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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
 O plano de atividades para 2016  viabilizado pelo CRTRPR será como 

uma continuidade das atividades desempenhadas nos últimos anos, olhando 

para o novo ano como princípio de processo eleitoral que ocorrerá no início do 

ano de 2017. 

 A conjuntura social e econômica continua representando constantes 

desafios aos agentes, que de forma continuada, interagem com a saúde, sendo 

nosso compromisso promover a crescente contribuição dos profissionais de 

Radiologia no setor da saúde.  

Para alcançar os objetivos propostos é necessário o envolvimento de 

todos os setores e recursos humanos e materiais. 

O CRTRPR tem buscado a diminuição da inadimplência, pois somente 

assim esse Conselho terá condições de materializar o Plano de Atividades para o 

próximo exercício e alocar a sua efetiva concretização. 

 

PROJETOS PARA 2016 

 

1. Aquisição de Imóvel: 

A possibilidade da aquisição de um imóvel para o funcionamento da 

Delegacia de Londrina ainda não se materializou, portanto mantemos em nosso 

orçamento previsto os gastos com a locação do imóvel em Londrina a um custo 

equivalente a R$ 14.0000,00 anual e as despesas com o condomínio do Imóvel - 

cedido pelo CONTER e objeto da Concorrência Pública, situado na Av. República 

em Curitiba – no montante de R$ 8.000,00.   
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2. Fiscalização: 

Embora o CRTRPR tenha em seu quadro funcional  01(um) agente 

fiscal, que por determinação legal o roteiro de visitas às cidades do Estado do 

Paraná comtemplem 01(uma) viagem mensal, todo o estado do Paraná recebe a 

visita anualmente da fiscalização. Os roteiros foram devidamente elencadas no 

cronograma já enviado ao COREFI. A expectativa é atuar em 09 roteiros no 

Plano de Fiscalização definidos, atendendo 226 cidades a um custo geral de R$ 

12.525,00. O valor apresentado refere-se somente aos gastos estimados em 

diárias e combustível. 

 

3. Jetons,  Auxilio Representação e Diárias a Conselheiros, Diretores 

e Delegado: 

Seguindo as determinações contidas na Resolução CONTER nº 09 de 

11 de Julho de 2015, que estabelece limitações de Jetons e Auxílios 

Representações, a ser concedida aos dirigentes dos CRTRs., para o exercício 

financeiro de 2016 esse CRTRPR estabeleceu um valor em previsão 

orçamentária no montante de R$ 100.000,00(Cem mil Reais) e R$ 13.000,00 

(Treze Mil Reais) como estimativa e previsão de Diárias. 

 

4. Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoa Civil: 

O quadro funcional no exercício de 2016 inicia-se com o mesmo nr. de 

funcionários em 2015, total de 11 funcionários. A despesa com o recurso humano 

desse CRTRPR está prevista continuamente levando em consideração tão 

somente a correção salarial. O montante desses gastos comtemplam além de 

salários e encargos sociais, os benefícios habitualmente e legalmente 

concedidos, entre eles: Vale Transporte, Assistência Médica e Custo 

Alimentação. O total desses gastos em nossa previsão alcançará o montante de 

R$ 602.547,00 (Seiscentos e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais) para 

o exercício de 2016. 
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5. Despesas Judiciais: 

Os gastos com as despesas judiciais tem aumentado na mesma 

proporção de ações impetradas judicialmente para o combate à inadimplência.   

Existem ações judiciais que já tiveram sentença definitiva para tanto estimamos 

os gastos judiciais em R$ 23.500,00(Vinte e Três Mil e Quinhentos Reais). 

 

6. Despesas com Publicidade Legal: 

As despesas com publicações tem aumentado para que o CRTRPR 

cumpra exigências legais, entre elas, a formalização do processo eleitoral que 

terá início no ano de 2016. Assim estimamos um gasto de R$ 7.000,00(Sete Mil 

Reais)  com essa despesa 

 

7. Despesas de Correios e Telégrafos: 

                Em razão do início do processo eleitoral em 2016 aumentamos a 

previsão de gastos com o Correio estimando em R$ 22.500,00(Vinte e Dois Mil e 

Quinhentos Reais). 

 

8. Transferência para o CONTER cota-parte: 

Com base na estimativa da Receita estimamos que a transferência 

para o CONTER alcance pra o exercício de 2016 o montante de R$ 

403.120,00(Quatrocentos e Três Mil, Cento e Vinte Reais) 

 

9. Despesas Correntes Gerais: 

Prevemos o montante de R$ 96.618,00 (Noventa e Seis Mil, Seiscentos 

e Dezoito Reais) para cumprir com as outras obrigações administrativas, 

financeiras e tributárias para o ano de 2016. 
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Conforme expomos em nosso Programa para o exercício de 2016, de 

antemão prevemos que não será um ano fácil economicamente. Caminhamos 

conjuntamente com o CONTER na eterna busca por melhores condições de 

trabalho para o Profissional que atua em nossa área. 

 

 

________________ 
Abel dos Santos 

Diretor Presidente 
CRTR 10ª Região/PR 

 
 


