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NOTA INTRODUTÓRIA  
 
 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 2018 

 

1. Fiscalização: 

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 

comtemplam 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$ 

13.075,00. O valor apresentado refere-se somente aos gastos estimados em 

diárias e combustível. 

 

2. Simpósios e Palestras: 

A Diretoria Executiva pretende em 2018 levar ao conhecimento dos 

Técnicos temas atualizados aos profissionais do Interior, para que os mesmos 

não necessitem do deslocamento até a Capital Curitiba. Os ciclos de palestras 

serão assim estabelecidos: Em março na Cidade de Maringá, em Junho na 
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cidades de Cascavel, em Setembro na cidade de Campo Mourão. A previsão 

orçamentária levou em consideração os gastos com Diárias de Servidores, 

Diárias a Conselheiros, Passagens e locomoção e também os gastos com os 

Palestrantes. 

 

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

e Delegado: 

O CONTER emitiu a Resolução nº 08 de 20 de Outubro de 2017, que 

estabelece limitações de Jetons e Auxílios Representações, a ser concedida aos 

dirigentes dos CRTRs., para o exercício financeiro de 2018 esse CRTRPR 

estabeleceu um valor em previsão orçamentária no montante de R$ 105.000,00 

(Cento e Cinco Mil Reais) e R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais) como estimativa 

de previsão de Diárias. 

 

 

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

O quadro funcional no exercício de 2018 será de 11 funcionários. A 

Diretoria Executiva conseguiu em 2017 reduzir o custo salarial dando a 

oportunidade para que os funcionários optassem pela diminuição de carga 

horária de 08 horas para 06 horas com a redução proporcional de salário. Em 

2017 05 funcionários aderiram a diminuição da carga.  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$ 676.100,00 (Seiscentos e setenta e seis mil e cem reais) para o exercício de 

2018. 
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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$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais). 

 

6. Despesas com Publicidade Legal: 

As despesas com publicações legais exigidas pelo TCU alcançara o 

estimado em gasto de R$ 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais); 

 

7. Despesas de Correios e Telégrafos: 

                O CRTR-Pr tomou algumas atitudes para diminuir esse gasto, contudo 

existe a necessidade desse serviços, por exigência legal nos casos judiciários. A 

previsão desse gasto é de 18.000,00 (Dezoito Mil Reais) para o ano de 2018. 

 

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 2018 o montante de R$ 

485.000,00(Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil); 

 

9. Despesas de Capital – Aquisição de Imobilizado 

O CRTR possui um imobilizado antigo, praticamente depreciado 

contabilmente, em razão do tempo de uso de seus mobiliários, contudo nossos 

colaboradores os mantêm em bom estado de uso. Os gastos com renovações de 

mobiliário e equipamentos de informática está previsto para R$ 7.000,00(sete mil 

reais) para o ano de 2018. 
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10. Despesas Bancárias: 

Devido à exigência legal de que os Conselhos são obrigados a manter 

suas contas em Bancos oficiais, dificilmente é possível diminuir os gastos 

bancários. Prevemos um gasto aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

para o novo exercício. 

 

11. Despesas Correntes Gerais: 

Prevemos o montante de R$ 176.100,00 (Cento e Setenta e Seis Mil e 

Cem Reais) para cumprir com as outras obrigações administrativas, financeiras e 

tributárias para o ano de 2018. 

 

Conforme expomos em nosso Programa para o exercício de 2018, 

prevemos que não será um ano fácil economicamente, contudo caminhamos 

conjuntamente com o CONTER na eterna busca por melhores condições de 

trabalho para o Profissional que atua em nossa área. 

 

 

________________ 
Heliomar Lisik 

Diretor Presidente 
CRTR 10ª Região/PR 

 
 


