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:RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO N°012/2013

INTERESSADO: HUT- HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA

ENDEREÇO: Rua Dr. Tito, 1820, Redenção, Teresina '- PI, Cep: 64.000-000

CNPJ: 05.522.917/0022-02

INTRODUÇÃO

o conselho Regional de Técnicos em Radiologia '1TI Região. órgão fiscalizador do exercício
profissional, com jurisdição nos estados do Maranhão e Piauí, por força das disposições comidas na
Lei Federal N° 7.394/85, Regulamentada pelo Decreto N° 92.790/06, implantou: com base na
referida legislação, projeto de fiscalização do exercício da profissão de Técnicos em Radiologia,
voltado para as ações dos profissionais que executam atividades privativas de Técnico em
Radiologia, visto que o exercício ela profissão sem o devido registro profissional caracteriza
exercício ilegal da profissão.

RELATO:

No dia 11 de Abril de 2013, eu Carlos Vinícius de Sales Moraes, Fiscal do Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia da 17(1 região. Em diligência a HUT -Hospital de Urgência de Teresina
da cidade de Teresina - PI, dirijo - me à recepção onde identifico - me e informo os procedimentos
rotineiros de fiscalização que ali realizara, encaminham-me para o setor administrativo onde sou
recebido pelo Diretor Geral desta unidade de saúde o Sr,? Antônio Gilberto Albuquerque Brito.
Informando os motivos fiscalizatórios que estava fazendo neste hospital o mesmo se pôs ü
disposição para prestar toda assistência e esclarecimentos. O mesmo comunica-me que os
profissionais efetivos estavam em greve até esta data e com um número reduzido de profissionais,
se fez obrigado à contratação imediata de novos profissionais através da empresa SERVI - SAN,
empresa contratada pela prefeitura daquele município que é subordinada a Fundação Hospitalar de
Teresina. Feitas as solicitações dos documentos dos profissionais efetivos e dos terceirizados com
seus respectivos registros de inscrição junto a este conselho, sou informado que neste horário o
setor responsável encontrava-se fechado pois os funcionários daquele setor exercem uma carga
horária de 06(seis) horas diárias, por tanto seu expediente avia expirado, averiguada tal situação o
Diretor desta unidade se dispôs que no dia posterior informaria ao responsável para repassar os
documentos solicitados. Feito isso faço algumas solicitações através de Notificação de Pessoa
Jurídica que foram: Notificação ele Pessoa Jurídica de N°O] 15/20] 3, solicitando a indicação do
Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas desta instituição de saúde; Notificação de
Pessoa Jurídica de N° 116/2013, solicitando as Certidões de Regularidades dos profissionais das
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