receita própria do 
CONTER, ou seja, aquela oriunda da cota parte e rendimentos de aplicações financeiras, 
descontados os aumentos conferidos às anuidades. 

EVOLUÇÃO DA RECEITA 
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RECURSOS PRÓPRIOS 
ANUIDADE DO 

EXERCÍCIO 
AUMENTO 
REAL DA 
RECEITA EXERCÍCIOS 

VALOR 
ARRECADADO 

VARIAÇÃO VALOR VARIAÇÃO 

2016 8.417.906,14  302,10   
2017 10.251.030,96 21,78% 331,17 9,62% 11,09% 

2018 10.474.215,70 2,18% 331,17 0,00% 2,18% 

2019 10.927.055,04 4,32% 331,17 0,00% 4,32% 
 

O quadro indica que, acumuladamente, nos últimos quatro anos, houve um 
aumento real na arrecadação das receitas próprias em 18,41%, se descontado os aumentos 
conferidos às anuidades. 
 

Apresentamos, também, a evolução da despesa corrente executada durante os 
últimos quatro anos. O quadro aponta os valores relacionados às despesas de custeio, ou seja, 
aquelas necessárias ao bom andamento da máquina administrativa, descontada a inflação do 
período, segundo o índice acumulado do IGPM. 

 

EVOLUÇÃO DA DESPESA ADMINISTRATIVA 

EXERCÍCIOS 
DESPESAS DE 

CUSTEIO 

VARIAÇÃO 

SIMPLES 
INFLAÇÃO 

DO PERÍODO 
(IGPM) 

AUMENTO REAL 
DA DESPESA 

2016 6.431.267,64    
2017 8.041.995,79 25,05% -0,53% 25,71% 

2018 8.902.133,43 10,70% 7,55% 2,92% 

2019 9.970.489,60 12,00% 7,32% 4,36% 
 

O quadro indica que houve, acumuladamente, um aumento das despesas nos 
últimos quatro anos em 35,03%, já descontada a inflação no período de 14,81%, medida pelo 
IGPM/FGV.  

 
 
 

III – ACHADOS DE AUDITORIA 
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Analisamos os atos de gestão realizados durante o exercício de 2019, além dos 

processos econômicos de despesa e os processos de licitação específicos mais adiante 
detalhados. Após as análises, apresentamos as seguintes considerações: 

 
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 
a) Quanto à movimentação bancária 

 
Ao analisarmos o controle dos recursos financeiros, observamos que o CONTER 

possuiu 14 (quatorze) contas bancárias no exercício de 2019: 5 (cinco) correntes, uma delas 
encerrada em 02/2019, 7 (sete) de aplicação, duas delas encerradas em 02/2019, e 2 (duas) 
contas poupança, ambas encerradas em 02/2019, junto à instituições financeiras de caráter 
público na forma determinada pelo Decreto-Lei nº 1.290/73 e pelo Decreto nº 93.872/86, ou seja, 
em instituições financeiras oficiais e nas modalidades previstas.  
 

b)  Execução das Despesas 
 
                       O pagamento da despesa somente será efetuado, quando ordenado, após sua 
regular liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo 
credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. A fase de 
liquidação deve comportar a verificação in loco do cumprimento da obrigação por parte do 
contratante, conforme preveem os artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64 e toda execução de despesa 
orçamentária precisa ter correlação com as atividades básicas da entidade. 
 

b.1) Na análise das despesas do exercício de 2019, verificou-se que a montagem 
dos processos de despesas precisa de padronização e aprimoramento nas suas rotinas internas e 
algumas implementações para melhor controle e gerenciamento dos atos de gestão, de acordo 
com a norma legal. Recomendamos que a montagem dos processos de pagamentos esteja com os 
seguintes procedimentos básicos: 
                        

 Emissão da nota de empenho (devidamente assinado); 
 Certidões negativas; 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos impostos 
federais e o devido recolhimento; 
 Atesto (liquidação). 
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b.2) A instrução dos processos econômicos, que se destinam a comprovar os 
requisitos necessários para sua formalização, precisa ser composta de documentos fidedignos e 
sem informações estranhas à sua finalidade, ficando comprometido quando são apresentadas 
folhas cortadas na sua formalização, a exemplo o ocorrido no mês 06/2019, o que recomendamos 
regularização/aprimoramento. 

 
b.3) Com o advento da Lei nº 9.430, de 27.12.96, especificamente o art. 64, a 

partir de 1º de janeiro de 2003, os pagamentos efetuados pelos Conselhos de Radiologia às 
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, passaram a sofrer retenção 
na fonte do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a 
seguridade social (COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP. Atualmente a matéria está 
regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 480/2004, de 15/12/2004, alterada pela 
Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/1/2012. Verificamos que as disposições mencionadas 
foram parcialmente aplicadas, em face da não retenção dos impostos federais em alguns serviços 
/compras, como por exemplo as seguintes empresas:  

 
 Caesb; 
 Claro S.A. 

  
b.4) Foi constatado a compra de 3 mil sacolas no valor de R$ 11.970,00 em 12 de 

março de 2019 lançado na rubrica material de expediente, porém não se trata de material de 
expediente. Ainda foi contatado a contratação de Buffet para a solenidade de inauguração da 
nova sede do CONTER no valor de R$ 6.100,00, sendo R$ 2.6000,00 e R$ 3.500,00 pagos 
respectivamente em 11 e 22 de outubro de 2019. Em reiteradas decisões o TCU tem considerado 
irregular a realização de despesas em finalidades que não se coadunam com as atividades 
precípuas do órgão ou entidade, dentre as quais se enquadram as despesas com brindes, lanches, 
refeições, festividades ou coffee breaks. Vale citar o contido no ACÓRDÃO TCU Nº 367/2009-
2ª CÂMARA: “9.2.2. abstenha-se de efetuar despesas com festividades e brindes, incompatíveis 
com o interesse da administração pública, ante a inexistência de norma legal que as autorize, 
consoante reiteradas decisões do Tribunal”. 
 
                       Suprimento de Fundos 
 

Nos casos excepcionais o ordenador de despesas poderá autorizar o pagamento de 
despesa por meio de suprimento de fundos, que consiste na entrega de numerário a servidor, 
sempre precedida de empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que não possa 
subordinar-se ao processo normal de aplicação, conforme determinam os artigos 45 e 47 do 
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Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 e a Portaria nº 95, de 19 de abril de 2002, do 
Ministério da Fazenda. 

 
Lembramos também, que a realização de despesas, inclusive as de suprimento de 

fundos, devem estar acompanhadas de documentos legítimos e guardarem correlação com as 
atividades básicas do Conselho, sendo que nenhum documento poderá apresentar evidências de 
rasuras e o documento precisa estar legível, e deve estar, no geral, acompanhada da devida nota 
fiscal com a discriminação do objeto da compra ou serviço, de forma a garantir a fidedignidade 
das demonstrações contábeis, e que despesas previsíveis e passiveis de planejamento devem ser 
subordinadas ao processo normal de aplicação.  

 
b.5) Em referência às despesas realizadas através desta modalidade, para melhor 

controle e gerenciamento das despesas, recomendamos a adoção das seguintes providências:  
 

 Identificar a pessoa do atesto e do solicitante do serviço ou do material 
 

 Que as despesas sejam atestadas por pessoa diferente do responsável 
pelo suprimento. 

 
b.6) Foi constatado que os Suprimentos de Fundos aplicados pelos Supridos, se 

destinam, em sua grande maioria, a cobrir despesas de pequeno vulto, todavia as despesas 
realizadas não se revestiram do caráter da excepcionalidade previsto no caput do Art. 45 do 
Decreto nº 93.873/86, ou seja, eram previsíveis e passíveis de planejamento, e poderiam ter sido 
submetidas ao processo normal de aplicação da despesa. 
 
  c) Ações Judiciais  

 
Foi apresentado pelo Departamento Jurídico do CONTER, Relatório contendo 

discriminação das demandas judiciais nas quais o CONTER figura como Autor, Réu, o seu 
respectivo motivo contendo o prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho das ações 
judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou remota.  
 

Do relatório apresentado foi possível tecer algumas considerações: 
 
a) Não há contabilização de qualquer valor referente à provisão ou 

contingenciamento de passivos judiciais.  
b) Apesar de amplamente divulgado o valor de aproximadamente R$ 

7.000.000,00 referente ao processo da CENACAP no relatório apresentado 
consta o valor de R$432.000,00 sem qualquer atualização.  
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c.1) É recomendado que o referido relatório seja atualizado de forma que permita 
à contabilidade do CONTER detectar e realizar de forma tempestiva o provisionamento das 
ações judiciais. Tal como o eventual contingenciamento financeiro e orçamentário quando da 
execução das ações.   
 

c.2) O Relatório de prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho de 
toda as ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, possível, ou remota, 
visa atender a necessidade do reconhecimento das contingências a curto e longo prazo, conforme 
CPC 25 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes. O prognóstico quanto ao desfecho das 
causas é a base para que seja observado a necessidade do registro contábil (provisionamento) da 
potencial perda como uma obrigação no Passivo e/ou divulgação em Nota Explicativa das 
demonstrações contábeis. É recomendado que a contabilidade do CONTER análise do relatório 
apresentado e realize a contabilização e/ou divulgação em Notas Explicativas dos processos ali 
demonstrados com potencial de perda conforme cada caso.  

 
d) Diárias, Auxílio Representação e Jetons 
 
Durante o exercício de 2019 foram executadas despesas no valor de R$ 

1.552.169,00 com esta modalidade, evidenciando uma variação, na média, de – 8,13% em 
relação ao exercício anterior, conforme quadro abaixo: 

 

TIPOS DE DESPESAS 

EXERCÍCIOS 

2018 2019 Variação 

Diárias no país - Servidores R$ 146.500,00 R$ 174.250,00 18,94% 

Diárias a Conselheiros/Delegados - no país R$ 1.321.350,00 R$ 1.258.700,00 -4,74% 
Diárias a Conselheiros/Delegados – no 
exterior R$ 7.080,00 R$ 0,00 -100,00% 

Auxílio Representação R$ 68.670,00 R$ 52.080,00 -24,16% 

Jeton a Conselheiros R$ 145.950,00 R$ 67.130,00 -54,00% 

TOTAL R$ 1.689.550,00 R$ 1.552.160,00 
-8,13% 

Variação Total R$ - 137.390,00 
 

Como órgão normatizador do sistema, o Conselho Nacional de Técnicos em 
Radiologia editou as Resoluções CONTER nº 16/2008, 09/2010, 14/2012, 12/2013, 09/2015 e 
08/2017, alteradas pela Resolução CONTER nº 12/2017, regulamentando a matéria no âmbito do 
sistema CONTER/CRTR. 
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Diárias 
 
d.1) Da análise da formalização dos processos de concessões de diárias, verificou-

se que alguns processos estavam de acordo com a instrução normativa e outros não, faltando nos 
processos econômicos documentos necessários, tais como cartões de embarques, fotos, relatórios 
de viagem, convites, programações, certificados, folders do evento, crachás, listas de presença, 
atas, que dão suporte à comprovação efetiva da concessão das diárias.  

 
Para fins de exemplo, não foi identificado a prestação de contas da diária 

concedida a Naiara Fontes, por reiteradas vezes, exigido na resolução do CONTER e acórdãos 
do TCU. 

 
Recomendamos a revisão dos procedimentos e a devida adequação ao 

estabelecido no Art. 1º, da Resolução CONTER nº 06/2004, verbis:  
 

Art. 1º - Os Conselheiros, convidados, funcionários e prestadores de serviços, 
quando em deslocamento para participar de eventos e atividades de interesse do 
sistema CONTER /CRTRs, que não resultem em ata, deverão apresentar relatório 
circunstanciado das atividades desenvolvidas, diariamente, bem como 
providências ou decisões proferidas nos eventos, sem prejuízo do 
encaminhamento de documentos eventualmente produzidos nas reuniões, além da 
entrega dos comprovantes de deslocamento. 

 
§ 2º - A não apresentação do relatório nos termos indicados, bem como dos 
comprovantes da viagem, implica o impedimento para participar em futuros 
eventos e atividades indicados pelo CONTER/ CRTRs. 
 
 
d.2) Verificamos Pagamento de diárias realizado com antecedência de mais de 15 

dias, em desacordo com o estabelecido no Art. 12º da Resolução nº 08/2017. 
 
Jetons 
 
No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o jeton: 1) corresponde a 

gratificação por presença de conselheiro em órgãos de deliberação coletiva; e 2) deve ter seu 
valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar a natureza honorífica do cargo de 
conselheiro. 
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Somente é cabível o pagamento de jetons (gratificação de presença) a diretores e 
conselheiros de entidades de fiscalização profissional na hipótese de comprovado 
comparecimento a sessões de plenário ou a reuniões de diretoria com caráter deliberativo, em 
consonância com o disposto na Lei 5.708/1971. 
 
  Auxílio Representação 

 
d.3) Da análise da formalização dos processos de concessões de Auxílio 

Representação verificou-se ausência de documentos necessários para comprovação, tais como 
relatórios / atas, que dão suporte à comprovação efetiva da concessão do Auxílio. 
 

No caso de diárias e auxílio-representação, as normas que regulamentam o 
pagamento de verbas indenizatórias devem exigir que constem do processo administrativo a 
comprovação dos eventos que deram causa aos referidos pagamentos, incluindo, a demonstração 
de vinculação com a atividade finalística ou com os interesses institucionais. 
 
  Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) 
 
  Em agosto de 2019 o Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou o relatório de 
Fiscalização de Orientação Centralizada para os conselhos de fiscalização profissional. Julgado 
por meio do Acórdão 1925/2019 TCU-Plenária. O FOC teve o objetivo de avaliar os controles, 
receitas, a regularidade das despesas com verbas indenizatórias, as transferências de recursos 
para terceiros e para promover o panorama sobre as atividades finalísticas dos conselhos de 
fiscalização profissional. No que tange o pagamento de verbas indenizatórias existem diversas 
recomendações que requerem mudanças consideráveis no Sistema CONTER/CRTR’s. Apesar do 
TCU ter decidido pela suspensão temporária do Acórdão 1925/2019 foi constatado que o 
CONTER tem revisado a Resolução de Verbas Indenizatórias com o objetivo de acolher todas as 
recomendações feitas pelo TCU.  

 
e) BENS PATRIMONIAIS 

 
Bens de natureza permanentes 
 
e.1) O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade foram 

devidamente confeccionados, porém os procedimentos não guardam conformidade com a Lei nº 
4.320/64 e a Resolução CONTER nº 02/2015, de 29 de abril de 2015, que fixa normas e 
procedimentos para controle, reavaliação, depreciação, amortização e inventário dos Bens 
Patrimoniais no âmbito dos Conselhos de Radiologia e dá outras providências, devido as 
seguintes inconsistências indicadas a baixo: 
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Bens Patrimoniais 
Balanço 

Patrimonial 
Relatório 
Inventário 

Diferença 

1.2.3.1.1.01.
01.01.001 

MOBILIÁRIO EM GERAL 
      

170.810,99  
      

164.965,77  
        

(5.845,22) 
1.2.3.1.1.01.
01.01.002 

VEÍCULOS 
        

52.253,88  
    

52.253,88  
     

-   
1.2.3.1.1.01.
01.01.003 

MÁQUINAS E APARELHOS 
        

69.527,47  
        

85.377,71  
       

15.850,24  
1.2.3.1.1.01.
01.01.004 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

      
328.198,83  

      
305.083,33  

      
(23.115,50) 

1.2.3.1.1.01.
01.01.007 

UTENSÍLIOS DE COPA E 
COZINHA 

             
230,00  

             
230,00  

                    
-   

1.2.3.1.1.01.
01.01.008 

EQUIPAMENTOS PARA 
ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 

     
36.199,37  

        
11.420,86  

      
(24.778,51) 

1.2.3.1.1.01.
01.01.009 

OUTROS EQUIPAMENTOS 
  

1.526,16  
             

347,89  
    

(1.178,27) 
1.2.3.1.1.01.
01.01.010 

BANDEIRAS E INSÍGNIAS 
      

1.386,00  
          

1.386,00  
               

-   
1.2.3.1.1.01.
01.01.099 

OUTROS MATERIAIS 
PERMANENTES 

        
19.044,26  

        
23.442,84  

          
4.398,58  

1.2.3.2.1.01.
01.01.001 

EDIFÍCIOS 
   

4.800.000,00  
   

4.400.000,00  
    

(400.000,00) 

1.2.3.2.1.01.
01.01.003 

TERRENOS 
   

1.245.360,00  
                     -   

 
(1.245.360,0

0) 
1.2.3.2.1.01.
01.01.004 

SALAS E ESCRITÓRIOS 
   

7.004.907,81  
   

8.422.267,81  
   

1.417.360,00  
1.2.3.2.1.01.
01.01.005 

ESTUDOS E PROJETOS 
        

21.900,00  
                     -   

      
(21.900,00) 

TOTAL 
 

13.751.344,77  
 

13.466.776,09  
    

(284.568,68) 
 

Depreciação Acumulada 
Balanço 

Patrimonial 
Relatório 
Inventário 

Diferença 

1.2.3.8.1.01.
01.01.001 

MOBILIÁRIO EM GERAL -113.504,45 -45.774,36 67.730,09 

1.2.3.8.1.01.
01.01.002 

VEÍCULOS -68.413,49 0 68.413,49 
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1.2.3.8.1.01.
01.01.003 

MÁQUINAS E APARELHOS -140.077,30 -25.285,09 114.792,21 

1.2.3.8.1.01.
01.01.004 

EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA 

-88.927,12 -96.553,25 -7.626,13 

1.2.3.8.1.01.
01.01.007 

UTENSÍLIOS DE COPA E 
COZINHA 

-132,27 -80,88 51,39 

1.2.3.8.1.01.
01.01.008 

EQUIPAMENTOS PARA 
ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 

-11.567,10 -9.741,00 1.826,10 

1.2.3.8.1.01.
01.01.009 

OUTROS EQUIPAMENTOS -309,79 -112,72 197,07 

1.2.3.8.1.01.
01.01.010 

BANDEIRAS E INSÍGNIAS -1.326,08 -287,04 1.039,04 

1.2.3.8.1.01.
01.01.099 

OUTROS MATERIAIS 
PERMANENTES 

-19.441,07 -3.151,15 16.289,92 

1.2.3.8.1.02.
01.01.001 

EDIFÍCIOS -250.800,00 -250.800,00 0 

1.2.3.8.1.02.
01.01.003 

SALAS E ESCRITÓRIOS -2.463.050,44 -1.728.830,24 734.220,20 

TOTAL -3.157.549,11 -2.160.615,73 -996.933,38 
 

e.2) Foi constatado a partir do Balanço Patrimonial que o saldo das contas de 
depreciação acumulada supera o valor do respectivo bem restando uma situação patrimonial 
negativa nos seguintes grupos, para o qual é recomendada a regularização:  
 

1.2.3.1.1.01.01.01.002 VEÍCULOS 52.253,88 

1.2.3.8.1.01.01.01.002 VEÍCULOS -68.413,49 

TOTAL -16.159,61 

1.2.3.1.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS 69.527,47 

1.2.3.8.1.01.01.01.003 MÁQUINAS E APARELHOS -140.077,30 

TOTAL -70.549,83 

1.2.3.1.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 19.044,26 

1.2.3.8.1.01.01.01.099 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -19.441,07 

 TOTAL  -396,81 
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e.3) Apesar de haver o saldo de -68.413,49 na conta 1.2.3.8.1.01.01.01.002 
VEÍCULOS, referente a depreciação acumulado do grupo veículos, o relatório do sistema de 
património demonstra depreciação zerada demonstrando que o  veículo do Conselho não tem 
registrado em sua ficha o desgaste decorrente do tempo e uso. Conforme é possível observar 
abaixo:  

 

 
 

e.4) Em virtude da significativa disparidade entre os valores constantes do 
inventário patrimonial e os valores contabilizados e ainda a incerteza quando ao valor justo de 
cada itens é recomendado a realização imediata de um estudo para a Reavaliação da Vida Útil 
dos bens imobilizados para que seja possível constatar o estado de conservação e critérios de 
depreciação de cada item para que sirva de subsidio para a confecção de um controle patrimonial 
que viabilize confrontar os bens arrolados e os saldos constantes no Balanço Patrimonial. 

 

De acordo com o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público): 
A reavaliação pode ser realizada por meio da elaboração de um laudo técnico por perito ou 
entidade especializada, ou ainda por meio de relatório de avaliação realizado por uma 
comissão de servidores. O laudo técnico ou relatório de avaliação conterá ao menos as 
seguintes informações:  
a. Documentação com a descrição detalhada referente a cada bem que esteja sendo 
avaliado;  
b. A identificação contábil do bem;  
c. Quais foram os critérios utilizados para avaliação do bem e sua respectiva 
fundamentação;  
d. Vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os critérios de depreciação 
ou de exaustão;  
e. Data de avaliação; e  
f. A identificação do responsável pela reavaliação. 
 

Após a realização da reavaliação deve ser realizado o registro contábil da 
reavaliação do ativo. A reavaliação pode ensejar desreconhencimentos, aumentos ou diminuições 
dos valores contábeis dos ativos. Uma vez adotado o modelo de reavaliação ele deve ocorrer de 
com regularidade suficiente de forma que garanta a compatibilidade entre os valores 
contabilizados e valor justo dos ativos.  
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Bens de consumo 
 
Nos Conselhos Regionais o almoxarifado é a unidade administrativa responsável 

pelo controle e pela movimentação dos bens de consumo, que são registrados de acordo com as 
normas vigentes. O responsável do almoxarifado, integrante do quadro funcional, é responsável 
pela prestação de contas de sua respectiva unidade. É também de sua responsabilidade manter o 
estoque mínimo de bens necessários ao funcionamento dos setores internos. 

 
Na Contabilidade Pública, os bens do almoxarifado serão avaliados pelo preço 

médio ponderado das compras (inciso III, do art. 106 da Lei nº 4.320/64). O preço unitário de 
cada item do estoque altera-se pela compra de outras unidades por um preço diferente. Assim, 
encontra-se o preço médio dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades existentes. 
 

Nesse sentido, informamos que nos Conselhos Regionais o “almoxarifado”, ou 
seja, os estoques de materiais relacionam-se com a execução da despesa, e tem por finalidade: 

 
1. Evitar que faltem materiais necessários ao andamento dos serviços públicos;  
2. Possibilitar o controle e evitar desperdício de materiais;  
3. Facilitar a padronização dos processos e dos controles internos;  
4. Contribuir para a apuração de custos pela administração pública.  
 
Por esses motivos é preciso organizar os locais físicos de armazenamento de 

material, considerando a capacidade de estocagem, pessoal de provimento efetivo, sistemas 
informatizados e procedimentos. Todos os Conselhos devem possuir controle de materiais. Em 
pequenas unidades administrativas não é necessário ter a categoria funcional de almoxarife, 
bastando que o servidor tenha em suas atribuições, o controle, guarda e movimentação de 
materiais. 
 

f) Licitações, Contratos e Convênios 
 

O art. 51 da Lei n 8666/1993 prevê que a habilitação preliminar, a inscrição em 
registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas 
por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 
(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da 
Administração responsáveis pela licitação. O § 4º do mesmo artigo prevê que a investidura dos 
membros das Comissões permanentes não excederá a um ano, vedada a recondução da totalidade 
de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. 
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Licitação é o processo por meio do qual a Administração Pública contrata obras, 
serviços, compras e alienações. Em outras palavras, licitação é a forma como a Administração 
Pública pode comprar e vender. Já o contrato é o ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que há um acordo para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas. São três os principais objetivos de uma licitação: a) 
Selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública; b) Garantir igualdade de 
condições a todos que queiram contratar com o Poder Público; e c) Promover o desenvolvimento 
nacional sustentável. Modalidades: O rito, os prazos e a amplitude de divulgação variam de 
acordo com a modalidade de licitação.  
 

 Convite – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 3º;   
 Tomada de preços – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 2º;  
 Concorrência pública – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 1º;  
  Leilão – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 5º;  
 Concurso público – Lei nº 8.666/93, art. 22, § 4º;  
  Pregão – Lei nº 10.520/02. 

Em casos específicos previstos na lei, podem ser utilizadas: a) Dispensa - rol 
taxativo do Art.24 da Lei nº 8.666/93; Inexigibilidade (há inviabilidade de competição) - Art. 25 
da Lei nº 8.666/93 
 

Sistema de Registro de Preços (SRP): É uma forma de aquisição de bens e 
contratação de serviços - prevista na Lei nº 8.666/93, regulada pelo Decreto nº 7.892/2013 – 
utilizada quando for conveniente a aquisição de bens ou contratação de serviços para mais de um 
órgão ou entidade, ou quando não for possível definir previamente o quantitativo que será 
demandado pela Administração Pública. No SRP, o órgão promotor realiza uma licitação e 
convida outros órgãos a participar. A licitação é feita nas modalidades de pregão ou concorrência 
e do tipo menor preço. O vencedor da licitação assina com a Administração Pública uma ata de 
registro de preço, onde se compromete a fornecer determinada quantidade de um produto ou 
serviço, por determinado preço, pelo prazo máximo de um ano. 
 
Processos de contratações – Foram analisados os seguintes processos de contratações: 
 
 
 
 

Favorecido Valor Realizado no 
Exercício 

Natureza Contábil 
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PRIMA VIDA 
ODONTOLOGIA DE 

GRUPO LTDA. 

VALOR GLOBAL R$ 
6.882,00 

PLANO SE SAÚDE – 
MÉDICO E ODONTOLÓGICO  

6.2.2.1.1.33.90.39.028 
DF CARTUCHOS 
COMÉRCIO DE 

INFORMÁTICA LTDA 

VALOR GLOBAL R$ 
11.144,40 

MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE 

MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS - 
6.2.2.1.1.33.90.39.12 

AGÊNCIA AEROTUR 
LTDA 

 
 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO R$ 800.000,00 

PASSAGENS PARA O PAÍS - 
6.2.2.1.1.33.90.33.001 

CENTRO MEDICO DE 
CHECK UP LTDA 

VALOR GLOBAL R$ 
8.398,00 

 
 
 

6.2.2.1.1.33.90.39.028 – 
PLANO DE SAÚDE – 

MÉDICO E ODONTOLÓGICO 
(CONTRATO) 

 
V.C DA ROCHA 

DISTRIBUIDORA ME 
VALOR GLOBAL R$ 

49.200,00 
 

6.2.2.1.1.33.90.30.005 - 
MATERIAL DE 
INFORMÁTICA 

CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE 
AUDITORIA 

INDEPEDENTE PARA 
CONTER 

VALOR GLOBAL R$ 
12.000,00 

 

6.2.2.1.1.33.90.35.004 – 
AUDITORIA EXTERNA – 

PESSOA JURÍDICA 

LOCAÇÃO DE 
ESPAÇO PARA 

REUNIÃO FISCAIS E 
EXECUTIVOS 

VALOR GLOBAL R$ 
4.000,00 

 

6.2.2.1.1.33.90.39.017 – 
EXPOSIÇÕES, 
CONGRESSOS, 

CONFERÊNCIAS, 
SEMINÁRIOS E CURSOS 

AQUISIÇÃO DE 
COMPUTADORES 

VALOR GLOBAL R$ 
72.555,48 

6.2.2.1.2.44.90.52.004 – 
EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA 
CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA 
CONFECÇÃO E 

IMPRESSÃO DOS 
CARNÊS DE 

VALOR GLOBAL R$ 
8.318,10 

6.2.2.1.1.33.90.39.053 – 
SERVIÇOS GRÁFICOS 
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ANUIDADE 

CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 
PRODUÇÃO E 

FORNECIMENTO DE 
CARTEIRAS DE 

IDENTIDADE 
PROFISSIONAL(CIP) 

VALOR GLOBAL R$ 
266.700,00 

 
 

6.2.2.1.1.33.90.39.053 – 
SERVIÇOS GRÁFICOS 

(CONTRATO) 
 
 

 
Após as análises das peças e para melhor instrução dos processos, apresentamos 

as seguintes observações: 
 

Designação do Fiscal de contrato 
 

Na análise da forma de designação dos fiscais de contratos do Conselho, 
verificou-se que os fiscais são designados dentro do próprio instrumento contratual, em 
desacordo com entendimento contido no Acórdão nº 10532/17 – TCU - 1ª Câmara, in verbis: 

 
 “9.8. Recomendar à Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso 
(SR(13)MT) que: (...) 
 9.8.7. Designe fiscal de contrato por meio de portaria com detalhamento de suas 
atribuições, entre elas: 9.8.7.1. Registro dos atos que comprovem a fiscalização dos 
contratos;  
9.8.7.2. Utilização de modelo de relatórios de fiscalização de contrato;  
9.8.7.3. Acompanhamento permanente da execução contratual;  
9.8.7.4. execução das atividades de acordo com suas responsabilidades, com as 
rotinas estabelecidas e os padrões para a fiscalização de diversos contratos;  
9.8.7.5. Utilização de check-list com a finalidade de verificar a conformidade das 
etapas de execução de contrato com as formalidades legais”. 

 
f.1) Recomenda-se que o Conselho adote as orientações do Acórdão nº 10.532/17 

– TCU - 1ª Câmara, considerando a relevância das atribuições do fiscal de contratos para a 
correta execução do objeto licitado. 
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Fontes Diversificadas de Pesquisa de Preços 
 

Nos processos para aquisição e contratação de serviços, verificou se em alguns 
casos que as pesquisas são realizadas apenas com os fornecedores.  

 
O TCU tem se posicionando para orientar os órgãos, no sentido de que as 

pesquisas de preços sejam realizadas não só com fornecedores, mas com outras fontes de 
parâmetros de pesquisa. 

 
Segundo o Acórdão n.º 3351/2015 TCU – Plenário: 

Na elaboração do orçamento estimativo da licitação, devem ser utilizadas fontes 
diversificadas de pesquisa de preços, priorizadas as consultas ao Portal de Compras 
Governamentais e as contratações similares de outros entes públicos, em detrimento 
de pesquisas com fornecedores, publicadas em mídias especializadas ou em sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como 
prática subsidiária e suplementar. 

 
Nesta mesma linha o Acórdão 1923/2016 – Plenário aludi que “os sistemas 

oficiais de referência da Administração Pública refletem, em boa medida, os preços de mercado 
e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à utilização de 
cotações feitas diretamente com empresas do mercado”. 
 

Além disso, a instrução Normativa SLTI nº 5, DE 27 DE JUNHO DE 2014, 
alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017, elenca os parâmetros a serem 
utilizados para a pesquisa de preço e faz menção a priorização dos itens I e II do art. 2º.  
 

Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes 
parâmetros: (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) I - 
Painel de Preços disponível no endereço eletrônico 
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, 
de 20 de abril de 2017) II - contratações similares de outros entes públicos, em 
execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa 
de preços; (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) III - 
pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 
domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou (Alterado pela 
Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) IV - pesquisa com os 
fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 
(cento e oitenta) dias. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 
2017) §1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de 
forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e 
demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do 
preço de referência. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) 
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§2º Serão utilizados, como metodologia para obtenção do preço de referência para a 
contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de 
preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, 
oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os 
valores inexequíveis e os excessivamente elevados. (Alterado pela Instrução 
Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) §3º Poderão ser utilizados outros critérios ou 
metodologias, desde que devidamente justificados pela autoridade competente. 
(Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017) §4º Os preços 
coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande 
variação entre os valores apresentados. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 
20 de abril de 2017) §5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou 
excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos 
no processo administrativo. (Alterado pela Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril 
de 2017) §6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 
será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores." (Alterado pela 
Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 2017)  

 
f.2) Recomenda-se ao Conselho que sejam utilizadas fontes diversificadas de 

pesquisa de preços para a formação de preço de mercado (estimativa). Devem ser priorizadas 
consultas ao Portal de Compras Governamentais e a contratações similares de outros entes 
públicos, em detrimento de pesquisas com fornecedores, publicadas em mídias especializadas ou 
em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida como 
prática subsidiária, conforme orientação contida no Acórdão 1445/2015- Plenário. Orienta-se a 
adoção do caderno de logística - Guia de Orientação constante no site do MPOG que trata da 
Instrução Normativa nº 5/2014 – SLTI/MPOG que dispõe sobre os procedimentos 
administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral. 
 

Nota de disponibilidade financeira 
 

f.3) Nos processos de pregão para aquisição de carteiras de identidade Profissional 
(CIP) e contratação de serviços na área de medicina e segurança do trabalho, verificou se que o 
elemento de despesa da nota de disponibilidade orçamentária diverge ao utilizado no contrato, no 
qual recomendamos a regularização. 
 

Adesão de ata de registro de preço 
 

f.4) Foram analisados os Processos Administrativos Licitatórios 99/2019 e 
110/2019 e foi possível observar que tais processos foram objeto de análise pela Assessoria 
Jurídica que recomendou que para a adesão de ata de registro de preços é necessário que sejam 
seguidas as mesmas formalidades da licitação em sua fase interna. Os processos prosseguiram 
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sem atender as recomendações feitas pela ASSEJUR, em especial quando a ausência de projeto 
básico.  
 

f.5) Ainda referente ao PA nº 99/2019 cujo objeto é a compra de 10 televisores 
para o Conselho Nacional. Sendo 04 deles, segundo Memo. Setor de Informática 29/2019, 
direcionados para o Projeto museu virtual do órgão. Tal projeto não encontrasse no processo e 
foi possível constatar que até o momento não foi executado e que as TV’s adquiridas  
encontram-se paradas no órgão. Da análise, recomendamos que o conselho implemente 
aperfeiçoamento em seu planejamento e estudos a fim de embasar as descrições e especificações 
nas necessidades de suas aquisições, com a finalidade de evitar aquisições além daquelas 
necessárias. A descontinuidade do projeto, se for o caso, necessita ser devidamente justificada.  
 

Compra e reforma da nova sede 
 

Além dos processos supramencionados foram analisados os processos 59/2018, 
08/2019 e 42/2019 que se referem respectivamente à Compra do Imóvel para a nova sede, 
reforma e adequação das instalações e impermeabilização e instalação do telhado. Tais processos 
foram levados ao Plenário cujo objeto de análise pelo Intermediador foi entre outros aspectos a 
ausência de planejamento e estudo dos impactos financeiros e orçamentários. Em ambos os 
relatórios dos Processos Administrativos 059/2018 e 08/2019 o parecer do intermediador opina 
pela realização de Tomada de Contas Especial sendo esta opinião acolhida pelo Plenário na I na 
Reunião Plenária Extraordinária de 2020 do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia, realizada no dia 07 de fevereiro de 2020. Tais processos também foram 
objeto de análise pela Comissão de Tomada de Contas, que em parecer opinou pela“[...] 
realização de auditoria de conformidade específica nesses contratos de compra e reforma da 
nova sede, além de revisar todos os processos administrativos.”. Tal parecer também foi 
acolhido pelo Plenário na V Reunião Plenária Extraordinária de 2020 do 7º Corpo de 
Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, realizada no dia 01 de agosto de 
2020, ficando então determinada a abertura de processos administrativo para a contratação de 
auditoria externa.  Novos desdobramentos e providências vão decorrerão do resultado da 
auditoria a ser realizada.  

 
 
Processo de Compras por dispensa de Licitação 
 
Foram entregues e analisados pelo Setor de Controle Interno os seguintes 

Processos Administrativos de Compras: 
 

09/2019 45/2019 56/2019 92/2019 109/2019 138/2019 173/2019 178/2019 
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35/2019 46/2019 57/2019 103/2019 133/2019 139/2019 174/2019 194/2019 
36/2019 47/2019 58/2019 104/2019 135/2019 161/2019 175/2019 220/2019 

38/2019 50/2019 59/2019 105/2019 136/2019 162/2019 176/2019  
39/2019 51/2019 91/2019 106/2019 137/2019 171/2019 177/2019  

 
Após as análises das peças e para melhor instrução dos processos, apresentamos 

as seguintes observações: 
 

Foi constatado nos processos a ausência de Termo de Referência (ou Projeto 
Básico), justificativa e descrição do objeto. Apesar do rito simplificado existem alguns requisitos 
mínimos que são indispensáveis na dispensa de licitação para o fiel cumprimento da Lei 
8.666/93. Cabendo destacar:  

 

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 

I - projeto básico; 

[...] 
§ 9o  O disposto neste artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de 
dispensa e de inexigibilidade de licitação. 
[...] 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15 § 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; 

II - a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do 
consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação; 

III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração 
do material. 

 
Tal como o expresso na Lei 9.784/1999, a qual regula o procedimento 

administrativo no âmbito da Administração Pública: 
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Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.  
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 
critérios de: 
[...] 
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
[...] 
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando: 
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 

 
f.6) Recomenda-se que o Conselho estabeleça um formulário padrão, que possa 

atender a celeridade necessária de um processo de compras por dispensa, que contenha os 
requisitos mínimos definidos na legislação, em especial quanto ao Termo de Referência (ou 
Projeto Básico), justificativa e descrição do objeto. 

 
f.7) Também foi constatado nos processos a ausência das certidões que 

comprovem a regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS dos fornecedores e/ou prestadores de serviços.  
 

f.8) Foi observado que somente alguns dos processos contém Disponibilidade 
Orçamentária, Nota de Empenho e Atesto na nota fiscal (liquidação). Independente se nos 
processos de compra ou nos processos econômicos tais documentos são indispensáveis.  
 

 
g) Administração de Pessoal 

 
Para o desenvolvimento de suas atividades institucionais, durante o exercício de 

2019, o CONTER executou despesas com pessoal, encargos sociais e benefícios, conforme 
quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL - 2019 
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NATUREZA ESPÉCIE QDE/VALOR % 
MÉDIA ANUAL 

P/FUNCIONÁRIO 

Nº DE 
FUNCIONÁRIOS 

EFETIVOS 26 72,22%  

COMISSIONADOS 10 27,78% 
 

TOTAL 36 100,00% 
 

DESPESAS 

PESSOAL 3.056.688,21 64,03% 84.908,01 

ENCARGOS 891.173,82 18,67% 24.754,83 

BENEFÍCIOS 826.101,40 17,30% 22.947,26 

TOTAL 4.773.963,43 100,00% 132.610,10 

% 
COMPROMETIMENTO 

S/DESPESAS 
CORRENTES 

9.970.489,60 47,88% MÉDIA MENSAL 

S/RECEITA 
CORRENTE 

10.626.732,04 44,92% 10.200,78 

 
Em relação às médias, para não comprometer os dados estatísticos, as diárias de 

funcionários foram excluídas do cálculo. Os encargos compreendem os itens: INSS, FGTS e 
PASEP. Os benefícios compreendem: auxílio educação, auxílio creche, assistência médica e 
odontológica, auxílio alimentação e vale transporte. A receita corrente líquida foi assim 
calculada: (receitas correntes) – (despesas de cota-parte CONTER)). No cálculo da média mensal 
foram considerados treze (13) meses. 

 
g.1) Cargos de livre provimento - O cargo em comissão é aquele cujo provimento 

dá-se independentemente de aprovação em concurso público, destinado somente às atribuições 
de chefia e assessoramento, nos termos do inciso V do art. 37 da Constituição Federal e da 
orientação traçada pelo Tribunal de Contas da União no acórdão 341 – Plenário (TC nº 
016.756/2003) e se caracteriza pela transitoriedade da investidura. Pode ser preenchido por 
pessoa que não seja servidor de carreira, observado o percentual mínimo reservado pela lei ao 
servidor efetivo. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União esse percentual 
é de 50% das funções gratificadas. Note-se, portanto, que o CONTER se encontra fragilizado em 
relação à legislação vigente, visto que a proporção atual é de 71,43%, conforme quadro abaixo: 

Espécie 
Quantidade 
Identificada 

Quantidade/Valor Proporção 
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Quadro Efetivo  

Cargos em 
Comissão 

14 

Funções Gratificadas 4 28,57%  

  
  

Livre Provimento  

Livre Provimento 10 71,43%  

 
Situação Fiscal - Consultamos a situação cadastral do CONTER junto aos órgãos 

de controle fiscal (Receita Federal, FGTS, Estado e Município) e constatamos que todos 
oferecem a regularidade automática.  

 
g.2) Durante o exercício de 2019 foi constatado o recolhimento de alguns tributos 

em atraso. Não há necessidade de apuração de responsabilidade pois os respectivos juros e 
multas já foram pagos pelos empregados responsáveis. Porém para melhor controle é 
recomendado a abertura de um processo de centralização da Folha de Pagamento mensal para 
evitar a ocorrência de pagamentos em atraso ou ausência de recolhimentos.  

 
g.3) A contratação de seguro predial objetiva proteger o patrimônio público, 

prevenindo risco e eventuais sinistros que podem causar enorme dispêndio ao erário e garantir 
que este órgão seja indenizado na eventual ocorrência de tais sinistros. Verificamos a ausência de 
processo de contratação de seguro da sede do CONTER, no qual sugerimos a regularização. 
 
 
 

IV – RECOMENDAÇÕES 
 

Em face dos exames realizados, apresentamos as seguintes recomendações, que 
estão devidamente especificadas e com a respectiva fundamentação: 

 
 
 
 
 
 

ITEM / 
ASSUNTO 

OCORRÊNCIAS/RECOMENDAÇÕES/PONTOS DE MELHORIAS 

II - a.1 Recomendamos a realização de um planejamento orçamentário para os 
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próximos exercícios com base em dados consistentes, a fim de proporcionar 
a execução de despesas somente para os projetos que estejam em estrita 
consonância com a possibilidade de arrecadação, de forma a evitar déficit 
orçamentário (R$ 850.063,76), tendo em vista a necessária obediência ao 
princípio orçamentário do equilíbrio, conforme estabelecido na alínea “b” do 
art. 48 da Lei nº 4.320/64. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
A Diretoria do CONTER tomou as medidas para equilibrar o seu orçamento visando 
conseguir reverter o déficit corrente no exercício de 2020. Uma das medidas foi a edição da 
Resolução 03/2020 que ocasionou uma economia aproximadamente de 1.500.000,00 referente 
a passagens e verbas indenizatórias, renegociação com prestador de serviços durante o 
período de pandemia (Renegociação de Contratos), Redução de despesas fixas. Desde 2020 
está sendo realizado um acompanhamento mensal do resultado orçamentário para evitar o 
Déficit Orçamentário. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria.  

II - d.1 

Há saldo na conta 1.1.3.1.1.03.01.01.099 ADIANTAMENTO DE 
SUPRIMENTO DE FUNDOS referente a suprimento de fundos pendente de 
prestação de contas sendo transportado para o exercício seguinte no valor de 
R$ 1.667,38. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
O saldo da conta Adiantamento de Suprimento de Fundos foi depositado na conta corrente 
428.811-4 do Banco do Brasil no dia 07/01/2020 no valor de R$ 1.314,15 conforme razão em 
anexo. Informo que foi orientado ao Setor Financeiro através do Memorando Contabilidade 
0005/2021 para que a devolução do suprimento de fundos seja devolvida antes do fechamento 
do exercício. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.2 

Há saldo de R$ 15.837,89 na conta 1.1.3.4.1.01.01.01.003 MULTAS E 
JUROS. Do levantamento realizado foi possível constatar que: 
 O valor de R$ 1.240,23 refere se ao pagamento de multas por atraso na 

entrega da DCTF dos meses 04 e 05 de 2019. Tal valor foi ressarcido 
aos cofres do conselho pelo empregado responsável pela entrega da 
declaração em 16 de junho de 2020.  

 Sobre os R$ 14.720,31 restante foi informado ao Setor de Controle 
Interno que foi lançado em 2012 e refere-se às multas e juros pagas 
devido ao recolhimento em atraso de alguns impostos que foram 
retidos e não recolhidos. Sobre tal valor é necessário que seja 
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verificada a exigibilidade e se cabe apuração de responsabilidade pois 
tem estado inerte ao longo dos exercícios.   

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
A atual Diretoria Executiva teve conhecimento que houve a abertura de processo 
administrativo referente a esta matéria quando da análise das respostas a serem dadas ao SCI 
em reunião com o Coordenador Contábil, em busca ao Setor de Processos, ficaram 
identificados os PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTER Nº 060/2013 Volume I e II, 
042/2014 e 043/2014. Identificamos que os mesmos se encontravam parados, sem finalização, 
portanto, ficou deliberado o envio ao jurídico para dar continuidade ao procedimento. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.3 

Há saldo na conta 2.1.1.1.1.01.01.01.002 RESCISÕES TRABALHISTAS A 
PAGAR no valor de R$ 955,17 sendo transportado ao longo de vários 
exercícios. É necessário que seja verificado se tal sado é realmente devido 
para a realização da quitação ou a baixa em caso contrário.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
O saldo foi regularizado visto a quitação já ter sido realizada. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.4 
A conta de natureza credora 2.1.4.1.1.01.01.01.002 TRIBUTO/CONTRIB: 
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) encontra-se com saldo 
invertido no valor de R$ 4,16.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
O Saldo da referida conta 2.1.4.1.1.01.01.01.002 - TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS; 
COFINS A RECOLHER (COSIRF) foi regularizado com o lançamento no dia 01/10/2020 
para conta 1.2.1.2.1.02.01.01.001 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPESAR e a 
compensação foi realizada no exercício de 2021. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.5 

Na conta 2.3.7.1.1.01.01.01.001 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO 
EXERCÍCIO CORRENTE com saldo de R$ 867.876,85. Conforme 
Demonstração da Variações Patrimoniais (DVP) somente R$ 305.403,34 é 
referente à 2019, os outros R$ 562.473,51 são referentes a exercícios 
anteriores e devem ser transportados para a conta 2.3.7.1.1.02.01.01.001 
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
O Saldo de R$ 562.473,51 foi transportado para conta informada conforme solicitado 
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conforme razão em anexo. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

II - d.6 
Verificamos no exercício de 2018 que houveram empenhos não pagos no 
fim do exercício, porém tais despesas não foram inscritas em restos a pagar 
no exercício de 2019.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Os empenhos não pagos no fim do exercício são inscritos em restos a pagar automaticamente 
pelo sistema da byte informática, somente os empenhos lançados manualmente de provisão de 
férias que são pagos quando são pagas a férias. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - b.1 

Na análise das despesas do exercício de 2019, verificou-se que a montagem 
dos processos de despesas precisa de padronização e aprimoramento nas 
suas rotinas internas e algumas implementações para melhor controle e 
gerenciamento dos atos de gestão, de acordo com a norma legal. 
Recomendamos que a montagem dos processos de pagamentos esteja com 
os seguintes procedimentos básicos: 

 Emissão da nota de empenho (devidamente assinado); 
 Certidões negativas; 
 Declaração de opção ao simples, se for o caso, ou a retenção dos 
impostos federais e o devido recolhimento; 
 Atesto (liquidação). 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Conforme solicitado foi repassado para o financeiro através do Memorando Contabilidade 
0005/2021 para que sejam atendidas as demandas solicitadas e a regularização dos 
apontamentos. Informamos que o procedimento recomendado já está sendo praticado no 
Setor. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - b.2 

A instrução dos processos econômicos, que se destinam a comprovar os 
requisitos necessários para sua formalização, precisa ser composta de 
documentos fidedignos e sem informações estranhas à sua finalidade, 
ficando comprometido quando são apresentadas folhas cortadas na sua 
formalização, a exemplo o ocorrido no mês 06/2019, o que recomendamos 
regularização/aprimoramento. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Conforme solicitado foi repassado para o financeiro através do Memorando Contabilidade 
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0005/2021 para que sejam atendidas as demandas solicitadas e a regularização dos 
apontamentos. Informamos que o procedimento recomendado já está sendo praticado no 
Setor. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - b.3 

Com o advento da Lei nº 9.430, de 27.12.96, especificamente o art. 64, a 
partir de 1º de janeiro de 2003, os pagamentos efetuados pelos Conselhos de 
Radiologia às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de 
serviços, passaram a sofrer retenção na fonte do imposto de renda, da 
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade 
social (COFINS) e da contribuição para o PIS-PASEP. Atualmente a matéria 
está regulamentada pela Instrução Normativa SRF nº 480/2004, de 
15/12/2004, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/1/2012. 
Verificamos que as disposições mencionadas foram parcialmente aplicadas, 
em face da não retenção dos impostos federais em alguns serviços /compras, 
como por exemplo as seguintes empresas:  

 Caesb; 
 Claro S.A. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Informamos que o Setor Financeiro enviou e-mail a Caesb solicitando que a empresa fizesse 
as retenções nas faturas e foi respondido que teria que ser firmado um contrato conforme 
(minuta) enviado na resposta. Posteriormente foi enviado o Memo. Tesouraria 028/2019 para 
o Superintendente do Órgão e ele foi tramitado ao Setor Jurídico para análise e ainda não 
houve resposta. Quanto a empresa Claro já está sendo realizada as retenções nas faturas 
enviadas ao CONTER. Foi solicitado ao Financeiro através do Memorando Contabilidade 
0005/2021 que faça a cobrança ao Setor Jurídico da resposta do Memo. Tesouraria 028/2019. 
Será verificado com o Setor Jurídico se houve um Parecer relacionado as referidas retenções 
junto à Caesb. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - b.4 

Foi constatado a compra de 3 mil sacolas no valor de R$ 11.970,00 em 12 de 
março de 2019 lançado na rubrica material de expediente, porém não se trata 
de material de expediente. Ainda foi contatado a contratação de Buffet para 
a solenidade de inauguração da nova sede do CONTER no valor de R$ 
6.100,00, sendo R$ 2.6000,00 e R$ 3.500,00 pagos respectivamente em 11 e 
22 de outubro de 2019. Em reiteradas decisões o TCU tem considerado 
irregular a realização de despesas em finalidades que não se coadunam com 
as atividades precípuas do órgão ou entidade, dentre as quais se enquadram 
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as despesas com brindes, lanches, refeições, festividades ou coffee breaks. 
Vale citar o contido no ACÓRDÃO TCU Nº 367/2009-2ª CÂMARA: 
“9.2.2. abstenha-se de efetuar despesas com festividades e brindes, 
incompatíveis com o interesse da administração pública, ante a inexistência 
de norma legal que as autorize, consoante reiteradas decisões do Tribunal”. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em reunião na data de 20/01/2021 com a Diretoria Executiva do CONTER foi decidido o 
encaminhamento do PA de nº 133/2019 referente a contratação de buffet para análise e 
manifestação da Assessoria Jurídica para instauração de sindicância. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - b.5 

Em referência às despesas realizadas através desta modalidade, para melhor 
controle e gerenciamento das despesas, recomendamos a adoção das 
seguintes providências:  
 Identificar a pessoa do atesto e do solicitante do serviço ou do material 
 Que as despesas sejam atestadas por pessoa diferente do responsável pelo 

suprimento. 
RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 

Conforme solicitado foi repassada tal orientação para o Financeiro através do Memorando 
Contabilidade 0005/2021 pegar atesto em todas as notas de prestação de serviços e compra 
de materiais. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - b.6 

Foi constatado que os Suprimentos de Fundos aplicados pelos Supridos, se 
destinam, em sua grande maioria, a cobrir despesas de pequeno vulto, 
todavia as despesas realizadas não se revestiram do caráter da 
excepcionalidade previsto no caput do Art. 45 do Decreto nº 93.873/86, ou 
seja, eram previsíveis e passíveis de planejamento, e poderiam ter sido 
submetidas ao processo normal de aplicação da despesa. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em relação a este tipo de despesa já foi apontado pela Comissão de Tomada de Contas e só 
está sendo para cobrir despesas de pequeno vulto, aquelas despesas que se praticava todos os 
meses foi passado para a Salc montar Processo Administrativo e fazer licitação quanto a 
necessidade. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.1 
É recomendado que o referido relatório seja atualizado de forma que permita 
à contabilidade do CONTER detectar e realizar de forma tempestiva o 
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provisionamento das ações judiciais. Tal como o eventual 
contingenciamento financeiro e orçamentário quando da execução das ações.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Informo que foi disponibilizado o Relatório pela empresa de Assessoria Jurídica no mês 
06/2020 e a contabilização foi efetuada conforme razão contábil e relatório apresentado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - c.2 

O Relatório de prognóstico quanto à possibilidade de perda no desfecho de 
toda as ações judiciais (análise de risco), com classificação como provável, 
possível, ou remota, visa atender a necessidade do reconhecimento das 
contingências a curto e longo prazo, conforme CPC 25 – Provisões, Passivos 
e Ativos Contingentes. O prognóstico quanto ao desfecho das causas é a 
base para que seja observado a necessidade do registro contábil 
(provisionamento) da potencial perda como uma obrigação no Passivo e/ou 
divulgação em Nota Explicativa das demonstrações contábeis. É 
recomendado que a contabilidade do CONTER análise do relatório 
apresentado e realize a contabilização e/ou divulgação em Notas 
Explicativas dos processos ali demonstrados com potencial de perda 
conforme cada caso.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Informo que foi disponibilizado o Relatório pela empresa de Assessoria Jurídica no mês 
06/2020 e a contabilização foi efetuada conforme razão contábil e relatório apresentado. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - d.1 

Da análise da formalização dos processos de concessões de diárias, 
verificou-se que alguns processos estavam de acordo com a instrução 
normativa e outros não, faltando nos processos econômicos documentos 
necessários, tais como cartões de embarques, fotos, relatórios de viagem, 
convites, programações, certificados, folders do evento, crachás, listas de 
presença, atas, que dão suporte à comprovação efetiva da concessão das 
diárias. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Tem sido cobrado a documentação conforme previsto em resolução vigente, como exemplo 
segue em anexo o Ofício CONTER 0012/2021 cobrando o cartão de embarque para 
realização do cumprimento das determinações. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é parcialmente satisfatória. Além da 
cobrança em casos recorrentes é necessária a aplicabilidade da Resolução CONTER nº 
06/2004, Art. 1º § 2º, que prever que “A não apresentação do relatório nos termos indicados, 
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bem como dos comprovantes da viagem, implica o impedimento para participar em futuros 
eventos e atividades indicados pelo CONTER/ CRTRs.” Nova análise será realizada quando da 
próxima auditoria. 

III - d.2 
Verificamos Pagamento de diárias realizado com antecedência de mais de 15 
dias, em desacordo com o estabelecido no Art. 12º da Resolução nº 08/2017. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Referente a este apontamento o financeiro já está sendo praticado o pagamento com no 
máximo de 05 dias a 02 dias que antecede o início da atividade ou evento para qual tenha 
havido a designação ou convocação de acordo com a nova Resolução 16/2020, Artigo 13, 
Inciso I. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - d.3 

Da análise da formalização dos processos de concessões de Auxílio 
Representação verificou-se ausência de documentos necessários para 
comprovação, tais como relatórios/atas, que dão suporte à comprovação 
efetiva da concessão do Auxílio. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em 29/10/2020 foi criada a Resolução 16/2020 com maior rigor nesta cobrança os valores 
serão pagos até o terceiro dia posterior a entrega do relatório e comprovante de participação 
no evento (Art., 13 Inciso II). 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - e.1 

O inventário dos bens patrimoniais e os termos de responsabilidade foram 
devidamente confeccionados, porém os procedimentos não guardam 
conformidade com a Lei nº 4.320/64 e a Resolução CONTER nº 02/2015, de 
29 de abril de 2015, que fixa normas e procedimentos para controle, 
reavaliação, depreciação, amortização e inventário dos Bens Patrimoniais no 
âmbito dos Conselhos de Radiologia e dá outras providências, devido as 
seguintes inconsistências indicadas nos quadros das páginas 12 e 13 deste 
relatório.   

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Será feita conciliação das contas e ajuste conforme relatório da comissão de patrimônio. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - e.2 

Foi constatado a partir do Balanço Patrimonial que o saldo das contas de 
depreciação acumulada supera o valor do respectivo bem restando uma 
situação patrimonial negativa nos seguintes grupos, para o qual é 
recomendada a regularização. 
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RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Será feita conciliação das contas e ajuste conforme relatório da comissão de patrimônio. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - e.3 

Apesar de haver o saldo de -68.413,49 na conta 1.2.3.8.1.01.01.01.002 
VEÍCULOS, referente a depreciação acumulado do grupo veículos, o 
relatório do sistema de património demonstra depreciação zerada 
demonstrando que o veículo do Conselho não tem registrado em sua ficha o 
desgaste decorrente do tempo e uso. Conforme é possível observar abaixo. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Será feita conciliação das contas e ajuste conforme relatório da comissão de patrimônio. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - e.4 

Em virtude da significativa disparidade entre os valores constantes do 
inventário patrimonial e os valores contabilizados e ainda a incerteza quando 
ao valor justo de cada itens é recomendado a realização imediata de um 
estudo para a Reavaliação da Vida Útil dos bens imobilizados para que seja 
possível constatar o estado de conservação e critérios de depreciação de cada 
item para que sirva de subsidio para a confecção de um controle patrimonial 
que viabilize confrontar os bens arrolados e os saldos constantes no Balanço 
Patrimonial. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
A referida sugestão foi repassada a Diretoria do CONTER para realização do estudo 
proposto. Se encontra na Comissão de Inventário para realizar o referido estudo. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.1 
Recomenda-se que o Conselho adote as orientações do Acórdão nº 
10.532/17 – TCU - 1ª Câmara, considerando a relevância das atribuições do 
fiscal de contratos para a correta execução do objeto licitado. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – f.1, informamos que no ano de 2019 por meio do Memo. SALC nº 
03/2019 – foram encaminhadas a Diretoria Executiva: Proposta de Portaria – Designação 
Fiscal, Proposta de Atribuição de fiscais e Proposta de Relatório de Fiscalização, porém o 
Setor de Aquisições, Licitações e Contratos – SALC não recebeu resposta sobre a aprovação 
das proposições.  
A atual Diretoria Executiva teve do memorando SALC no. 03/2019, referente a esta matéria, 
quando da análise das respostas a serem dadas ao SCI em reunião com a responsável do 
Setor. Nele constam cinco arquivos de propostas, quais sejam: 
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I) Controle unificado dos contratos administrativos; 
II) Relação de fiscais de contrato; 
III) Proposta de Portaria – designação fiscal; 
IV) Proposta de atribuições de fiscais; 
V) Proposta de relatório de fiscalização. 
Destes, faltam ser implementados os itens IV e V, tendo sido deliberado pela implementação 
por parte desta Diretoria. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.2 

Recomenda-se ao Conselho que sejam utilizadas fontes diversificadas de 
pesquisa de preços para a formação de preço de mercado (estimativa). 
Devem ser priorizadas consultas ao Portal de Compras Governamentais e a 
contratações similares de outros entes públicos, em detrimento de pesquisas 
com fornecedores, publicadas em mídias especializadas ou em sítios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, cuja adoção deve ser tida 
como prática subsidiária, conforme orientação contida no Acórdão 
1445/2015- Plenário. Orienta-se a adoção do caderno de logística - Guia de 
Orientação constante no site do MPOG que trata da Instrução Normativa nº 
5/2014 – SLTI/MPOG que dispõe sobre os procedimentos administrativos 
básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 
contratação de serviços em geral. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – f.2 informamos que estamos buscando sanar a recomendação e 
esclarecemos que uma boa parte dos objetos contratado em 2019 possuem singularidades 
próprias, o que dificultou o sucesso na pesquisa de preços, de maneira distinta à coleta junto 
ao mercado.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.3 

Nos processos de pregão para aquisição de carteiras de identidade 
Profissional (CIP) e contratação de serviços na área de medicina e segurança 
do trabalho, verificou se que o elemento de despesa da nota de 
disponibilidade orçamentária diverge ao utilizado no contrato, no qual 
recomendamos a regularização. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – f.3, informamos que iremos sanar a deficiência observada nos 
respectivos contratos, e informo ainda que foi implementada rotina sugerida por meio do 
Memorando Contabilidade nº 0085/2020 e aprovada pelo Diretor Tesoureiro do CONTER, 
como um mecanismo de conferência do elemento de despesa da nota de disponibilidade 
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orçamentária atual está de acordo com a utilizada no contrato.  
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.4 

Foram analisados os Processos Administrativos Licitatórios 99/2019 e 
110/2019 e foi possível observar que tais processos foram objeto de análise 
pela Assessoria Jurídica que recomendou que para a adesão de ata de 
registro de preços é necessário que sejam seguidas as mesmas formalidades 
da licitação em sua fase interna. Os processos prosseguiram sem atender as 
recomendações feitas pela ASSEJUR, em especial quando a ausência de 
projeto básico.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – f.4, informamos que à época da auditoria efetuada, estávamos em 
fase de implementação do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos – SALC, bem como 
organização de procedimentos e rotinas. No Processo Administrativo que de forma 
simplificada, a descrição do objeto encaminhada pelo Setor de TI (pag. 08) bem como os 
seguintes elementos: Confirmação da existência de recursos orçamentários para atender a 
demanda; anuência pelo órgão gerenciador; juntada de cópias do edital, da respectiva ata de 
preços e dos atos de adjudicação e homologação da Ata de Registro de Preços; comprovação 
da vantagem na adesão da Ata de Registro de Preços a ser aferida através de pesquisa de 
preços locais. No Processo Administrativo Licitatório nº 110/2019, consta, ainda que de 
forma simplificada por meio do Memorando Superintende nº 102/2019 a descrição do modelo 
de tela retrátil desejado, bem como os seguintes elementos: Confirmação da existência de 
recursos orçamentários para atender a demanda; anuência pelo órgão gerenciador; juntada 
de cópias do edital, da respectiva ata de preços e dos atos de adjudicação e homologação da 
Ata de Registro de Preços; comprovação da vantagem na adesão da Ata de Registro de 
Preços a ser aferida através de pesquisa de preços locais. Ressalta-se estamos buscando 
aperfeiçoar os processos de adesão. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.5 

Ainda referente ao PA nº 99/2019 cujo objeto é a compra de 10 televisores 
para o Conselho Nacional. Sendo 04 deles, segundo Memo. Setor de 
Informática 29/2019, direcionados para o Projeto museu virtual do órgão. 
Tal projeto não encontrasse no processo e foi possível constatar que até o 
momento não foi executado e que as TV’s adquiridas encontram-se paradas 
no órgão. Da análise, recomendamos que o conselho implemente 
aperfeiçoamento em seu planejamento e estudos a fim de embasar as 
descrições e especificações nas necessidades de suas aquisições, com a 
finalidade de evitar aquisições além daquelas necessárias. A descontinuidade 
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do projeto, se for o caso, necessita ser devidamente justificada.  
RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 

Em resposta ao item III - f.5, esclareço que decisão referente ao quantitativo de televisores 
partiu do ordenador de despesas, deliberada em ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA REALIZADA 
NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, não havendo consulta ao Setor de Aquisições, Licitações e 
Contratos - SALC nem solicitação de planejamento para a aquisição.  
Com relação a esse item, será aberto PAD para a responsabilização dos agentes envolvidos 
nesta referida compra. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.6 

Recomenda-se que o Conselho estabeleça um formulário padrão, que possa 
atender a celeridade necessária de um processo de compras por dispensa, 
que contenha os requisitos mínimos definidos na legislação, em especial 
quanto ao Termo de Referência (ou Projeto Básico), justificativa e descrição 
do objeto. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – f.6, informamos que em 2020 para fins de padronização, 
implementamos um modelo de projeto básico em nossos processo de compras por dispensa e 
ainda um modelo de DOCUMENTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO 
(DRMS), que foi encaminhado a todos os setores do CONTER. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.7 

Também foi constatado nos processos a ausência das certidões que 
comprovem a regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e junto ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS dos fornecedores e/ou 
prestadores de serviços.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – f.7, informamos que à época da auditoria efetuada, estávamos em 
fase de implantação do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC, bem como 
organização de procedimentos e rotinas, especialmente nos procedimentos de compras diretas 
que eram descentralizados no Órgão. Nos processos de 2020 foram adotadas medidas que 
contribuem para sanar a deficiência observada nesse item. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - f.8 
Foi observado que somente alguns dos processos contém Disponibilidade 
Orçamentária, Nota de Empenho e Atesto na nota fiscal (liquidação). 
Independente se nos processos de compra ou nos processos econômicos tais 
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documentos são indispensáveis.  
RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 

Em resposta ao item III – f.7, informamos que à época da auditoria efetuada, estávamos em 
fase de implantação do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos -SALC, bem como 
organização de procedimentos e rotinas, especialmente nos procedimentos de compras 
diversas que eram descentralizados no Órgão. Nos processos de 2020 foram adotadas 
medidas que contribuem para sanar a deficiência observada nesse item. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.1 

Cargos de livre provimento - O cargo em comissão é aquele cujo provimento 
dá-se independentemente de aprovação em concurso público, destinado 
somente às atribuições de chefia e assessoramento, nos termos do inciso V 
do art. 37 da Constituição Federal e da orientação traçada pelo Tribunal de 
Contas da União no acórdão 341 – Plenário (TC nº 016.756/2003) e se 
caracteriza pela transitoriedade da investidura. Pode ser preenchido por 
pessoa que não seja servidor de carreira, observado o percentual mínimo 
reservado pela lei ao servidor efetivo. De acordo com a jurisprudência do 
Tribunal de Contas da União esse percentual é de 50% das funções 
gratificadas. Note-se, portanto, que o CONTER se encontra fragilizado em 
relação à legislação vigente, visto que a proporção atual é de 71,43%, 
conforme quadro abaixo: 

Espécie 

Quantidad
e 

Identificad
a 

Quantidade/Valor 
Proporção 

Quadro 
Efetivo 

Cargos em 
Comissão 

14 

Funções Gratificadas 4 28,57% 

  
  

Livre 
Provimento 

Livre Provimento 10 71,43% 
 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Quadro atual (em 27/11/2020): Funções gratificadas: empregados efetivos (3 – Coordenação 
Executiva e Contábil/Financeiro, Chefe de setor) 
Cargos de livre provimento: (8 – Assessoria Jurídica (3); Comunicação e Imprensa (2); TI 
(1); CONAE (1); Assessoria da Diretoria (1)). 
Proporção atual de cargos de livre provimento nos parâmetros do relatório: 73%  
Em anexo Memo-ASSEJUR 84/2020 em resposta ao pedido mais recente de orientação sobre 
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o assunto.  
Após o Parecer da ASSEJUR-CONTER no.17/2021, enviado em anexo ao Memorando Diretor 
Tesoureiro no. 08/2021, deliberamos para que o Gerente Administrativo, Sr. Rodrigo Moura, 
realize um levantamento das possíveis funções gratificadas aos empregados em cargo efetivo 
do CONTER e que a ASSEJUR proceda com a elaboração de uma Portaria para posterior 
nomeação. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.2 

Durante o exercício de 2019 foi constatado o recolhimento de alguns tributos 
em atraso. Não há necessidade de apuração de responsabilidade pois os 
respectivos juros e multas já foram pagos pelos empregados responsáveis. 
Porém para melhor controle é recomendado a abertura de um processo de 
centralização da Folha de Pagamento mensal para evitar a ocorrência de 
pagamentos em atraso ou ausência de recolhimentos.  

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Como já exposto no próprio relatório, os devidos recolhimentos já foram realizados. Os 
processos e andamentos já são organizados em pastas especificas (físicas e digitais) e 
possuem Checklist para melhor organização e cumprimento dos prazos. O suporte e 
parametrizações do sistema Benner e cronogramas do setor vêm auxiliando para que 
situações assim sejam evitadas. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

III - g.3 

A contratação de seguro predial objetiva proteger o patrimônio público, 
prevenindo risco e eventuais sinistros que podem causar enorme dispêndio 
ao erário e garantir que este órgão seja indenizado na eventual ocorrência de 
tais sinistros. Verificamos a ausência de processo de contratação de seguro 
da sede do CONTER, no qual sugerimos a regularização. 

RESPOSTA MEMORANDO DIRETOR-TESOUREIRO Nº 08/2021 
Em resposta ao item III – g.3, informamos que em 2020 foi realizado processo de contratação 
de seguro predial para o Conselho Nacional De Técnicos em Radiologia, que resultou na 
contratação da empresa PORTO SEGURO com validade de cobertura até a data de 
10/09/2021. 
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: A resposta é satisfatória. Nova análise será 
realizada quando da próxima auditoria. 

 
 



 
 
 
 
 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 
Serviço Público Federal 

 

40 

 
SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03 – Núcleo Bandeirante/DF – CEP 71.736-201 - Telefone (0XX 61) 3326 9374 

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

 
VI – CONCLUSÃO 

 
Em face dos exames realizados com base nos elementos que integram o presente 

processo de Prestação de Contas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, referente ao 
exercício de 2019, conjugados com os acompanhamentos realizados, conforme relatório 
circunstanciado de auditoria, concluímos que as contas do CONTER estão em condições de 
serem apreciadas pelo Conselheiro Relator com posterior encaminhamento ao Plenário do 
CONTER para julgamento.  
 
 
 
 

                                                     Brasília-DF, 05 de março de 2021 
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