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Introdução 
 

Trata-se de autarquia pública federal, instituida pela Lei 6316/75, com a finalidade de exercer o
controle ético, científico e social das profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nos estados da
Bahia e Sergipe.

5



2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

O presente relatório vem apresentar o planejamento estratégico realizado por esta autarquia para o
exercício de 2015, considerando que fatores externos e internos, por vezes, podem causar adaptações,
adiamentos ou mesmo cancelamento de alguns planos e adoção de outros novos, dado o dinamismo da
gestão. 

Baseados no princípio da economicidade, nos esforçamos para aumentar nossa participação junto à
sociedade,  considerando  o  exponencial  crescimento  de  profissionais  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional, a sua recente tendência à interiorização e o cenário de atuais 54 cursos formativos,
oferecidos por diferentes Instituições de Ensino Superior na nossa Circunscrição (Ba/Se). 

Atentos também ao Principio da Eficiência, aumentamos nossos quadros de funcionários, ao passo
em que revisitamos nossa estratégia de ações de fiscalização. Inauguramos uma sub sede em Vitória da
Conquista, que passa a ser referência para as meso regiões Centro sul e Sul da Bahia. E aumentamos
os quadros da sub sede em Aracaju, que passou a se responsabilizar também por ações de fiscalização
de alguns municípios da micro região de Ribeira do Pombal- Ba, devido à maior proximidade com
aquela capital,  bem como pelo fato de alguns municípios baianos serem vizinhos de municípios
sergipanos, distando, por vezes, algumas dezenas de quilometros. 

Essas ações ilustram o fito de aumetar a presença junto à sociedade sem, no entanto, comprometer
a boa governança deste Conselho Regional.  
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 
 

DENOMINAÇÃO COMPLETA CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CREFITO-7 CNPJ 16.300.642/0001-46

NATUREZA JURÍDICA Autarquia Federal CONTATO (71) 3341-8734

CÓDIGO CNAE 84.11-6-00

ENDEREÇO ELETRÔNICO COORDENACAO@CREFITO7.ORG.BR

PÁGINA INTERNET WWW.CREFITO7.ORG.BR

ENDEREÇO POSTAL AVENIDA TANCREDO NEVES, NÚMERO, 1975, SALA 101

CIDADE SALVADOR UF BA

BAIRRO CAMINHO DAS ÁRVORES CEP 41820021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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3.2 COMPETÊNCIAS 

Tem a incumbência de fiscalizar o exercicio das profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
  
1. Funcionar como Tribunal de Ética nas demandas que envolvam profissionais Fisioterapeutas e

Terapeutas Ocupacionais; 
  
2.  Expedir  a carteira de identidade profissional  e o cartão de identificação aos profissionais

registrados; 
  
3. Supervisionar e fiscalizar as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, estimulando

e zelando pelo prestígio e bom nome daqueles que a exercem, através do estabelecimento de princípios
de controle,  capazes de fundamentar  a  promoção de uma assistência  profissional  independente,
científica, ética e resolutiva; 

  
4. Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos que compõem sua receita para efetivação de

seus objetivos, repassando ao Conselho Federal sua cota, parte determinada na legislação; 
  
5. Cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei 6.316/75, das Resoluções e normas baixadas pelo

Conselho Federal; 
  
6. Promover a cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos administrativos ou quando for

o caso, judicialmente; 
  
7. Representar as autoridades competentes sobre fatos apurados quando no exercício de seu poder

fiscalizatório, cujas soluções não sejam de sua alçada. Nesse sentido tem trabalhado em conjunto com
as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e do Trabalho, tanto na Capital quanto no Interior
dos Estados da Bahia e Sergipe, propondo, junto a Justiça Federal, as medidas judiciais que entende
cabíveis ao bom desempenho de suas funções; 

  
8. Elaborar a proposta de seu Regimento e alterações, submetendo-as a apreciação do Conselho

Federal.  
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3.3 NORMAS 

 

 
-
- RESOLUÇÃO COFFITO Nº 91 - Resolução que criou o Crefito-7
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3.4 HISTÓRICO 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (CREFITO-7) é uma
autarquia federal, instituída pela Lei no 6.316, de 17 de dezembro de 1975, dotada de personalidade
jurídica de Direito Público, que tem como área de jurisdição os Estados da Bahia e Sergipe. 

  
Criado com finalidade normativa e reguladora, a autarquia exerce controle fiscalizatório, ético,

científico e social sobre as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, atividades vinculadas
ao exercício da profissão e empresas prestadoras de tais tipicidades assistenciais à sociedade.  
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3.5 ORGANOGRAMA 

 

 

 
-
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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 
-
-
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4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO 
Posicionamento  da  autarquia  federal  frente  a  novos  cenários  políticos  e  sociais,  tanto

nacionalmente quanto na circunscrição da sétima região(Ba/Se), observando: o crescente número de
profissionais inscritos no sistema Coffito/Crefito, uma crescente interiorização da mão de obra, o
advento das redes sociais como meio de disponibilização de serviços em saúde, a necessidade de
estimular o empreendedorismo entre os profissionais, de aumentar a articulação com outros órgãos
representativos como VISA, MPT, MPE, TRT, ANS, PROCON, TRT, de auxiliar no entendimento
das boas práticas profissionais, primando pela exação em editais de concursos públicos e atribuições
de funções e jornadas para o profissional, bem como o atendimento as Resoluções e portarias próprias
do  Sistema  COFFITO/CREFITO,  como  de  órgãos  solidários  como  ANVISA  e  de  melhorar  a
comunicação com os profissionais e com a sociedade  
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 
As atribuições desta autarquia são disciplinadas por leis e resoluções. No pronto atendimento

a estes dispositivos legais, realizamos ações contemplando as oito dimensões arroladas abaixo, e
no item 4.2 trazemos os indicadores obtidos. 

Ao se comparar este relatório com o relatório elaborado no exercício anterior,  pode-se
verificar os avanços que a autarquia conseguiu ofertar aos inscritos e à sociedade. 

1. Funcionar como Tribunal de Ética nas demandas que envolvam profissionais Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais; 

  
2.  Expedir  a carteira de identidade profissional  e o cartão de identificação aos profissionais

registrados; 
  
3. Supervisionar e fiscalizar as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, estimulando

e zelando pelo prestígio e bom nome daqueles que a exercem, através do estabelecimento de princípios
de controle,  capazes de fundamentar  a  promoção de uma assistência  profissional  independente,
científica, ética e resolutiva; 

  
4. Arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos que compõem sua receita para efetivação de

seus objetivos, repassando ao Conselho Federal sua cota, parte determinada na legislação; 
  
5. Cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei 6.316/75, das Resoluções e normas baixadas pelo

Conselho Federal; 
  
6. Promover a cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos administrativos ou quando for

o caso, judicialmente; 
  
7. Representar as autoridades competentes sobre fatos apurados quando no exercício de seu poder

fiscalizatório, cujas soluções não sejam de sua alçada. Nesse sentido tem trabalhado em conjunto com
as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e do Trabalho, tanto na Capital quanto no Interior
dos Estados da Bahia e Sergipe, propondo, junto a Justiça Federal, as medidas judiciais que entende
cabíveis ao bom desempenho de suas funções; 

  
8. Elaborar a proposta de seu Regimento e alterações, submetendo-as a apreciação do Conselho

Federal. 
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4.2 RESULTADOS 

 

 
-
-
-
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

As fontes das receitas desta autaruia são tributos, taxas e emolumentos. Existe uma estimativa de
receita, elaborada com base no número de inscritos (pessoa física e jurídica), mas que se apresenta
como variável, por conta de não adimplemento (parcial ou total) de entes inscritos. Nestes casos, o
CREFITO 7 adota as medidas administrativas, ético-disciplinares e judiciais, conforme o caso para
solucionar as pendências pecuniárias.  
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4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL 

 

 
-
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 
Não se aplica. 
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4.3.3 RECEITAS 

 

 
-
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4.3.4 DESPESAS 

 

 
-
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

Registro de Licença Temporária de Trabalho  - 632 
Registro de Pessoa Física - 1014 
Averbação de Nome : 34 
Baixa de Pessoa Física : 36 
Reinscrições : 4 
Transferência de Registro p/Crefito7 - 61 
Transferência para outro Regional : 62  
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4.5 FISCALIZAÇÃO 

Valor referente ao pagamento de multa de infração: R$: 3.900,00 , Exercício 2015 
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4.6 INDICADORES 

Vide resultados em 4.2 
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5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 

 

 
- Resolução COFFITO 182 - Regimento Interno
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5.2 DIRIGENTES 

 

 
-
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5.3 AUDITORIA 

 

 
-
- Resolução COFFITO 182 - Regimento Interno e Comissão de Tomada de Contas

26



5.4 APURAÇÕES 

Não se aplica. 
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5.5 GESTÃO RISCOS 

Não se aplica. 
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5.6 REMUNERAÇÕES 

 

 
- Resolução Coffito n 355
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

Não se aplica. 
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6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
6.1 CANAIS DE ACESSO 

Canais de relacionamento: 
  
Site: http://www.crefito7.org.br/ 
  
E-mails 
  
Ouvidoria: ouvidoria@crefito7.org.br 
  
Cobrança: contato@crefito7.org.br 
  
Comunicação: comunicacao@crefito7.org.br    
  
Coordenação: coordenacao@crefito7.org.br 
  
Financeiro: financeiro@crefito7.org.br      
  
Fiscalização (Salvador/Bahia): defis@crefito7.org.br     
  
Fiscalização (Sergipe): defis-se@crefito7.org.br 
  
Fiscalização (Vitória da Conquista/BA): defis-vdc@crefito7.org.br 
  
Jurídico: projur@crefito7.org.br 
  
Registro (Pessoa Física):  registro@crefito7.org.br          
                                                
Registro (Pessoa Jurídica): registropj@crefito7.org.br 
  
Secretaria: secretaria@crefito7.org.br 
  
Secretaria Executiva: secretariaexecutiva@crefito7.org.br 
  
Subsede - Aracaju/SE: subsedearacaju@crefito7.org.br 
  
Subsede - Vitória da Conquista/BA: subsedevitoria@crefito7.org.br          

  
Tecnologia da Informação: ti@crefito7.org.br
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Endereços: 
  
SEDE DO CREFITO-7 - SALVADOR/BA 
Endereço: Avenida  Tancredo  Neves,  Ed.  Esplanada  Tower,  nº  939,  Sala  101,Caminho  das

Árvores, Salvador, Bahia - CEP: 41.820.021 
  
SUBSEDE DO CREFITO - ARACAJU/SE 
Endereço: Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12, Centro, Aracaju, Sergipe - CEP:

49.010-150 
  
SUBSEDE DO CREFITO -  VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 
Endereço: Praça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, segundo piso, sala 41D, Centro,

Vitória da Conquista, Bahia - CEP: 45.000-525. 
  
Telefones: 
  
0800-0717171 
(71) 3341-8734 (Salvador/BA) 
(79) 3224-4761 (Aracaju/SE) 
(77) 3421-6520 (Vitória da Conquista/BA) 
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6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

Este procedimento está em voga, porém sem a devida sistematização. O Crefito7 mantem canais
de comunicação permanentes com a sociedade, como consulta a inscritos, Site, Fan Page no Face
Book e número de acesso via app Whatsapp. O email do ouvidor é disponibilizado em diversos meios
de comunicação. 

Para aumentarmos a qualidade da aferição da satisfação e, consequentemente, adeaurmos nossas
ações mais prontamente as demandas da sociedade, estamos trabalhando para implantação de software
gerencial GPWeb, que já possui a ferramenta gerencial com esta função embarcada. A previsào é d
disponibilizarmos esse avanço no exercício de 2016!  
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6.3 TRANSPARÊNCIA 

Portal da Transparência: 
  
link de acesso: 
  
http://www.crefito7.org.br/#!portal-da-transparncia---pgina-princip/c1vac  
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6.4 ACESSIBILIDADE 

Atendimento Pessoal 
Atendimento Telefônico 
Totem de autoatendimento 
Site 
Portal do profissional  
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7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
7.1 ORÇAMENTO 

 

 
-
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7.2 NCASP 

Não se aplica. 
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7.3 APURAÇÃO CUSTOS 

Não se aplica. 
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7.4 DEMONSTRAÇÕES 

 

 

 

Nome Descrição

-
-
-
-
-
-
-
-
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8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
8.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 
- Descrição de Cargos
- Manual de gestão
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8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

 
-
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8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 
Despesa com pessoal e encargos sociais exercicio 2015  - R$ 1.675.863,16 
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8.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
Não se aplica. 
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8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
Não se aplica. 
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8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Processo nº 587005 - Edital 02/2015 para aquisição de equipamentos de informática realizado em
junho de 2015, não houve vencedor. Material incluso na previsão orcamentária do exercício 2016. 
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8.2.1 SISTEMAS 
Sistema Crefitonet  
Windows 7 e 10  
Pacote Oficce 2010 
Corel Drawn  
Elastix - Telefonia VOIP 
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 TCU 

 

 
-

47



9.2 INTERNO 

 

 
-

48



9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

 
-
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

 
-
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 
-
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Assinatura(s) 
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Nada a declarar neste campo 

 



Nada a declarar neste campo 

 



Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

  

 

LEI No 6.316, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975. 

 

Texto compilado Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional e dá outras providências. 

  

 

         O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

Dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

 

         Art. 1º São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, com a incumbência de fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta e 

Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto-lei nº 938, de 13 de outubro de 1969. 

 

         § 1º Os Conselhos Federal e Regionais a que se refere este artigo constituem, em 

conjunto, uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho. 

 

        § 2º O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional terá sede e foro no Distrito 

Federal e jurisdição em todo o País e os Conselhos Regionais em Capitais de Estados ou 

Territórios. 

 

        Art. 2º O Conselho Federal compor-se-á de 9 (nove) membros efetivos e suplentes, 

respectivamente, eleitos pela forma estabelecida nesta Lei. 

 



        § 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 4 

(quatro) anos, serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado de 1 (um) representante de 

cada Conselho Regional, por este eleito em reunião especialmente convocada. 

 

        § 2º O Colégio Eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, 

preliminarmente, para exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, 

realizando as eleições 24 (vinte e quatro) horas após a sessão preliminar. 

 

        § 3º Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das eleições nos 

Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

 

        Art. 3º Os membros dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os 

respectivos suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, serão eleitos pelo sistema de eleição 

direta, através do voto pessoal, secreto e obrigatório, aplicando-se pena de multa em 

importância não excedente ao valor da anuidade ao membro que deixar de votar sem causa 

justificada. 

 

        § 1º O exercício do mandato do membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais 

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de 

suplente, ficarão subordinados, além das exigências constantes do artigo 530 da Consolidação 

das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requisitos e 

condições básicas: 

 

        I - cidadania brasileira; 

 

        II - habilitação profissional na forma da legislação em vigor; 

 

        III - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos; 

 

        IV - inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional. 

 

        Art. 4º A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos 

Conselhos Regionais ocorrerá: 



 

        I - por renúncia; 

 

        II - por superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão; 

 

        III - por condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada em 

julgado; 

 

        IV - por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de 

improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em 

julgado; 

 

        V - por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão; 

 

        VI - por ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) 

intercaladas em cada ano. 

 

        Art. 5º Compete ao Conselho Federal: 

 

        I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-

Presidente; 

 

        Il - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do 

disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando providências 

indispensáveis à realização dos objetivos institucionais; 

 

        III - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional; 

 

        IV - organizar, instalar, orientar e inspecionar os Conselhos Regionais e examinar suas 

prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da 



normalidade administrativa ou financeira ou a garantia da efetividade do princípio da 

hierarquia institucional; 

 

        V - elaborar e aprovar seu Regimento, ad referendum do Ministro do Trabalho; 

 

        VI - examinar e aprovar os Regimentos dos Conselhos Regionais, modificando o que se 

fizer necessário para assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação; 

 

        VII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes 

assistência técnica permanente; 

 

        VIII - apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais; 

 

        IX - fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e 

empresas aos Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados; 

 

        X - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem 

como operações referentes a mutações patrimoniais; 

 

        XI - dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética 

Profissional, funcionando como Tribunal Superior de Ética Profissional; 

 

        XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos 

que a exercem; 

 

        XIII - instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional; 

 

        XIV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 

 

        XV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 



 

        XVI - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, ou balanços a 

execução orçamentária e o relatório de suas atividades. 

 

        Art. 6º Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional serão organizados 

nos moldes do Conselho Federal. 

 

        Art. 7º Aos Conselhos Regionais, compete: 

 

        I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-

Presidente; 

 

        Il - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos 

profissionais registrados; 

 

        Ill - fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua jurisdição, representando, inclusive, às 

autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de 

sua alçada; 

 

        IV - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das resoluções e demais normas 

baixadas pelo Conselho Federal; 

 

        V - funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os 

casos que lhe forem submetidos; 

 

        VI - elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-a à 

aprovação do Conselho Federal; 

 

        VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e 

do sistema de fiscalização do exercício profissional; 

 



        VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as 

operações referentes a mutações patrimoniais; 

 

        IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 

 

        X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas 

destinadas a efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as 

importâncias correspondentes a sua participação legal; 

 

        XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes 

a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; 

 

        XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito 

dos que a exercem; 

 

        XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas 

complementares do Conselho Federal; 

 

        XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 

 

        XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a 

execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados. 

 

        Art. 8º Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e a 

representação legal dos mesmos facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer 

deliberação de seu Plenário que lhes pareça inconveniente ou contrária aos interesses da 

instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do Ministério do Trabalho ou 

ao Conselho Federal, respectivamente. 

 

        Art. 9º Constitui renda do Conselho Federal: 

 



        I - 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e 

multas de cada Conselho Regional; 

 

        II - legados, doações e subvenções; 

 

        III - rendas patrimoniais. 

 

        Art.10. Constitui renda dos Conselhos Regionais: 

 

        I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos 

e multas; 

 

        II - legados, doações e subvenções; 

 

        III - rendas patrimoniais. 

 

        Art. 11. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização 

e funcionamento de serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em 

serviços de caráter assistencial, quando solicitados pelas Entidades Sindicais. 

 

CAPÍTULO II 

Do Exercício Profissional 

 

        Art. 12. O livre exercício da profissão de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, em todo 

território nacional, somente é permitido ao portador de Carteira Profissional expedida por 

órgão competente. 

 

        Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas 

finalidades estejam ligadas à fisioterapia ou terapia ocupacional, na forma estabelecida em 

Regulamento. 

 



        Art. 13. Para o exercício da profissão na administração pública direta e indireta, nos 

estabelecimentos hospitalares, nas clínicas, ambulatórios, creches, asilos ou exercício de 

cargo, função ou emprego de assessoramento, chefia ou direção será exigida como condição 

essencial, a apresentação da carteira profissional de Fisioterapeuta ou de Terapeuta 

Ocupacional. 

 

        Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da 

Carteira Profissional ou certidão do Conselho Regional de que o profissional está no exercício 

de seus direitos. 

 

        Art. 14. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão em área de 

jurisdição de dois ou mais Conselhos Regionais submeterá o profissional de que trata esta Lei 

às exigências e formalidades estabelecidas pelo Conselho Federal. 

 

CAPÍTULO III 

Das Anuidades 

 

         Art. 15. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui 

condição de legitimidade do exercício da profissão. 

 

        Parágrafo único. A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que 

será devida no ato do registro do profissional ou da empresa. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Infrações e Penalidades 

 

        Art. 16. Constitui infração disciplinar: 

 

        I - transgredir preceito do Código de Ética Profissional; 

 

        II - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu 

exercício aos não registrados ou aos leigos; 



 

        III - violar sigilo profissional; 

 

        IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei defina como crime ou 

contravenção; 

 

        V - não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgão ou autoridade do 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em matéria de competência deste, 

após regularmente notificado; 

 

        VI - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, as contribuições a que está obrigado; 

 

        VII - faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta Lei; 

 

        VIII - manter conduta incompatível com o exercício da profissão. 

 

        Parágrafo único. As faItas serão apuradas, levando-se em conta a natureza do ato e as 

circunstâncias de cada caso. 

 

        Art. 17. As penas disciplinares consistem em: 

 

        I - advertência; 

 

        Il - repreensão; 

 

        III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade; 

 

        IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos, ressalvada a 

hipótese prevista no § 7º; 



 

        V - cancelamento do registro profissional. 

 

        § 1º Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades 

obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal 

para disciplina do processo de julgamento das infrações. 

 

        § 2º Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o 

seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências da infração. 

 

        § 3º As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pelo Conselho 

Regional, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional 

punido, senão em caso de reincidência. 

 

        § 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo, ao 

Conselho Federal: 

 

        I - voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão; 

 

        II - "ex officio", nas hipóteses dos incisos IV e V deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da decisão. 

 

        § 5º As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do 

denunciante e acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. 

 

        § 6º A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a 

satisfação da dívida, podendo ser cancelado o registro profissional, após decorridos 3 (três) 

anos. 

 

        § 7º É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da punição. 

 



        § 8º Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por força de competência 

privativa, caberá recurso em 30 (trinta) dias, contados da ciência para o Ministro do Trabalho. 

(Revogado pela Lei nº 9.098, de 1995) 

 

        § 9º As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. 

 

        § 10. A instância ministerial será última e definitiva, nos assuntos relacionados com a 

profissão e seu exercício. (Revogado pela Lei nº 9.098, de 1995) 

 

        Art. 18. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no 

ReguIamento. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições Gerais 

 

        Art. 19. Os membros dos Conselhos farão jus a uma gratificação, por sessão a que 

comparecerem, na forma estabelecida em legislação própria. 

 

        Art. 20. Aos servidores dos Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aplica-se o 

regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

        Art. 21. Os Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estimularão, por todos os 

meios, inclusive mediante concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho 

Federal, as realizações de natureza cultural visando ao profissional e à classe. 

 

        Art. 22. Os estabelecimentos de ensino superior, que ministrem cursos de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional, deverão enviar, até 6 (seis) meses da conclusão dos mesmos, ao 

Conselho Regional da jurisdição de sua sede, ficha de cada aluno a que conferir diploma ou 

certificado, contendo seu nome, endereço, filiação, e data da conclusão. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições Transitórias 



 

        Art. 23. A carteira profissional de que trata o Capítulo II somente será exigível a partir de 

180 (cento e oitenta) dias contados da instalação do respectivo Conselho Regional. 

 

        Art. 24. O primeiro Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional será 

constituído pelo Ministro do Trabalho. 

 

        Art. 25. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

        Brasília, 17 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 

 

ERNESTO GEISEL 

Ney Braga 

Arnaldo Prieto 

Paulo de Almeida Machado 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.12.1975 

 

 



RESOLUÇÃO COFFITO Nº 91 

  

                                                                                                                     Fica criado o 

CONSELHO REGIONA DE FISIOTERAPIA E TERAPIA  OCUPACIONAL DA REGIÃO 

7ºREGIÃO-CREFITO7.   

  

   O Presidente do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL, 

no exercício de suas atribuições e cumprindo deliberação do plenário ,em sua 50º reunião 

ordenaria,realiza em 30 de novembro de 1987, com a conformidade com a competência 

previstas nos incisos II E IV, do art.5º, da lei nº 6316,de 17.12.1975, 

  - Considerando a divisão de jurisdição do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONALDA 1ºREGIÃO-CREFITO-1, conforme Resolução coffito-84; 

      ART.1º-Fica criado o CONSELHOREGIONAL DE FISIOTERAPIA E TRERAPIA 

OCUPACIONAL DA 7º REGIÃO,sob a sigla CREFITO 7, com sede em Salvador e jurisdição 

na área abrangida pelos Estados da Bahia e.Sergipe. 

  ART.2º-O novo Conselho Regional terá as mesmas atribuições fixadas na Resolução 

COFFITO nº1/17 e no ART.7ºda Lei nº6316/75,para os demais CREFITOS que compõe m 

a Autarquia. 

      ART.3°-O CREFITO 1, que tinha até então sob sua jurisdição os Estados que compõem 

o Conselho Regional  ora criado , lhe transferirá os arquivos , cadastros, livros e fichários, 

referente as pessoas físicas e pessoas jurídicas, sob a sua responsabilidade , devidamente 

atualizadas,independente de fazer constar no ORÇAMENTO-PROGRAMA para o exercício 

de  1988 uma conta arrecadação específica CREFITO7, levando imediatamente a credito 

desta conta os valores de profissionais e empresas , observsndo a proporcionalidade 

mês/ano do efetivo recebimento até a data da instalação do novo Conselho Regional ;a partir 

daí toda cobrança e os procedimentos necessários serão de responsabilidade do novo 

Conselho Regional. 

      ART.4º-Os profissionais que atuam nos Estados anteriormente jurisdicionados no 

CREFITO-1, e que passam para a nova jurisdição do novo CREFITO, deverão ter anotada 

em suas novas carteiras de identidade (tipo livro) a mudança ocorrida e substituídas as 

cédulas de identidade ou as franquias profissionais. 

  

              DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

      

      ART.único- Até a posse dos  novos  membros do Conselho  Regional, que serão 

escolhidos pelo COFFITO entre os nomes encaminhados pelas entidades 

representativas  de classe da jurisdição ou pelos próprios profissionais  fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais , cujo mandato do colegiado será  provisório, com a finalidade de 

coincidência de data eleitoral nacional na Autarquia e considerando o preceituado no inciso 

IV,do Art.5º da Lei nº 6316/75e no inciso XVII, do art. 7° da Resolução COFFFITO-5/78 e de 



acordo com os deliberado pelo plenário, será formulado ato normativo designado 

profissional ou menbro do COFFITO para praticar os atos preliminares e de supervisão 

relacionados com a implantação efetiva do novo Conselho Regional . 

     ART.5º- Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário desse Egrégio Conselho 

Federal. 

     ART.6ª- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

                 

                                   Brasília (DF),30 de novembro de 1987. 

  

             CÉLIA RODRIGUES CUNHA                                   RUY GALLART DE 

MENEZES 

   DIRETORA-SECRETÁRIA                                                PRESIDENTE 
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RESOLUÇÃO COFFITO Nº. 413, de 19 de janeiro de 2012.

DOU nº 31 Seção 1, de 13 de fevereiro de 2012.

 

                            Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Federal
de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional e dá outras providências.

 

O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no exercício de suas atribuições  legais e
regimentais,  em  sua  219ª  Reunião Ordinária  realizada  no  dia  19  de  janeiro  de  2012,  em  sua  sede,  situada  no
SRTVS Quadra 701 Edifício Assis Chateaubriand, Bloco II salas 602/614, Brasília – DF, e ajustes ocorridos em sua
220ª Reunião Plenária Ordinária.

 

Considerando  os  princípios  constitucionais  que  regem  a  administração  e  o  ato  administrativo,  notadamente  a
impessoalidade,  a  moralidade,  a  publicidade,  a  legalidade,  a  eficiência,  a  proporcionalidade,  consagrados  pela
norma do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;

Considerando o conteúdo do julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade  ADIN 1717A pelo Supremo Tribunal
Federal;

Considerando a autonomia administrativa e financeira afeita a cada uma das Autarquias Regionais que compõe o
Sistema COFFITOCREFITOS;

Considerando  o  dever  do  COFFITO,  enquanto Autarquia  Federal,  de  prestar  contas  dos  recursos  públicos  que
administra ao Tribunal de Contas da UniãoTCU, nos termos das normas previstas pelo artigo 70 da Constituição
da República Federativa do Brasil;

Considerando as  funções  institucionais  normativa  e  julgadora  a  que o  plenário  do Coffito  deve  se ater,  segundo
concebido pela Lei nº 6.316/75;

Considerando as funções executiva e de representação a que a Diretoria deve desempenhar para a administração
da Autarquia e para o cumprimento das deliberações normativas e decisórias afeitas ao Plenário do COFFITO;

 Imprimir



 

Considerando que o Regimento vigente data de 1997, portanto, representativo de época anterior à atual posição do
Supremo  Tribunal  Federal  quanto  à  natureza  dos  Conselhos  Profissionais,  e  a  imperiosa  necessidade  de  se
adequar o funcionamento da Autarquia aos atuais ditames jurídicos.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º.   Ficam aprovadas, nos  termos dos  incisos  II, VI do artigo 5º e do artigo 6  º da   Lei nº. 6.316, de 17 de
dezembro de 1975, o Regimento Interno do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional nos termos
do Regulamento Regimental constante do Anexo que fará parte desta Resolução.

 

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 2º  O Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – COFFITO e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia  e  de  Terapia  Ocupacional  –  CREFITOS  têm  seus  objetivos,  natureza,  circunscrição,  sede,  foro  e
competência  definidos  na  Lei  nº  6.316,  de  17  de  dezembro  de  1975,  assim  considerada  sob  a  interpretação
adotada por ocasião do julgamento da ADIN 1717A pelo Supremo Tribunal Federal.

 

Parágrafo Único – Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – CREFITOS são organizados
e  instalados por Resolução específica do COFFITO, nos  termos do  inc.  IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316, de 17 de
dezembro  de  1975,  e  segundo  critério  da  divisão  do  país  em  regiões  com  circunscrições  que,  em  função  do
número  de  profissionais  e  pessoas  jurídicas  em  atividade,  assegure  funcionamento  autônomo  e  regular,
administrativo e financeiro, segundo dispõe a Resolução COFFITO nº. 323.

Art. 3º  O Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – COFFITO é a Instituição central e dirigente
do Sistema COFFITOCREFITOS,  no que  respeita  à  normatização do exercício  profissional  da Fisioterapia  e  da
Terapia  Ocupacional  e  ao  controle  social  e  ético  dos  respectivos  profissionais,  bem  como  no  que  refere  aos



posicionamentos  institucionais  relativos  ao  exercício  profissional  do  fisioterapeuta  e  do  terapeuta  ocupacional
perante  toda sociedade, entes Federados e  respectivos órgãos da administração, agindo como responsável pelo
atendimento dos objetivos de  interesse público que determinaram a sua criação e a dos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, que poderão atuar em compartilhamento institucional naquilo cuja
competência se referir ao COFFITO, mas que tenha implicação direta nas funções de competência dos CREFITOS,
nos termos da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, e do DecretoLei 938/69.

 

Art. 4º  O Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – COFFITO, nos termos dos incisos II, III e
IV  do  art.  5º  da  Lei  nº  6.316,  de  17  de  dezembro  de  1975,  exerce  função  normativa,  baixa  atos  necessários  à
interpretação  e  execução  do  disposto  na  Lei  nº  6.316/75,  e  à  fiscalização  do  exercício  profissional,  adotando
providências  indispensáveis  à  realização  dos  objetivos  institucionais;  supervisiona,  mediante  a  aferição  de
cumprimento de suas Resoluções,   a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional; organiza,
instala e orienta os Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – CREFITOS;  funciona como
Superior Tribunal de Ética, sendo última e definitiva instância nos assuntos relacionados ao exercício das profissões
de  fisioterapeuta  e  de  terapeuta  ocupacional  e  suas  respectivas  áreas  de  intervenção  (Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional).

 

Art. 5º  O Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – COFFITO é instância superior nas áreas:
deliberativa,  normativa,  contenciosa  e  disciplinar,  adotando,  para  tanto,  processo  administrativo  que  assegure  a
ampla  defesa  e  o  contraditório  mediante  o  procedimento  previsto  na  Lei  9784/99,  para  as  decisões  cujo
procedimento não houver sido regulado por Resolução própria.

 

Art. 6º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional – CREFITOS são Autarquias Federais
Regionais,  com  independência  administrativa  e  financeira,  cabendo  a  tais  entes  a  observância  dos  princípios  e
deveres  da  Administração  Pública  estatuídos  na  Constituição  Federal  e  nas  Leis  Federais,  inclusive  da  Lei  nº
6.316/75 e das Resoluções do COFFITO.

 

Art. 7º  Ficam mantidas as siglas: COFFITO, para o Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, e
CREFITO, para Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. 

 



CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL E SUA  ORGANIZAÇÃO

 

Art.  8º   A  estrutura  administrativa  do  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  de  Terapia  Ocupacional  –  COFFITO
compreende:

 

I – Plenário;

 

II – Diretoria;

 

III – Comissões Superiores de Ética e Deontologia da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional – CSEDF e CSEDTO;

 

IV – Controladoria Interna;

 

V – Procuradoria Jurídica;

 

VI – Coordenação Geral;

 

VII – Comissão de Licitação.

 

Art.  9°  A  estrutura  institucional  do  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  de  Terapia  Ocupacional  –  COFFITO
compreende:

 

I – Assessoria Técnica Normativa  ATN;



 

II – Comissão de Assuntos Parlamentares  CAP;

 

a) SubComissão Política Suprapartidária do Sistema COFFITOCREFITOS;

 

III – Comissão de Relações Internacionais;

 

IV – Comissão de Desenvolvimento Científico e Educação;

 

V – Comissão de Políticas Públicas e Controle Social;

 

VI – Comissão Superior do Sistema Único de Saúde;

 

VII – Comissão Superior do Sistema Único de Assistência Social;

 

VIII – Comissão de Comunicação e Divulgação;

 

IX – Comissão de Relações em Trabalho e Especialidades Profissionais;

 

X – Comissão Superior de Fiscalização;

 

XI  – Comissões  de Referenciais Nacionais  de Honorários  da Fisioterapia  e  da Terapia Ocupacional  – CRNHF e
CRNHTO;

 



XII – Comissão Superior de História das Profissões.

 

§1° A critério do Plenário do COFFITO poderão ser criadas outras comissões de interesse institucional.

 

§2° A  organização,  o  funcionamento  e  a  composição  das  comissões  que  compõem  a  estrutura  institucional  do
COFFITO serão reguladas mediante Portaria editada pelo Presidente do COFFITO.

 

Seção I

Do Plenário

 

Art.  10º    O  Plenário  é  o  órgão  de  deliberação  superior  da  Instituição,  constituído  por  nove  membros  efetivos
eleitos, nos termos do art. 2º, da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975.

 

Parágrafo  Único  –  Os  eleitos  serão  empossados  no  cargo  de  conselheiro  na  primeira  reunião  Plenária  a  ser
realizada logo após o término do processo eleitoral, nos termos de Resolução específica, e serão empossados pelo
Presidente do Colégio Eleitoral ou, na sua ausência, por quem estiver no exercício desta função ou, não havendo
quem  a  exerça,  por  qualquer  profissional  fisioterapeuta  ou  terapeuta  ocupacional  presente  à  sessão  e  terão  os
mandatos com duração de quatro anos.

 

Art.  11   O Plenário  exerce a  competência  legal  discriminada no art.  5º  da Lei  nº  6.316,  de 17 de dezembro de
1975, e tem a seguinte competência regimental:

 

I – eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e VicePresidente;

 

II  –  elaborar  e  aprovar  propostas  de  Resoluções  no  exercício  regulamentar  e  normativo  das  atividades  da
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional;



 

III  –  julgar,  em  grau  de  recurso  administrativo,  por  quorum  qualificado  de  2/3  (dois  terços)  de  seus  membros
efetivos, cassação de mandato de conselheiro  regional, nos  termos da Lei 6.316/75 e de Resolução específica a
ser editada;

 

IV – regular o processo e o procedimento de cassação de mandato de Conselheiro Federal nos termos do art. 4°
da Lei 6316/75;

 

V – fixar as contribuições anuais obrigatórias devidas pelos profissionais e empresas (pessoas físicas e jurídicas),
assim como taxas, multas e emolumentos, a serem arrecadadas pelos Conselhos Regionais – CREFITOS;

 

VI – dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética Profissional;

 

VII – regular e homologar o processo eleitoral do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais;

 

VIII  –  estimular  a  exação  no  exercício  da  profissão,  velando  pelo  prestígio  e  bom  nome  dos  que  a  exercem,
mediante a aprovação de políticas de valorização profissional, nos  termos dos eixos de administração quadrienal
apresentado pelo Presidente do COFFITO;

 

IX – apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos Conselhos Regionais – CREFITOS;

 

X – processar e julgar, em última e única instância, infrações éticas praticadas por membros efetivos ou suplentes
dos Conselhos Regionais e Federal;

 

XI – conhecer balancetes, aprovar reformulações orçamentárias, orçamentoprograma e proposta orçamentária do
COFFITO; autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais;



 

XII – conhecer as prestações de contas do COFFITO  e o relatório anual de suas atividades; 

 

XIII  –  elaborar  e  aprovar  o  seu  Regimento  Interno,  bem  como  as  alterações  ou  adequações  que  se  façam
necessárias; 

 

XIV – autorizar o Presidente do COFFITO a onerar ou alienar bens móveis,  imóveis, veículos e a contratação de
locação de imóveis;

 

XV – instituir as insígnias das profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional;

 

XVI – conceder distinções ou honrarias em nome do COFFITO;

 

XVII  –  instituir  os modelos  de  carteira,  de  cédula  de  identidade  e  de  licença  temporária  de  fisioterapeutas  e  de
terapeutas ocupacionais, bem como aprovar campanhas de recadastramento dos profissionais;

 

XVIII – reconhecer, criar e disciplinar áreas de atuação e especialidades profissionais da Fisioterapia e da Terapia
Ocupacional;

 

XIX  –  fixar  os  padrões  das  cédulas  de  identidade  funcional  para  os  membros  efetivos  do  COFFITO  e  dos
CREFITOS, bem como de seus colaboradores;

 

XX – fixar o padrão da credencial do agentefiscal do Conselho Regional  CREFITO;

 

XXI – baixar normas para utilização por terceiros do cadastro do Sistema COFFITO/CREFITOS;



 

XXII  –  decidir  sobre  a  delegação  de  suas  atribuições  à  Diretoria  e  ao  Presidente  do  COFFITO,  mediante
provocação do Presidente;

 

XXIII – aprovar as atas de suas reuniões;

 

XXIV – cumprir e fazer cumprir este Regimento e deliberar sobre os casos omissos;

 

XXV – referendar atos de sua competência praticados pelo Presidente.

 

Art.  12    As  reuniões  do  Plenário  são  ordinárias  e  extraordinárias,  nelas  observado  o  quórum  mínimo  para
deliberação representada pela presença da maioria absoluta de seus membros.

 

§ 1º  A reunião ordinária será convocada pelo Presidente do COFFITO, mediante apresentação prévia da pauta de
reunião.

 

§ 2º  A reunião extraordinária é convocada pelo Presidente do COFFITO ou a requerimento de 2/3 (dois  terços)
dos membros do Plenário quando da ocorrência de evento que, por sua importância e urgência, justifique a medida
 vedada a inclusão na pauta respectiva de assunto estranho ao que tenha justificado a convocação.

 

§ 3º   A  inexistência do quórum  referido no art.11, em segunda convocação observado o  intervalo de 30  (trinta)
minutos,  implica na  transferência da  reunião para outra hora e outro dia,  responsabilizando os conselheiros que
haviam confirmado sua presença e que não compareceram às reuniões plenárias pela ausência de justificativa ou
pela não aceitação de justificativa pelo Plenário.

 



§ 4º – Transferida a reunião, é  facultado ao Presidente do COFFITO, de maneira preventiva, convocar suplentes
em  número  suficiente  para  alcançar  o  quórum  mínimo  necessário,  caso  nessa  oportunidade  se  renove  as
ausências  que  inviabilizem  a  composição  do  quórum  mínimo  para  deliberação,  caso  em  que  somente  não
assumirão a função no Plenário se ocorrer o quórum de conselheiros efetivos.

 

                        § 5º   Em  reuniões plenárias que  tenham pautas de cujas matérias  submetidas ao Plenário decorram
decisões administrativas colegiadas, o conselheiro poderá pedir vista dos autos pelo prazo máximo de 7 (sete) dias,
após  a  leitura  do  relatório,  devendo  manifestar  sua  pretensão  nessa  oportunidade,  caso  não  tenha  condições
técnicas de proferir seu voto na aludida reunião. Deve a matéria ser colocada em pauta de julgamento da próxima
reunião plenária,  sendo que  todos os  interessados  sairão  intimados para o  comparecimento na próxima  reunião
convocada.

 

§ 6º  Caso haja pedido de vistas por mais de um conselheiro, o Presidente do COFFITO definirá prazo e ordem
para a referida concessão de vista.

 

§ 7º Após o voto do relator, é vedado ao conselheiro o pedido de vistas do processo administrativo submetido ao
exame.

 

            § 8º  Nas matérias de caráter normativo, sem conteúdo decisório, a vista aludida no parágrafo 5º será em
reunião plenária, cabendo ao Presidente do COFFITO a sua concessão em prazo não superior a uma hora para
cada conselheiro solicitante da vista.

 

Art.  13°  –  Ocorrida  a  vacância  de  cargo  de  conselheiro,  o  Plenário,  em  reunião  convocada  pelo  Presidente  do
COFFITO,  elege    inclusive  com  o  voto  do  Presidente    dentre  os  suplentes  de  conselheiros  que manifestarem
interesse em se candidatar, o que deve preencher a vaga durante o restante do mandato.

Parágrafo  único:  Caso  o  número  de  suplentes  de  conselheiros  atingir  número  igual  ou  inferior  a  4  (quatro),  o
Presidente do COFFITO instaurará Processo Administrativo Eleitoral, nos termos da Resolução que regulamenta a
eleição  no  COFFITO,  de  caráter  especial,  para  a  recomposição  do  quadro  de  suplentes  de  conselheiros  que
prestará compromisso pelo prazo remanescente do mandato que estiver em curso.



 

Art. 14° – Nos casos de  licença, de  impedimento ou de  falta eventual de conselheiro, o Presidente do COFFITO
pode convocar um dos suplentes para substituílo durante o período de afastamento.

 

Parágrafo Único – O suplente convocado, após assinar o termo de compromisso em livro próprio, fica investido das
prerrogativas inerentes à função de conselheiro.

 

Art.  15°  –  O  Plenário  decide  e  aprova  suas  Resoluções  pela  maioria  simples  dos  votos  dos  membros  efetivos
participantes da reunião, excluindo o Presidente ou, quando for o caso, o membro que esteja, eventualmente, na
Presidência dos trabalhos.

 

Parágrafo Único – O Presidente ou o membro que esteja, eventualmente, na Presidência dos trabalhos profere voto
de qualidade no desempate de votação.

 

Art.  16°  –  Podem  participar  da  reunião  do  Plenário,  quando  convocados  ou  mesmo  convidados,  suplentes,
procuradores  jurídicos,  assessores,  colaboradores  e  outras  pessoas  cuja  participação  seja  do  interesse  da
Instituição.

 

Parágrafo Único – A participação referida neste artigo é plena, salvo quanto o direito ao voto.

 

Art.  17°  – As  convocações  e  os  convites mencionados  no  art.  15  são  feitas  a  critério  do Presidente,  cabendo  a
qualquer conselheiro a proposição de convocação ou convite cuja decisão caberá ao Presidente da Autarquia.

 

 

 

Seção II



Da Diretoria

 

 

Art. 18° – A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário e da administração da Instituição;

 

Art. 19° – Compete à Diretoria:

 

I  –  promover,  por  iniciativa  do  Presidente,  a  elaboração  das  suas  normas  e  a  execução  dos  procedimentos
necessários ao Plenário para exercício de sua competência legal e regimental;

 

II – cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário;

 

III – submeter ao Plenário o relatório de sua gestão;

 

IV – aprovar as atas de suas reuniões;

 

V – exercer qualquer outra competência delegada pelo Plenário ou pelo Presidente da Autarquia.

 

Art. 20° A Diretoria é composta:

 

I – Presidente e VicePresidente, eleitos e empossados nos termos do inciso I do art. 5º, da Lei nº 6.316/75;

 

 II – DiretorSecretário, designado pelo Presidente entre os membros efetivos do Plenário;

 



III – DiretorTesoureiro, designado pelo Presidente entre os membros efetivos do Plenário;

 

Parágrafo Único – O DiretorSecretário e o DiretorTesoureiro são destituíveis "ad nutum", por ato do Presidente.

 

Art.  21°  – A  eleição  e  a  posse  do  Presidente  e  do  VicePresidente  e  a  designação  do  DiretorTesoureiro  e  do
DiretorSecretário procedemse na reunião do Plenário imediatamente após a solenidade de posse do Colegiado.

 

Art.  22°  –  Na  ocorrência  de  licença,  impedimento  ou  falta  eventual  de membro  da  Diretoria  em  sua  reunião,  a
substituição  é  automática,  válida  durante  o  período  de  afastamento,  formalizada  pela  assinatura  de  termo  de
compromisso e processada da seguinte forma:

 

I – o VicePresidente acumula o exercício de seu cargo com o de Presidente;

 

II – o DiretorSecretário acumula o exercício de seu cargo com o de VicePresidente e/ou DiretorTesoureiro;

 

III – o DiretorTesoureiro acumula o exercício de seu cargo com o de DiretorSecretário.

 

§1º  – No  afastamento  simultâneo  e  definitivo  do Presidente  e  do VicePresidente,  o Plenário  elege,  dentre  seus
membros, os substitutos do Presidente e do VicePresidente, em próxima reunião plenária convocada por qualquer
conselheiro.  

 

§2º – Em caso de afastamento do VicePresidente, o Presidente acumula o exercício do seu cargo com o de Vice
Presidente.

 

§3º – Havendo afastamento do DiretorSecretário e do DiretorTesoureiro, cabe ao Presidente designar, dentre os
membros efetivos do Plenário, os respectivos substitutos.



 

Art. 23° – É vedado ao conselheiro afastarse do exercício de cargo da Diretoria por mais de 60  (sessenta) dias
seguidos ou intercalados.

 

Art. 24° – Na vacância definiti, va do cargo de Presidente, o VicePresidente assume o cargo até o final do mandato
e, no caso de vacância do cargo de VicePresidente, o Plenário, na primeira reunião que realizar após a vacância,
elege o substituto para cumprir o respectivo mandato remanescente.

 

Parágrafo Único – Até a realização da eleição referida neste artigo, a substituição é feita de acordo com o disposto
no art. 21.

 

Art. 25° – A Diretoria reúnese por convocação do Presidente do COFFITO.

 

Parágrafo Único – Aplicamse à reunião da Diretoria, no que couber, as disposições pertinentes à do Plenário.

 

Art.  26°  –  Incumbe ao Presidente  do COFFITO,  além das  previstas  em outros  dispositivos  deste Regimento,  as
seguintes atribuições:

 

I – administrar e representar o COFFITO:

 

II  –  convocar,  determinar  a  pauta  e  presidir  as  reuniões  do  Plenário  e  da  Diretoria,  nelas  proferindo  o  voto  de
qualidade;

 

a)       Em Reunião plenária, caberá ao Presidente o cumprimento da pauta, iniciando pelas discussões, cabendo
lhe declarar o seu encerramento e o início das votações, podendo, entretanto, retirar matéria de pauta desde que
não iniciada a votação.



 

III – nomear, convocar, designar membros das Comissões e Órgãos administrativos e institucionais:

 

IV  –  credenciar  representantes,  colaboradores  e  procuradores  do  COFFITO,  mediante  edição  de  Portarias
específicas, inclusive nos casos de composição de comissões, grupos de trabalho, câmaras técnicas, entre outros;

 

V – designar relatores e revisores em processos administrativos de competência do Plenário;

 

VI – assinar, com o DiretorSecretário, os atos decorrentes das deliberações do Plenário e da Diretoria;

 

VII    – movimentar,  com o DiretorTesoureiro, as contas bancárias do COFFITO, assinando cheques e  tudo mais
exigido para o referido fim;

 

VIII – elaborar, com o DiretorTesoureiro, a proposta orçamentária do COFFITO;

 

IX  –  assinar,  com  o  DiretorTesoureiro,  os  balancetes,  o  balanço  geral,  as  reformulações  orçamentárias,  o
orçamentoprograma e o processo de prestação de contas da instituição e submetêlos à aprovação do Tribunal de
Contas da União, nos termos dos procedimentos adotados pela Controladoria Interna;

 

X – autorizar o pagamento de despesas orçamentárias, observadas as normas legais e pertinentes;

 

XI  –  autorizar  a  expedição  de  certidões,  declarações,  atestados  e  documentos  similares  extraídos  de  registros
próprios do COFFITO;

 

XII – conceder vista de autos de processo, nos termos deste Regimento;



 

XIII – autorizar a realização de sindicância e a instauração de inquéritos;

 

XIV – elaborar, com o DiretorSecretário, o relatório anual de atividades do COFFITO e submetêlo à aprovação do
Plenário;

 

XV – decidir sobre alterações eventuais do horário de expediente;

 

XVI – autorizar a admissão e a dispensa de empregados;

 

XVII – aprovar a escala de férias dos empregados;

 

XVIII – autorizar o trabalho de empregados fora do horário normal de expediente;

 

XIX – conceder elogios aos empregados e aplicar penalidades;

 

XX – nomear e exonerar assessores e ocupantes de cargo em comissão nos termos de Resolução específica;

 

XXI – praticar todos os atos inerentes à administração dos recursos financeiros e humanos da Autarquia;

 

XXII  –  decidir  pela  instauração  de  processo  ético  disciplinar  em  face  de  conselheiro  efetivo  e  suplente  de
conselheiro federal e regional, bem como instaurar o processo administrativo em grau de recurso dos regionais e
dos profissionais.

 



Art.  27°  –  Incumbe  ao  VicePresidente,  além  das  atribuições  previstas  em  outros  dispositivos  deste  Regimento,
substituir o Presidente em suas faltas em reuniões plenárias e de diretoria.

 

Art. 28° – Incumbe ao DiretorSecretário, além das referidas em outros dispositivos deste Regimento, as seguintes
atribuições:

 

I  –  secretariar  as  reuniões  do  Plenário  e  da  Diretoria,  procedendo  à  verificação  do  quórum,  assessorando  o
Presidente na condução dos trabalhos e elaborando as respectivas atas;

 

II – supervisionar os serviços e atividades compreendidas na área administrativa da Secretaria Geral.

 

Art.  29°  –  Incumbe  ao  DiretorTesoureiro,  além  das  mencionadas  em  outros  dispositivos  deste  Regimento,  as
seguintes atribuições:

 

I – zelar pelo atendimento dos compromissos financeiros do COFFITO nos respectivos prazos;

 

II – supervisionar os serviços e atividades compreendidas na área econômicofinanceira da Secretaria Geral;

 

III  –  participar  e  supervisionar  os  trabalhos  de  elaboração  das  reformulações  orçamentárias,  dos  orçamentos
programas, dos balancetes, do balanço geral e do processo de prestação de contas do exercício da Instituição.

 

 

Seção III

Das Comissões Superiores de Ética e Deontologia

 



Art. 30° – As Comissões Superiores de Ética e Deontologia, órgãos assessores do Plenário de caráter consultivo,
são compostas por três membros, sendo um presidente, um secretário e um vogal, todos indicados pelo Presidente
do COFFITO, vedada a participação de membro da Diretoria.

 

§ 1°  A Presidência será exercida por conselheiro efetivo

 

§ 2°  A função de secretário e vogal poderá ser exercida por conselheiros efetivos ou suplentes de conselheiros.

 

  Art.  31°  –  Incumbe  ao  Presidente  do  COFFITO  indicar,  dentre  os  conselheiros  efetivos  ou  suplentes  de
conselheiros  não  integrantes  das  Comissões  Superiores  de  Ética  e  Deontologia,  o  substituto  a  ser  designado
quando do licenciamento, impedimento ou falta eventual de seus membros.

 

Art.  32°  – A  reunião  das  Comissões  Superiores  de  Ética  e  Deontologia  é  convocada  pelo  seu  Presidente  após
validação do Presidente do COFFITO.

 

Art.  33°  –  Compete  às  Comissões  Superiores  de  Ética  e  Deontologia,  entre  outros,  instruir  com  pareceres
conclusivos  os  processos  que  lhe  forem  encaminhados  pelo Presidente  do COFFITO  e  a  serem  submetidos  ao
julgamento do Plenário.

 

Art. 34° – Podem as Comissões Superiores de Ética e Deontologia, por ato de seus Presidentes e de acordo com
aprovação  do  Presidente  do  COFFITO,  credenciar  fisioterapeutas  ou  terapeutas  ocupacionais,  ou  constituir
Comissão de Sindicância composta por esses profissionais, com a  finalidade de efetuar sindicância ou promover
diligências necessárias à instrução de processo a seu cargo.

 

Art.  35°  –  As  atribuições  dos  membros  das  Comissões  Superiores  de  Ética  e  Deontologia  são  definidas  em
regulamento próprio, aprovado pelo Plenário.

 



 

Seção IV

Da Controladoria Interna

 

Art. 36° – A Controladoria Interna é órgão permanente, assessor do Presidente e do DiretorTesoureiro, de caráter
consultivo e  fiscal, composto por  três componentes designados pelo   Presidente do COFFITO, sendo, entre eles,
escolhidos o  controlador, o assessor contábil e um procurador jurídico.

 

Art. 37°  São atribuições da Controladoria Interna:

 

I  –  verificar  a  regularidade  do  processamento  de  arrecadação  da  receita  e  da  respectiva  documentação
comprobatória, inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções;

 

II – verificar a regularidade no processamento de aquisição de material, prestação de serviços e adiantamento de
numerários;

 

III – verificar a regularidade no processamento da despesa e da respectiva documentação comprobatória, inclusive
quanto a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial;

 

IV – elaborar relatório de suas atividades, que conterá parecer contábil e jurídico relativamente à gestão financeira
do COFFITO;

 

V – indicar fundamentadamente, quando for o caso, desconformidades em processos financeiros e licitatórios, bem
como em quaisquer atos que envolvam dispêndio de recursos do COFFITO;

 



VI  enviar ao Tribunal de Contas da União as prestações de contas de cada ano de exercício do COFFITO, após
conhecimento das mesmas pelo Plenário e da respectiva realização de auditoria contábil externa e independente.

 

Art. 38°  No exercício de suas atribuições, a Controladoria solicitará ao Presidente do COFFITO a contratação de
Auditoria Contábil Externa e, quando necessário, a designação de outros colaboradores do COFFITO para o apoio
das atividades meio correspondentes.

 

  Art.  39°  –  A  Controladoria  Interna  poderá,  por  meio  do  Controlador,  solicitar  a  entrega  de  documentos  ao
Presidente do COFFITO para melhor cumprimento de suas atribuições.

 

Art. 40° – Incumbe ao Presidente do COFFITO e demais órgãos diligenciar o atendimento do que for solicitado pela
Controladoria  Interna para o exercício da competência  referida nesta Seção,  inclusive o apoio administrativo e o
assessoramento técnico.

 

Seção V

Da Procuradoria Jurídica

 

Art.  41°   A Procuradoria  Jurídica é órgão de assessoria permanente do COFFITO,  subordinado diretamente ao
Presidente da Autarquia.

 

Parágrafo Único. A Procuradoria Jurídica será representada por um procuradorchefe, designado pelo Presidente
do COFFITO.

 

Art. 42°  Os procuradores jurídicos são independentes em seus posicionamentos e manifestações jurídicas, cujas
manifestações  serão  submetidas  ao  procuradorchefe  para  que,  aprovada  a  atuação  do  referido  procurador,
proceda  ao  encaminhamento  do  expediente  para  o  Presidente  do  COFFITO  para  adoção  das  providências
necessárias.



 

Parágrafo  único:  O  procuradorchefe  elaborará  Portaria  contendo  o  regimento  da  Procuradoria  cuja  vigência
dependerá de aprovação do Presidente do COFFITO.

 

Art. 43°  Incumbe à Procuradoria Jurídica:

 

I – Assessoramento do Plenário, da Diretoria e da Presidência do COFFITO;

 

II – assessoramento dos Órgãos Administrativos e Institucionais do COFFITO;

 

III – representação do COFFITO em Juízo, em todas as instâncias, ordinárias, especiais e extraordinárias;

 

IV – representação dos interesses do COFFITO perante a Administração Pública Direta e Indireta, inclusive órgãos
de Controle Externo;

 

V  –  elaboração  de  pareceres  no  âmbito  dos  processos  administrativos  em  geral,  nos  processos  éticos  e  nos
processos eleitorais dos CREFITOS, quando couber a intervenção do COFFITO.

 

Parágrafo Único  A Procuradoria Jurídica  igualmente poderá solicitar parecer  técnico com a finalidade de  instruir
processo administrativo, bem como deverá participar do procedimento de construção de minutas de resolução, no
que disser respeito à constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa da proposta.

 

Art. 44°  Aos Procuradores Jurídicos é obrigatório a observância:

 

I – da Lei nº 8.906, de 1994, do Código de Ética e do Regulamento da Ordem dos Advogados do Brasil;



 

II  –  das  convocações  realizadas  pelo  Presidente  do  COFFITO,  estando  vedada  a  ausência  do  procurador
convocado,  salvo  por  justo motivo  apresentado  ao  procuradorchefe  e  ao Presidente  do COFFITO,  cabendo  ao
último a aceitação da justificativa;

 

Art. 45°  A Procuradoria Jurídica é composta por:

 

I – Procuradores jurídicos nomeados em cargo em comissão ou concursados;

 

II – auxiliar administrativo;

 

III – estagiários.

 

Art.  46°   Ao  procuradorchefe  caberá  o  encaminhamento  final  dos  processos  para  o  Plenário,  a  Diretoria  e  a
Presidência,  após  a  confecção  de  parecer  com  o  posicionamento  em  cota  do  procuradorchefe,  nos  termos  do
regimento interno.

 

Parágrafo Único. O Presidente do COFFITO poderá convocar quaisquer dos procuradores para reuniões plenárias
e demais atos oficiais, independente da oitiva do procuradorchefe.

 

Art.  47°   Ao Presidente  do COFFITO  incumbirá  a  designação  de  procuradores  jurídicos  para  oficiar  perante  os
Órgãos Administrativos e Institucionais do COFFITO, dando ciência ao procuradorchefe.

 

Art.  48°   Os  colaboradores  do COFFITO que  desempenham as  suas  atividades  na Procuradoria  Jurídica  terão
suas atribuições determinadas pela Coordenação Geral.

 



 Seção VI

Da Coordenação Geral

 

Art.  49° – A Coordenação Geral,  subordinada diretamente ao Presidente do COFFITO, é órgão encarregado da
execução  dos  serviços  e  das  atividades  administrativas  de  apoio,  necessárias  ao  pleno  funcionamento  do
COFFITO, conservação e guarda de seu patrimônio.

 

Art.  50°  – Os  serviços e as atividades da Coordenação Geral  são executados  sob a  chefia  de um Coordenador
Geral, designado pelo Presidente do COFFITO, sendo distribuídos nas áreas administrativa, econômicofinanceira
e contábil, tendo como atribuições a execução e/ou acompanhamento dessas atividades, entre outras designadas
pelo Presidente do COFFITO.

 

Art. 51° – Incumbe ao Coordenador Geral:

 

I – Chefiar os serviços e atividades da Coordenação Geral, zelando pela disciplina e pelo cumprimento das normas
legais e regulamentares vigentes;

 

II – zelar pelo cumprimento do horário de expediente no COFFITO;

 

III – manter atualizado um demonstrativo cronológico dos compromissos financeiros do COFFITO;

 

IV – providenciar as medidas necessárias para a efetivação, dentro dos respectivos prazos, dos pagamentos das
despesas autorizadas;

 

V  zelar pela atualização dos registros e da documentação de contabilidade da Instituição;

 



VI – controlar a aquisição, os estoques e o consumo de material;

 

VII – instruir processos administrativos e financeiros, quando for o caso;

 

VIII – receber, abrir e distribuir a correspondência;

 

IX – zelar pela  remessa à divulgação nos órgãos respectivos dos atos e outros expedientes a serem publicados,
mantendo atualizada a conferência e o controle dos textos publicados;

 

X – zelar pela atualização dos registros, arquivos e cadastros de responsabilidade do COFFITO;

 

XI – fornecer dados estatísticos de serviços e atividades para elaboração de relatórios;

 

XII  –  zelar  pela  guarda  e  conservação  de  instalações,  mobiliário,  máquinas,  equipamentos,  livros,  utensílios  e
outros bens do COFFITO ou que estejam sob a responsabilidade da Instituição;

 

XIII  –  zelar  pela  arrumação  e  higiene  dos  ambientes  de  trabalho  e  das  dependências  do  imóvel  da  sede  da
Instituição.

 

 Seção VII

Da Comissão de Licitação

 

Art. 52°– A Comissão de Licitação é regida pela Lei Federal 8666/91.

 

 



CAPÍTULO III

DOS ATOS NORMATIVOS E DE AUTORIDADE

 

Art. 53° – As deliberações do Plenário e da Diretoria constam das atas das respectivas reuniões e são formalizadas
mediante:

 

I – Resoluções e Acórdãos, as do Plenário;

 

II – Decisões, as da Diretoria.

 

Parágrafo Único – O Acórdão formaliza a deliberação do Plenário no julgamento dos processos de natureza ética e
disciplinar ou administrativa.

 

Art. 54° – A Resolução e o Acórdão são divulgados obrigatoriamente na imprensa oficial, assim como as Decisões,
Portarias, Ordens de Serviços e Despachos quando destinados a produzir efeitos fora do âmbito da Autarquia.

 

Art. 55° – Os atos do Presidente são formalizados mediante:

 

I – Portarias;

 

II – Ordens de Serviços;

 

III – Despachos;

 



IV – Decisões.

 

Art. 56° – As Resoluções e Acórdãos têm numeração por espécie cronológica e infinita.

 

Art. 57° – As Decisões, Portarias e Ordens de Serviço têm numeração por espécie cronológica e anual.

 

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art.  58°  –  O  item  de  pauta  que  deixar  de  ser  votado  em  duas  reuniões  consecutivas  do  Plenário  por  falta  de
quórum é tido como aprovado.

 

Art.  59°  – A nomenclatura  dos  cargos  e  respectivas  funções,  os  níveis  salariais  e  as  formas de progressão dos
colaboradores do COFFITO serão criados de acordo com os interesses da Autarquia, por iniciativa e aprovação do
Presidente.

 

Art. 60° – As atribuições dos assessores e ocupantes de cargos em comissão, quando não empregados efetivos,
devem constar expressamente dos respectivos atos de nomeação.

 

Art. 61° – Compete ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional a regulação do seu Regimento
Interno, devendo observar as  regras de competência previstas pelas normas dos artigos 6° e 7° da Lei Federal
6316/75  e  na  presente  Resolução,  de  modo  que  assegure  o  funcionamento  autônomo  da  Autarquia  Regional
segundo os dispositivos constitucionais, previstos pela norma do artigo 37 da Constituição da República e demais
normas  de Direito  Público  de  acordo  com  os  conteúdos  dos  incisos V  e  VI  do  artigo  5°  da  referida  Lei  Federal
6316/75.

 



Art. 62° – Este Regimento somente poderá ser alterado mediante proposta encaminhada por maioria absoluta dos
membros efetivos do Conselho Federal. 

 

 

Art. 63°.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução COFFITO n º. 181, de
25 de novembro de 1997, e artigo 8º da Resolução COFFITO nº. 349, de 26 de maio de 2008.

 

 

Dra. Elineth da Conceição da Silva Braga

Diretora – Secretária

 

 

Dr. Roberto Mattar Cepeda

Presidente
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RESOLUÇÃO Nº. 182, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997

(DOU nº 246 de 19.12.97, Seç. 1, Pág. 30544)

 

Aprova  a  adequação  do
Regimento  Interno  Padrão
dos  Conselhos  Regionais
de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional, instituído pela
Resolução  COFFITO6,  de
30.01.1978, aos  termos da
Lei  nº  6.316,  de
17.12.1975.

 

O Plenário  do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONALCOFFITO,  no  exercício  de
suas atribuições legais e regimentais e cumprindo o deliberado em sua 79ª Reunião, realizada nos dias 25 e 26 de
novembro, na Secretaria Executiva do COFFITO, situada na Rua Coronel Lisboa, 397 – Vila Mariana, São Paulo –
SP., na conformidade com a competência prevista nos  incisos  II e VI, do Art. 5º da Lei nº 6.316, de 17.12.1975,
resolve:

Art.1º    Fica  aprovada  a  adequação  do  Regimento  Interno  Padrão  dos  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e
Terapia Ocupacional  – CREFITOS,  instituído  pela Resolução COFFITO6,  de  30.01.1978,  aos    termos  da  Lei  nº
6.316, de 17.12.1975.

Art.2º  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CELIA RODRIGUES CUNHA

DiretoraSecretária

 

RUY GALLART DE MENEZES

 Imprimir



Presidente do Conselho

 

REGIMENTO INTERNO PADRÃO

DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

 

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS têm seus objetivos, natureza,
jurisdição, sede, foro e competência definidos na Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975.

Parágrafo Único – Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, são organizados e
instalados por ato específico do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia OcupacionalCOFFITO, nos termos do
inc.  IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, e segundo critério da divisão do país em regiões de  jurisdição
que, em função do número de profissionais e pessoas jurídicas em atividade, assegure funcionamento autônomo e
regular, administrativo e financeiro.

Art. 2º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, no seu conjunto, compõem
com  o  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  OcupacionalCOFFITO,  uma  Instituição,  responsável  pelo
atendimento  dos  objetivos  de  interesse  público  que  determinaram  a  criação  desses  Conselhos  Regionais  –
CREFITOS e do Egrégio Conselho Federal  COFFITO, nos termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975.

Art. 3º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, nos termos dos incisos III, IV
e  V,  do  Art.  7º  da  Lei  nº  6.316,  de  17.12.1975,  fiscaliza  o  exercício  profissional  na  área  de  sua  jurisdição
representando, inclusive às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não
seja  de  sua  alçada;  cumpre  e  faz  cumprir  as  disposições  as  disposições  da  Lei  nº  6.316/75,  das  resoluções  e
demais  normas  baixadas  pelo  Conselho  Federal  –  COFFITO;  funciona  como  tribunal  Regional  de  Ética,
conhecendo, processando e decidindi os casos que lhe forem submetidos.

Art. 4º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, no âmbito da administração
interna da  Instituição, são  instâncias de 1º grau, nas áreas: deliberativa, normativa, administrativa, contenciosa e
disciplinar.



Art. 5º  A sigla CREFITO, instituída pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, para
os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, será usada por cada Conselho Regional, acrescida
de hífen () mais o número correspondente à respectiva jurisdição.

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

 

Art.  6º   A  estrutura  do Conselho Regional  de  Fisioterapia  e Terapia Ocupacional  – CREFITO,  compreende:  I  –
Plenário; II – Diretoria; III – Comissão de Tomada de Contas – CTC; IV – Comissão de Ética Profissional – COEP; V
– As Assessorias Técnicas; VI – Secretaria Geral.

Art. 7º  O Plenário é o órgão de deliberação superior da Instituição, constituído por nove membros efetivos eleitos
e empossadas no cargo de Conselheiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.316/75.

Art. 8º   O Plenário exerce a competência  legal discriminada no art. 7º, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, e  tem a
seguinte competência  regimental:  I  – eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e
VicePresidente; II – eleger, dentre os seus membros, que não integrem a Diretoria, os nomes dos componentes da
Comissão de Tomada de ContasCTC; III – aprovar, "ad referendum" do Conselho Federal – COFFITO, os nomes
de Fisioterapeutas e/ou Terapeutas Ocupacionais para comporem o Colegiado, como membros suplentes, uma vez
ocorrida vacâncias de cargos, no correspondente a 1/3 (um terço) dos seus membros, observada a relação original
de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional integrantes do Colegiado; IV – decidir sobre renúncia, impedimento,
licença, dispensa e justificativa de falta de seus membros;   V – determinar as medidas necessárias objetivando ao
Conselho Regional – CREFITO, arrecadar as contribuições obrigatórias (anuidades) e emolumentos, taxas e multas
fixadas pelo Conselho Federal – COFFITO e devidas pelos profissionais e empresas  (pessoa  física e  jurídica), e
adotar  todas  as  medidas  necessárias  destinadas  a  efetivação  dessas  receitas,  destacando  e  entregando  ao
Conselho  Federal  –  COFFITO  as  importâncias  correspondentes  à  participação  legal,  que  é  de  20%  (vinte  por
cento)  do  total  arrecadado,  sendo  a  cobrança  efetivada  via  bancária,  mediante  instrumento  contratual  com  a
intervenção  obrigatória  do  COFFITO;  VI  –  dispor,  com  a  participação  de  todos  os  Conselhos  Regionais,  da
elaboração  de  proposta  de  Regimento  Interno  Padrão  dos  CREFITOS,  ou  de  alteração  ou  adequação,  para
submeter a análise e deliberação do Conselho Federa – COFFITO; VII – propor ao Conselho Federal – COFFITO,
as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de  fiscalização do exercício profissional no
sentido  do  Conselho  Regional  –  CREFITO  bem  cumprir  suas  obrigações  e  prerrogativas  institucionais;  VII  –
estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem; IX – julgar as
infrações  e  aplicar  penalidades  previstas  nesta  Lei  e  em  normas  complementares  do  Conselho  Federal  –



COFFITO;  X  –  aprovar  balancetes,  reformulaçõesorçamentárias,  balanço  geral  do  exercício  e  a  proposta
orçamentária  do  Conselho  Regional  –  CREFITO,  encaminhando  para  homologação  do  Conselho  Federal  –
COFFITO;  autorizar  a  abertura  de  créditos  adicionais  bem  com  operações  referentes  a  mutações  patrimoniais;
emitir  parecer  conclusivo  sobre  a  prestação  de  contas  a  que  esteja  obrigado;  determinar  as  respectivas
publicações; XI – aprovar o parecer conclusivo sobre prestações de contas do Conselho Regional – CREFITO e o
relatório anual de suas atividades; determinar as respectivas publicações; XII – autorizar a celebração de acordos,
convênios  ou  contratos  de  assistência  técnica,  cultural  e  financeira  com  entidades  públicas  e  privadas;  XIII  –
autorizar  ao  Presidente  adquirir,  onerar  ou  alienar  bens  móveis,  veículos  ou  material  permanente  de  valor
considerável; contratação de locação de imóveis; de serviços de terceiros; XIV – conceder distinções ou honrarias
em  nome  do  CREFITO;  XV  –  fixar  o  horário  do  expediente  do  CREFITO;  XVI  –  aprovar  e  alterar  a  tabela  de
empregos do CREFITO, os níveis salariais e as  formas de progressão dos empregados, enquanto não existente
ato  normativo  do Conselho Federal  – COFFITO,  sobre  a matéria; XVII  –  autorizar  a  contratação de  serviços  de
consultoria e assessoria, e a criação de comissões de natureza permanente; XVIII – autorizar a edição de boletins,
jornais, revistas e outros veículos de divulgação do Conselho Regional – CREFITO; XIX – autorizar a delegação de
atribuições;  XX  –  aprovar  as  atas  de  suas  reuniões;  XXI  –  publicar,  anualmente,  a  relação  de  profissionais
registrados no Conselho Regional – CREFITO; XXII  cumprir e fazer cumprir este Regimento, ouvindo o Conselho
Federal – COFFITO, nos casos omissos.

Art. 9º   As reuniões do Plenário são ordinárias e extraordinárias, nelas observando o "quorum" para deliberação
representada pela presença da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo  1º    A  reunião  ordinária  será  realizada,  preferencialmente,  mensalmente,  sendo  convocada  pelo
Presidente do COFFITO.

Parágrafo 2º  A reunião extraordinária é convocada pelo Presidente do CREFITO ou a requerimento de 2/3 (dois
terços) dos membros do Plenário quando da ocorrência de evento que por sua importância e urgência justifique a
medida, vedada a inclusão na pauta respectiva de assunto estranho ao que tenha justificado a convocação.

Parágrafo 3º   A  inexistência do  "quorum"  referido no Art. 9º, em segunda convocação, observado o  intervalo de
trinta (30) minutos, implica na transferência da reunião para outra hora ou outro dia.

Parágrafo Único – Transferida a reunião, é  facultado ao Presidente do CREFITO convocar suplentes em número
suficiente para eventual substituição dos membros efetivos que venham a faltar.

Art. 10 – Ocorrida a vacância de cargo de conselheiro, o Plenário, em sua primeira  reunião elege o Conselheiro
Suplente que deve preencher  a  vaga durante o  restante do mandato,  dando  conhecimento,  em  tempo hábil,  ao
Egrégio Conselho Federal.



Art. 11 – Nos casos de licença, de impedimento ou falta eventual de Conselheiro, o Presidente do CREFITO pode
convocar um dos suplentes para substituílo durante o período de duração do afastamento.

Parágrafo Único – O suplente convocado após assinar o termo de compromisso em livro próprio, fica investido das
prerrogativas inerentes ao cargo.

Art.  12  –  O  Plenário  decide  pela  maioria  simples  dos  votos  dos  membros  efetivos  participantes  da  reunião,
excluindo o Presidente ou, quando for o caso, o membro que esteja, eventualmente, na Presidência dos trabalhos.

Parágrafo Único – O Presidente ou o membro que está, na Presidência dos trabalhos, profere, voto de qualidade
no desempate de votação.

Art. 13 – Podem participar da  reunião do Plenário, quando convocados, ou mesmo convidados, os suplentes, os
assessores e outras pessoas cuja participação seja do interesse da Instituição.

Parágrafo Único – A participação referida neste artigo é plena, salvo quanto ao direito do voto.

Art. 14 – As convocações mencionadas no art. 12 são feitas a critério do Plenário ou do Presidente.

Art. 15 – A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário e da administração da Instituição;

Art. 16 – Compete à Diretoria: I – promover a elaboração das normas e a execução dos procedimentos necessários
ao Plenário para o exercício de sua competência legal e regimental; II – cumprir e fazer cumprir as deliberações do
Plenário;  III  –  julgar  os  processos  de  habilitação  ao  exercício  das  profissões  de  Fisioterapeuta  e  de  Terapeuta
Ocupacional,  regulamentadas  nos  termos  do  DecretoLei  nº  938,  de  13.10.1969,  e  os  de  registro  de  empresas
referidas no parágrafo único do art. 12, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975; IV – decidir sobre o valor da multa a ser
aplicada, que não poderá exceder a 10 (dez) vezes o valor da anuidade corrente, e em dobro de reincidência, em
relação a profissionais e empresas,  com vínculo ou não ao Conselho Regional  – CREFITO, por  infringência aos
dispositivos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975 e aos atos normativos do Conselho Federal – COFFITO, sendo que, a
multa prevista no art. 17III, da Lei nº 6.316/75, por consistir em pena disciplinar, por  infração aos dispositivos do
art.  16  deste  diploma  legal,  é  competência  única  e  exclusiva  de  aplicações  por  parte  do  Plenário  do  Conselho
Regional – CREFITO; V – determinar os lançamentos dos devedores do Conselho Regional – CREFITO, em livro
próprio de dívida, constituindo a certidão passada pela diretoria em título executivo extrajudicial, relativo a crédito
das  anuidades,  emolumentos,  taxas  e  multas;  VI  –  determinar  as  medidas  necessárias  para  a  efetivação  das
receitas  previstas,  inclusive,  a  promoção,  perante  o  juízo  competente,  de  cobrança  das  importâncias
correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; VII – criar
comissões e grupos de trabalho de natureza transitória; VIII  submeter ao Plenário o relatório de sua gestão; IX –
aprovar as atas de suas reuniões; X – autorizar a compra de materiais de consumo e os permanentes de pequeno
valor; XI – exercer qualquer outra competência delegada pelo Plenário.



Art. 17 A Diretoria é composta: I – pelo Presidente e VicePresidente, eleitos e empossados nos termos do inciso I
do  Art.  7º,  da  Lei  nº  6.316/75;  II  –  por  um  DiretorSecretário  e  por  um  DiretorTesoureiro,  designados  pelo
Presidente entre os membros efetivos do Plenário.

Parágrafo Único – O DiretorSecretário e o DiretorTesoureiro são destituíveis "ad nutum", por ato do Presidente.

Art. 18 – O mandato da Diretoria é de quatro anos.

Art. 19 – A eleição do Presidente e do VicePresidente e a designação do DiretorSecretário e do DiretorTesoureiro
procedese na reunião do Plenário imediatamente a posse.

Parágrafo primeiro – Os membros da nova Diretoria são empossados quando da  transmissão do órgão ao novo
Colegiado.

Parágrafo  segundo  –  A  posse  do  Presidente  eleito  será  procedida,  tendo  como  autoridade  empossante  o
Presidente da gestão anterior ou na sua ausência por uma das autoridades presentes no ato.

Art.  20  –  Na  ocorrência  de  licença,  impedimento  ou  falta  eventual  de  membro  da  Diretoria,  a  substituição  é
automática,  válida  durante  o  período  do  afastamento,  formalizada  pela  assinatura  de  termo  de  compromisso  e
processada da seguinte forma: I – o VicePresidente acumula o exercício de seu cargo com o de Presidente; II – O
DiretorSecretário  com  o  VicePresidente  e/ou  DiretorTesoureiro;  III  –  o  DiretorTesoureiro  com  o  Diretor
Secretário.

Parágrafo primeiro – No afastamento  simultâneo do Presidente e do VicePresidente,  o Plenário escolhe,  dentre
seus membros, os substitutos do Presidente e do VicePresidente.

Parágrafo segundo – Em caso de afastamento do VicePresidente e do DiretorTesoureiro ou do DiretorTesoureiro,
o Presidente acumula o exercício do seu cargo com o de VicePresidente.

Parágrafo  terceiro  –  Havendo  afastamento  do  DiretorSecretário  e  do  DiretorTesoureiro,  cabe  ao  Presidente
designar, dentre os membros efetivos do Plenário, os respectivos substitutos.

Art.  21  – É  vedado ao  conselheiro  afastarse  do  exercício  de  cargo da Diretoria  por mais  de  60(sessenta)  dias,
seguidos ou intercalados.

Art. 22 – Na vacância dos cargos de Presidente ou VicePresidente, o Plenário, na primeira  reunião que  realizar
após a vacância, elege o substituto para cumprir o respectivo mandato.

Parágrafo Único – Até a realização da eleição referida neste artigo, a substituição é feita de acordo com o disposto
no Art. 19.

Art. 23 – A Diretoria reúnese, por convocação do Presidente do CREFITO.



Parágrafo Único – Aplicamse à reunião da Diretoria, no que couber, as disposições pertinentes à do Plenário.

Art. 24 – A Comissão de Tomada de Contas – CTC, órgão assessor do Plenário de caráter consultivo e fiscal, e de
Controle  Interno,  é  integrada  por  3  (três)  conselheiros  efetivos  que  não  participem  da  composição  da Diretoria,
eleitos pelo Plenário do CREFITO e compromissados quando da eleição e designação referidas no Art. 19, sendo,
entre eles escolhidos o Presidente, o Secretário e o Vogal.

I – É vedado a exmembro da Diretoria integrar a CTC, quando as contas relativas à respectiva gestão não tenham
sido aprovadas, pelo Plenário, ou tenham sido aprovadas apenas parcialmente ou com restrições.

II  –  No  exercício  de  suas  atribuições,  inclusive  a  de  Controle  Interno  da  Instituição,  desde  que  necessário,  a
Comissão  de  Tomada  de  ContasCTC,  solicitará  ao  Presidente  do  CREFITO  o  credenciamento  de  conselheiros
suplentes, de Fisioterapeutas ou Terapeutas Ocupacionais para auxiliar os trabalhos de avaliações de prestações
de contas, efetuar sindicâncias ou mesmo integrar comissões de sindicâncias a serem criadas, quando for o caso,
ou promover diligências necessárias à instrução desses processos à seu cargo.

Art. 25 – O mandato e a posse dos membros da CTC são coincidentes com os dos membros da Diretoria.

Art.  26 – O membro da CTC, quando  licenciado ou em seus  impedimentos eventuais,  é  substituído por  um dos
conselheiros não integrantes da Diretoria, nem da própria CTC.

Parágrafo Único – O Plenário determina a procedência a ser observada na convocação, na oportunidade da eleição
dos membros da CTC.

Art. 27 – O Presidente do Conselho Regional – CREFITO, poderá solicitar a CTC pronunciamento específico em
assuntos inerentes as contas do CREFITO, em qualquer época, desde que entenda necessário.

Art. 28 – A Reunião da CTC independe de convocação e antecede a reunião do Plenário.

Parágrafo  Único  – A  CTC  poderá  reunirse  em  caráter  extraordinário,  mediante  convocação  do  Plenário  ou  do
Presidente do CREFITO, quando da ocorrência de evento que por sua importância e urgência justifique a medida.

Art.  29  – Compete  à CTC  instruir  com  parecer  conclusivo  balancetes  e  processo  de  prestação  de  contas,  para
orientação  e  julgamento  do Plenário,  fazendo  referência  expressa  às  seguintes  verificações:  I  –  regularidade  do
processamento  de  arrecadação  da  receita  e  da  respectiva  documentação  comprobatória,  inclusive  quanto  ao
recebimento  de  legados,  doações  e  subvenções;  II  –  regularidade  no  processamento  de  aquisição  de material,
prestação  de  serviços  e  adiantamento  de  numerário;  III  –  regularidade  no  processamento  da  despesa  e  da
respectiva  documentação  comprobatória  inclusive  quanto  a  inversões  e  aquisição,  alienação  e  baixa  de  bem
patrimonial.



Parágrafo Único – Incumbe ao Presidente do CREFITO, diligenciar o atendimento do que for requisitado pela CTC,
para o exercício da competência referida neste artigo, inclusive o apoio administrativo e o assessoramento técnico.

Art. 30 – A Comissão Ética Profissional – COEP, órgão assessor do Plenário, de caráter consultivo, é presidida pelo
VicePresidente do CREFITO e composta de um Secretário e dois Vogais por ele indicados dentre os conselheiros
efetivos  ou  suplentes,  vetandose  a  participação  de membros  de Diretoria  do Colegiado,  com  exceção  do  Vice
Presidente, que é membro nato.

Art.  31  –  Incumbe  ao  VicePresidente  indicar  dentre  os  conselheiros  efetivos  ou  suplentes  não  integrantes  da
COEP, o substituto a ser designado quando do licenciamento, impedimento ou falta eventual de seus membros.

Parágrafo Único – O VicePresidente é substituído, em seus afastamentos eventuais da presidência da COEP, de
acordo com o estabelecimento no art. 20.

Art. 32 – A reunião da COSEP é convocada pelo seu Presidente.

Art.  33  –  Compete  à  COEP,  entre  outros,  instruir  com  pareceres  conclusivos  os  processos  que  lhe  foram
encaminhados pelo Presidente do CREFITO e a serem submetidos ao julgamento do Plenário.

Parágrafo Único – Aplicase a este artigo, no que couber, o disposto no Parágrafo Único do Art. 28.

Art.  34  – Pode  a COEP,  por  ato  do  seu Presidente,  credenciar  Fisioterapeutas  ou Terapeutas Ocupacionais,  ou
constituir  Comissão  de  Sindicância  composta  desses  profissionais,  com  a  finalidade  de  efetuar  sindicâncias  ou
promover  diligências  necessárias  à  instrução  de  processo  a  seu  cargo.  (Revogados  pela  Resolução  Coffito  nº
192/1998)

Art.  35  – As Assessorias Técnicas  –  contratadas  pelo  CREFITO,  em  caráter  permanente  ou  temporário,  com  a
finalidade de atender ao assessoramento do Plenário, da Diretoria e dos Conselheiros em assuntos próprios das
respectivas áreas profissionais, do interesse da administração da Instituição.

Parágrafo  Único  –  O  assessoramento  referido  neste  artigo  é  solicitado  por  intermédio  do  Presidente  e  inclui  a
instrução  do  assunto  com  parecer  técnico,  e  conforme  a  área  profissional,  a  execução  de  procedimentos
requeridos pelo encaminhamento e a solução do mesmo.

Art. 36 – A Secretaria Geral é o órgão encarregado da execução dos serviços e das atividades administrativas de
apoio, necessárias ao pleno funcionamento do CREFITO e conservação e guarda de seu patrimônio.

Art.  37  – Os  serviços  e  atividades  da Secretaria Geral  são  executados  sob  a  chefia  de  um Coordenador Geral,
sendo distribuídos em duas áreas: Administrativa e EconômicoFinanceira.



Art. 38 – Compete à Secretaria Geral a execução dos seguintes serviços e atividades: I – na área administrativa; a)
de expediente, arquivo e biblioteca; b) processamento administrativo com  fins de encaminhamento ao COFFITO
para  registro dos Diplomas de Graduação de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e/ou diplomas ou certificados e
titulações pertinentes a estas atividades profissionais; c) de cadastro; d) de pessoal e material; e) de protocolo e
comunicações;  f)  de  gráfica  e  reprodução  de  originais;  g)  de  recepção  e  zeladoria.  II  –  na  área  econômico  –
financeira: a) de controle de arrecadação; b) de controle de despesa; c) da contabilidade.

Parágrafo Único  É facultado à Diretoria constituir em sessão ou turma, em caráter permanente ou temporário, o
serviço  ou atividade,  que,  pelo  volume de atribuições e  número de empregados  sejam necessários  à  respectiva
execução e justifica a medida.

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art.  39  –  Incumbe  ao  Presidente  do  CREFITO,  além  das  previstas  em  outros  dispositivos  deste  Regimento,  as
seguintes  atribuições:  I  –  administrar  e  representar  o  CREFITO,  nos  termos  do  art.  8º,  da  Lei  nº  6.316/75;  II  –
convocar,  determinar  a  pauta  e  presidir  as  reuniões  do  Plenário  e  da  Diretoria,  nelas  proferindo  o  voto  de
qualidade; III – convocar a reunião extraordinária da CTC, observado o disposto no Parágrafo Único do art. 27; IV –
convocar e dar posse: a) ao eleito membro efetivo do COFFITO; b) ao membro eleito ou designado para o cargo
da Diretoria; c) ao membro da CTC e da COEP; d) ao Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacional, aprovado pelo
Plenário para integrar o Colegiado, como membro suplente, no caso de vacâncias de cargos correspondente a 1/3
dos seus membros; V – compromissar os substitutos nos casos referidos nos arts. 10, 20 e 26 e no parágrafo único
do  art.  31; VI  –  credenciar  representantes  e  procuradores  do CREFITO; VII  –  nomear membro  "ad  hoc"  para  o
desempenho de funções; VIII – designar relatores;  IX – assinar com o DiretorSecretário os atos decorrentes das
deliberações  do  Plenário  e  da  Diretoria;  X  –  movimentar  com  o  DiretorTesoureiro  as  contas  bancárias  do
CREFITO, assinando cheques e  tudo mais exigido para o  referido  fim; XI  – elaborar  com o DiretorTesoureiro a
proposta  orçamentária  do  CREFITO;  XII  –  assinar  com  o  DiretorTesoureiro  os  balancetes,  o  balanço  geral,  as
reformulações orçamentárias, o orçamentoprograma e o processo de prestação de contas do Conselho Regional
CREFITO, e submetêlos à aprovação do Plenário até a data estabelecida,  inclusive, aquela determinada para o
julgamento  do  processo  de  prestação  de  contas  do  exercício;  XIII  –  autorizar  o  pagamento  de  despesas
orçamentárias, observadas as normas legais e pertinentes; XIV – autorizar a expedição de certidões, declarações,
atestados  e  documentos  extraídos  dos  registros  próprios  do CREFITO; XV –  conceder  vista  de  processo; XVI  –
autorizar  a  realização    de  sindicância  e  a  instauração  de  inquéritos;  XVII  –  elaborar  com  o DiretorSecretário  o



relatório anual de atividades do CREFITO e submetêlo à aprovação do Plenário até a data estabelecida para o
julgamento do processo de prestação de contas do exercício; XVIII – decidir sobre alterações eventuais do horário
de  expediente;  XIX  –  autorizar  a  admissão  e  dispensa  de  empregados;  XX  –  aprovar  a  escala  de  férias  dos
empregados;  XXI  –  autorizar  o  trabalho  de  empregados  fora  do  horário  normal  de  expediente;  XXII  –  conceder
elogios aos empregados e aplicar penalidades; XXIII – assinar os diplomas de Cursos de Fisioterapia e de Terapia
Ocupacional, após registrados e devolvidos pelo COFFITO, de outros diplomas e certificados ou titulações próprias
pertinentes à Fisioterapeutas e a Terapeutas Ocupacionais de registro obrigatório no COFFITO; XXIV – assinar os
documentos de identidade profissional e de registro de empresas emitidos pelo Conselho Regional – CREFITO.

Art.  40  –  Incumbe  ao  VicePresidente,  além  das  atribuições  previstas  em  outros  dispositivos  deste  Regimento
substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e assessorálo no desempenho de suas atribuições.

Art. 41 – Incumbe ao DiretorSecretário, além das referidas em outros dispositivos deste Regimento, as seguintes
atribuições:  I  –  secretariar  as  reuniões  do  Plenário  e  da  Diretoria,  procedendo  a  verificação  do  "quorum",
assessorando  o  Presidente  na  condução  dos  trabalhos  e  elaborando  as  respectivas  atas;  II  –  supervisionar  os
serviços e atividades compreendidas na área administrativa da Secretaria Geral.

Art.  42  –  Incumbe  ao  DiretorTesoureiro,  além  das  mencionadas  em  outros  dispositivos  deste  Regimento,  as
seguintes  atribuições:  I  –  zelar  pelo  atendimento  dos  compromissos  financeiros  do  CREFITO  nos  respectivos
prazos;  II  –  supervisionar  os  serviços  e  atividades  compreendidas  na  área  econômicofinanceira  da  Secretaria
Geral; III – participar e supervisionar os trabalhos de elaboração das reformulações orçamentárias, de orçamentos
programas,  dos  balancetes,  do  balanço  geral  e  do  processo  de  prestação  de  contas  do  exercício  do  Conselho
RegionalCREFITO.

Art. 43 – As atribuições dos assessores, quando não empregados, devem constar expressamente dos respectivos
contratos de prestação de serviços.

Art. 44 – As atribuições dos membros da COEP são definidas em regulamento próprio.

Art. 45 –  Incumbe ao Coordenador Geral:  I  – Chefiar os serviços e atividades da Secretaria Geral,  zelando pela
disciplina, e o cumprimento das normas legais e regulamentares vigentes; II – zelar pelo cumprimento do horário de
expediente do CREFITO;  III – manter atualizado um demonstrativo cronológico dos compromissos  financeiros do
CREFITO;  IV  –  providenciar  as  medidas  necessárias  para  a  efetivação,  dentro  dos  respectivos  prazos,  dos
pagamentos  das  despesas  autorizadas;  V      zelar  pela  atualização  dos  registros  e  da  documentação  de
contabilidade  da  Instituição;  VI  –  controlar  a  aquisição,  os  estoques  e  o  consumo  de  material;  VII  –  instruir
processos administrativos e financeiros, quando for o caso; VIII – receber, abrir e distribuir a correspondência; IX –
redigir,  por  determinação  superior,  em  sendo  necessário,  exposições  de  motivos,  relatórios,  editais,  atos  e
correspondências  da  Instituição; X  –  zelar  pela  remessa  à  divulgação  nos  órgãos  respectivos  dos  atos  e  outros



expedientes a serem publicados, mantendo atualizada a conferência e o controle dos textos publicados; XI – zelar
pela  atualização  dos  registros,  arquivos  e  cadastros  de  responsabilidade  do  CREFITO;  XII  –  fornecer  dados
estatísticos dos serviços e atividades da Secretaria Geral para elaboração de relatórios; XIII – zelar pela guarda e
conservação das instalações, mobiliário, máquinas, equipamentos, livros, utensílios e outros bens do CREFITO ou
que estejam sob a responsabilidade do Conselho Regional;   XIV – zelar pela arrumação e higiene dos ambientes
de trabalho e das dependências do imóvel da sede do Conselho Regional – CREFITO.

 

CAPÍTULO IV

DOS ATOS DE AUTORIDADE E NORMATIVOS

 

Art. 46 – As deliberações do Plenário e da Diretoria constam das atas das respectivas reuniões e são formalizadas
mediante: I – Resoluções e Acórdãos, as do Plenário; II – Decisões, as da Diretoria.

Parágrafo Único – O Acórdão formaliza a deliberação do Plenário no julgamento dos processos de natureza ética e
disciplinar ou administrativa.

Art. 47 – A Resolução e o Acórdão são divulgados obrigatoriamente na imprensa, assim como a decisão, quando
destinada a produzir efeitos fora do âmbito da Instituição.

Art. 48 – As determinações do Presidente são formalizadas mediante: I – Portarias; II – Ordens de Serviços.

Art. 49 – As Resoluções e Acórdãos têm numeração, por espécie cronológica e infinitiva.

Art. 50 – As Decisões, Portarias e Ordens de Serviço têm numeração, por espécie, cronológica e anual.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 51 – A proposta da Diretoria que deixar de ser votada em duas reuniões consecutivas do Plenário, por falta de
"quorum", é tida como aprovada.

Art. 52 – A nomenclatura dos empregos e respectivas atribuições, os níveis salariais e as formas de progressão dos
empregados dos CREFITOS, serão criadas, de acordo com os interesses da Instituição e aprovadas pelo Plenário.



Art. 53 – Este Regimento Interno, somente poderá ser alterado, mediante proposta aprovada por 2/3 (dois  terço)
dos Conselhos RegionaisCREFITOS,  e  encaminhada para  exame e  aprovação do Conselho FederalCOFFITO,
em cumprimento ao que consta no inc. IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316/75.



 

 
________________________________________________________________________________________________ 

SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021. 

Telefones: 71-3341-8734 // 0800-0717171  

http://www.crefito7.org.br/ / comunicacao@crefito7.org.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  
Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. CEP 49.010-150. 

Telefax: (79) 3224-4761 // 0800-0717171 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 

CREFITO-7 
 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Setor: Comunicação 

Ano: 2015 

 

 

 

Profissional Empreendedor 

Evento realizado em parceria com o SEBRAE, realizado no dia 09 de abril de 2015, na sede do 

SEBRAE, em Salvador/BA. O evento foi gratuito e contou com a participação de representantes do 

SEBRAE, do Banco do Nordeste do Brasil e de agentes fiscais do CREFITO-7.   

Folder de Pilates 

Elaboração de material informativo com  sugestões de cuidados para os serviços de Pilates. No 

total, foram impressos 3.000 (três mil) folders coloridos, frente e verso, que foram distribuídos 

durante as fiscalizações.  Valor total: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).  

Oficinas do SEBRAE: Transforme sua ideia em modelo de negócios e Oficina 

Plano de Negócios 

Oficinas de capacitação realizadas pelo SEBRAE nos dias 08, 09 e 10 de junho (Transforme sua 

ideia em modelo de negócios) e nos dias 08 e 09 de julho (Plano de Negócios) em parceria com o 

CREFITO-7. O SEBRAE com o apoio do CREFITO-7 na divulgação do cartaz por e-mail e no site.   

I Concurso de Frases do CREFITO-7 

O I Concurso de Frases do CREFITO-7 foi realizado entre os dias 21 de julho e 31 de agosto e 

contou com a participação de estudantes dos cursos de Fisioterapeuta e Terapia Ocupacional e de 

profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que enviaram frases em homenagem às 

profissões de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional. No total, foram selecionados 06 participantes, 

dos quais foram selecionados 03 da categoria “Estudantes” e 03 da categoria “Profissionais”. O 

evento contou com o apoio das empresas: Adcos Cosméticos, Caballeros de Santiago, Fisicom 

Cursos e MaxForce.  
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Página do CREFITO-7 no Facebook 

A página do CREFITO-7 no Facebook foi criada em setembro de 2015 com o objetivo de 

implementar a comunicação entre o CREFITO-7 e seus inscritos.  

Divulgação de divulgação do Guia de propor cursos formativos diversos ou 

gerar informes e anúncios profissionais como flyers, outdoors, cartazes, folders 

e similares, inclusive nas versões digitais e web 

Este guia foi elaborado pelo conselheiro Maurício Dourado com o objetivo de favorecer a 

comunicação entre os inscritos e o atendimento das resoluções COFFITO/CREFITO pertinentes. O 

material foi disponibilizado no site do CREFITO-7 e enviado por e-mail para todos os profissionais.  

Divulgação da campanha “Dez Medidas contra a Corrupção” do Ministério 

Público Federal 

Com o objetivo de contribuir com as ações de combate à corrupção, o CREFITO-7 aderiu à 

Campanha “10 Medidas Contra a Corrupção”, do Ministério Público Federal (MPF). A Ficha de 

assinatura foi disponibilizada no site do CREFITO-7 e na recepção da sede do CREFITO-7, em 

Salvador/BA, e nas subsedes em Aracaju/SE e Vitória da Conquista/BA.  As informações também 

foram divulgadas por e-mail e disponibilizadas na página do CREFITO-7 no facebook. As 

assinaturas recolhidas foram enviadas para o MPF em janeiro de 2016.  

Homenagens ao Dia 13 de Outubro – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta 

Ocupacional  

Impressão de 50 faixas coloridas, que foram entregues em instituições de saúde e de Ensino 

Superior da Bahia e de Sergipe. Valor total: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  

Veiculação da homenagem em ônibus de Salvador/BA e Lauro de Freitas/BA. No total, foram 10 

ônibus. Valor total: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).  

Participação do presidente do CREFITO-7, Dr. Cleber Sady, no Programa Saúde no Ar, com 

transmissão ao vivo na Rádio Excelsior da Bahia. A entrevista também contou com a participação da 

terapeuta ocupacional Dra. Ana Carolina Pazin.  

http://www.combateacorrupcao.mpf.mp.br/10-medidas/10-medidas
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Outubro Rosa 

Foram disponibilizados no mês de outubro chocolates (Sonho de Valsa) na recepção da sede do 

CREFITO-7, em Salvador/BA, e nas subsedes em Aracaju/SE e Vitória da Conquista/BA, em 

homenagem ao Outubro Rosa, com o objetivo de alertar a população sobre o Câncer de Mama.  

Novembro Azul 

Foram disponibilizados no mês de outubro chocolates (BIS) na recepção da sede do CREFITO-7, 

em Salvador/BA, e nas subsedes em Aracaju/SE e Vitória da Conquista/BA, em homenagem ao 

Novembro Azul, com o objetivo de alertar a população sobre o Câncer de Próstata. 

Boletins Internos 

Elaboração de 37 boletins internos do CREFITO-7, enviados, semanalmente, para os colaboradores 

e conselheiros do CREFITO-7, no período de janeiro/2015 a outubro/2015.  

Parcerias 

Parcerias com empresas com o objetivo de oferecer descontos aos profissionais. Em 2015, foram 

firmadas parcerias com as empresas: Adcos Cosméticos; Curso ACBEU; Curso Integral; Minds 

Idiomas; Instituto Social da Bahia/Faculdade Social da Bahia (ISBA/FSBA); e Fisicom Cursos.  

 

Produção e edição de textos e imagens para o site e para o Facebook;  

Inserção de arquivos no Portal da Transparência;  

Divulgação de eventos, campanhas, cursos, concursos e demais processos seletivos no site;  

Divulgação de comunicados, eventos e cursos através de e-mail marketing;  

Atendimento ao público (telefone, e-mail e recepção).  
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RELATÓRIO ANUAL – 2015 

 
O Departamento de Fiscalização no ano de 2015 atingiu a meta de fiscalizar 100% do Estado 

da Bahia, contemplando um total de 176 municípios que nunca antes receberam uma visita 

do CREFITO-7. No Estado da Bahia foi inaugurada uma Subsede no município de Vitória da 

Conquista com a contratação, no mês de agosto, de um Agente Fiscal Fisioterapeuta, Saulo 

Santos de Jesus, além de um auxiliar administrativo, José Rodrigo Figueiredo Santana. A 

Subsede de Vitória da Conquista prestará suporte às macrorregiões do Sudoeste e Sul da 

Bahia, abrangendo um total de 140 municípios e, para a realização das diligencias 

fiscalizatórias, foi enviada para a nova Subsede uma viatura (veículo Parati).  

Para a Subsede do Estado de Sergipe a meta anual foi cobrir 100% dos retornos planejados, 

um total de 55 municípios, uma vez que todo o território já havia sido fiscalizado entre os 

anos de 2012/2013, e no ano de 2014 foram realizados retornos em 20 municípios. Para 

otimizar as ações do CREFITO-7 na referida Subsede, foi contratada, no mês de maio, mais 

uma Agente Fiscal Fisioterapeuta, Juliana Maria Freitas de Oliveira, além de uma auxiliar 

administrativa, Lenalda Maria Silva. Vale ressaltar que a Agente Fiscal Ana Gabriella Cardoso 

entrou em licença maternidade no mês de setembro.  

Dentre as modalidades fiscalizatórias planejadas, foi possível aplicar o check list de Pilates. Foi 

ratificada a parceria com o PROCON-BA - Superintendência de Proteção e Defesa ao 

Consumidor, através da realização da “Operação Reabilita” na cidade de Salvador-BA, e 

firmadas novas parcerias com o CREF-13 – Conselho Regional de Educação Física da 13ª 

Região, DECON-BA – Delegacia do Consumidor, além da realização de uma operação com a 

Polícia Federal em um hospital de grande porte na cidade de Salvador-BA. 

Posto isto, informamos ainda que o Defis é composto atualmente por sete agentes fiscais. 

 

O DEFIS manteve as propostas de fiscalização estabelecidas em 2014 que foram organizadas 

da seguinte maneira: 
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• FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE PESQUISA EM SITES E REDES SOCIAIS: com o objetivo de 

localizar serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional sem registro no CREFITO-7 e 

obrigá-los a efetuarem o mesmo; 

 

• FISCALIZAÇÃO COM FOCO NAS CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL: com o 

objetivo de identificar profissionais que estão em exercício sem portar o documento 

válido ou sem registro no CREFITO-7; 

 

• FISCALIZAÇÃO ESPECÍFICA POR TIPO DE SERVIÇO: com o objetivo de detectar 

procedimentos técnicos inadequados, que possam causar danos ao usuário; 

 

• FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: com o objetivo de verificar se os serviços de 

fisioterapia e de terapia ocupacional estão funcionando de forma legal, ou seja, 

devidamente registrados no CREFITO-7, com profissionais também registrados, sem 

presença de auxiliares ou estagiários irregulares;  

 

• ATIVIDADES INTERNAS: Atendimento ao público por e-mail, telefone e na recepção do 

CREFITO-7, com o objetivo de sanar dúvidas, registrar denúncias e orientar sobre os 

atos fiscalizatórios e ações desenvolvidas pelo Conselho.  

  

Realizamos: 

 

• BLITZ: - Cédulas de identidade profissional, verificando o porte e a validade; 

            - Pilates para verificar se o serviço estava de acordo com os itens estabelecidos 

no check list e entrega de material informativo (folder) contendo orientações acerca 

da legislação específica, manutenção e higienização dos equipamentos; 

 

• MAPEAMENTO DA BAHIA POR MACRORREGIÕES: com o objetivo de atingir a meta de 

100% de municípios fiscalizados, do total de 417 ainda restavam 176 municípios os 

quais nunca receberam a visita deste Conselho. 

 

• MAPEAMENTO DE SERGIPE POR MESORREGIÕES: com o objetivo de retornar em 55 

dos 75 municípios já fiscalizados, mas que não tiveram retorno em 2014. 
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• NOTIFICAÇÃO E AUTO DE NOTIFICAÇÃO E INFRAÇÃO: ação que propicia uma 

fiscalização de cunho educativo, iniciada no ano de 2014 e mantida em 2015, 

possibilitando prazo de regularização sem necessidade (na maioria dos casos) de 

abertura de processo ético ou administrativo. Foram lavradas no Estado da Bahia 

1038 notificações / autos de notificações e infrações / autos de infração, sendo que 

170 tornaram-se autos de infração e foram encaminhadas a ASJUR, as demais 

correspondem a um total de 868 notificações / auto de notificações infrações que 

foram resolvidas ou encontram-se dentro do prazo para regularização. No Estado de 

Sergipe foram lavradas 453 notificações / autos de notificações e infrações / autos de 

infração, sendo que 07 tornaram-se autos de infração e foram encaminhadas a ASJUR, 

as demais correspondem a um total de 446 notificações / auto de notificações 

infrações que foram resolvidas ou encontram-se dentro do prazo para regularização. 

 

• FISCALIZAÇÃO À DISTÂNCIA: busca em diversos sites e redes sociais com o objetivo 

de localizar serviços que não possuem registro no Conselho, aos quais foram enviadas 

notificação solicitando regularização; 

 

• FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: - em academias e estúdios de pilates juntamente com o CREF-

13ª Região, com o objetivo de estabelecer os limites de atuação dos profissionais 

fisioterapeutas e educadores físicos que utilizam o método Pilates, o qual não é de uso 

privativo de nenhuma profissão. 

             - nas UTIs de grandes hospitais verificando o cumprimento da RDC 07/2010 da 

ANVISA. 

             - nas clínicas, na cidade de Aracaju/SE, com atendimento por plano de saúde 

com o objetivo de fazer cumprir dos parâmetros assistenciais e referencial de 

honorários. 

             - em clínicas de ortopedia, na cidade de Salvador, juntamente com o PROCON e 

DECON, com o objetivo de verificar se o atendimento era realizado por profissional 

habilitado ou pessoa leiga. 

             - cumprindo denúncias referente a exercício ilegal da profissão, sendo estas 

encaminhadas, quando possível, para as Delegacias de Polícia Civil correspondente à 

jurisdição onde ocorreu o ilícito. 

 - cumprindo outras denúncias como estágio irregular, parâmetros assistenciais 
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e descumprimento da RDC 07/2010 da Anvisa.   

 

• PARCERIA COM O PROCON: foi mantida a parceria e realizadas fiscalizações conjuntas 

nos serviços de Fisioterapia, na cidade de Salvador, denominada Operação Reabilita, 

cujo acesso e, por conseguinte o flagrante por exercício ilegal eram dificultados ou até 

mesmo impedidos. 

 

• PARCERIA COM O CREF 13ª REGIÃO: - Estabelecemos parceria com o CREF, para 

realização de fiscalizações conjunta, quando necessária, podendo ser de iniciativa de 

ambas as partes; 

               - Realizamos reunião com o CREF objetivando a aproximação dos agentes 

fiscais de ambas autarquias para troca de informações e organização da primeira 

fiscalização conjunta; 

              - Realizada fiscalização conjunta, em todos os serviços de Pilates em Salvador 

e Aracaju, no formato de Blitz. 

 

• FARDAMENTO DOS FISCAIS: foi mantido o uso de coletes e posteriormente 

acrescentado ao fardamento camisas polo. 

 

• Folder Pilates: elaborado, juntamente com o Setor de Comunicação, sendo distribuído 

durante as ações de fiscalização, com o objetivo de orientar acerca da legislação 

específica, manutenção e higienização dos equipamentos. 
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GRÁFICOS DO ESTADO DA BAHIA 

 

• DIVISÃO POR MACRORREGIÕES: 

 
 

 
O Estado da Bahia possui 417 municípios e foi dividido em nove (09) macrorregiões. 

 

• COMPARATIVO DAS FISCALIZAÇÕES DO INTERIOR: 

 

           

7%

9%

8%

12%

17%9%

17%

16%

5%

Bahia Macrorregião Norte: 28 mun.

Macrorregião Centro Norte: 38 mun.

Macrorregião Nordeste: 33 mun.

Macrorregião Leste: 48 mun.

Macrorregião Centro Leste: 72 mun.

Macrorregião Oeste: 37 mun.

Macrorregião Sudoeste: 73 mun.

Macrorregião Sul: 67 mun.

Macrorregião Extremo Sul: 21 mun.

42%

58%

BAHIA (12/14)

não
fiscalizados:
176

fiscalizados:
241

100%

BAHIA (12/15)

não
fiscalizados: 0

fiscalizados:
417
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COMPARATIVO POR MACRORREGIÃO: 

 

• MACRORREGIÃO NORTE 

        

A Macrorregião Norte possui 28 municípios, 20 foram fiscalizados até 2014. Com o 

mapeamento foram fiscalizados em 2015 foram os 08 municípios restantes, 

concluindo a macrorregião com 100% de fiscalização no mês de julho.   

 

• MACRORREGIÃO CENTRO NORTE 

29%

71%

MACRORREGIÃO NORTE 
(12/14)

NÃO
FISCALIZADOS:
08

FISCALIZADOS:
20

100%

MACRORREGIÃO NORTE 
(12/15)

NÃO
FISCALIZADOS
: 0

FISCALIZADOS
: 28
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A Macrorregião Centro Norte possui 38 municípios, 17 foram fiscalizados até maio de 

2014. Com o mapeamento foram fiscalizados no segundo semestre de 2014 um total 

de 10 municípios e em 2015 os 11 municípios restantes, concluindo a macrorregião 

com 100% de fiscalização no mês de junho.  

 

• MACRORREGIÃO NORDESTE 

       

A Macrorregião Nordeste possui 33 municípios, 08 foram fiscalizados até maio de 

2014. Com o mapeamento, no segundo semestre de 2014, mais 14 municípios foram 

29%

71%

MACRORREGIÃO
CENTRO NORTE (12/14)

NÃO
FISCALIZADOS:
11

FISCALIZADOS:
27

100%

MACRORREGIÃO
CENTRO NORTE (12/15)

NÃO
FISCALIZADOS:
0

FISCALIZADOS:
38

33%

67%

MACRORREGIÃO
NORDESTE (12/14)

NÃO
FISCALIZADOS
: 11

FISCALIZADOS
: 22

100%

MACRORREGIÃO
NORDESTE (12/15)

NÃO
FISCALIZADOS
: 0

FISCALIZADOS
: 33
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fiscalizados. Em 2015 os 11 municípios restantes foram fiscalizados no primeiro 

semestre cobrindo 100% da macrorregião.   

 

 

 

 

 

 

 

• MACRORREGIÃO LESTE 

   

A Macrorregião Leste possui 48 municípios, 27 foram fiscalizados até maio de 2014 

restando 21. Com o mapeamento foram fiscalizados em 2015 um total de 21 

municípios, concluindo a macrorregião com 100% de fiscalização no mês de agosto. 

 

• MACRORREGIÃO CENTRO LESTE 

44%

56%

MACRORREGIÃO LESTE 
(12/14)

NÃO
FISCALIZADOS:
21

FISCALIZADOS:
27

100%

MACRORREGIÃO LESTE 
(12/15)

NÃO
FISCALIZADOS
: 0

FISCALIZADOS
: 48
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Macrorregião Centro Leste: possui 72 municípios dos quais 23 foram fiscalizados até 

maio de 2014. Com o mapeamento foram fiscalizados no segundo semestre de 2014 

um total de 15 municípios e em 2015 foram os 34 municípios restantes, concluindo a 

macrorregião com 100% de fiscalização no mês de outubro.   

 

• MACRORREGIÃO OESTE 

     

Macrorregião Oeste: possui 37 municípios dos quais somente 02 tinham sido 

fiscalizados até maio de 2014. Com o mapeamento foram fiscalizados no segundo 

47%

53%

MACRORREGIÃO
CENTRO LESTE (12/14)

NÃO
FISCALIZADOS:
34

FISCALIZADOS:
38

100%

MACRORREGIÃO
CENTRO LESTE (12/15)

NÃO
FISCALIZADOS
: 0

FISCALIZADOS
: 72

30%

70%

MACRORREGIÃO OESTE 
(12/14)

NÃO
FISCALIZADOS
: 11

FISCALIZADOS
: 26

100%

MACRORREGIÃO OESTE 
(12/15)

NÃO
FISCALIZADOS
: 0

FISCALIZADOS
: 37
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semestre de 2014 um total de 24 municípios e durante o ano de 2015 outros 11 

munícipios receberam o CREFITO-7 concluindo a macrorregião com 100% de 

fiscalização no mês de novembro.  

 

 

 

 

 

 

 

• MACRORREGIÃO SUDOESTE 

    

Macrorregião Sudoeste: possui 73 municípios dos quais 24 foram fiscalizados até maio 

de 2014. Com o mapeamento foram fiscalizados no segundo semestre de 2014 um 

total de 10 municípios e em 2015 foram os 39 municípios restantes, concluindo a 

macrorregião com 100% de fiscalização no mês de novembro.   

 

53%

47%

MACRORREGIÃO
SUDOESTE (12/14)
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FISCALIZADOS
: 39

FISCALIZADOS
: 34

100%

MACRORREGIÃO
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FISCALIZADOS
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• MACRORREGIÃO SUL 

    

Macrorregião Sul: possui 67 municípios dos quais 30 foram fiscalizados até maio de 

2014. Com o mapeamento no segundo semestre de 2014 foram fiscalizados um total 

de 07 municípios e em 2015 foram os 30 municípios restantes, concluindo a 

macrorregião com 100% de fiscalização no mês de novembro.   

 

• MACRORREGIÃO EXTREMO SUL 

    

45%

55%

MACRORREGIÃO SUL 
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Macrorregião Extremo Sul: possui 21 municípios dos quais 10 foram fiscalizados. Com 

o mapeamento foram fiscalizados em 2015 os 11 municípios restantes, concluindo a 

macrorregião com 100% de fiscalização no mês de agosto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS DO ESTADO DE SERGIPE 

 

• DIVISÃO POR MESORREGIÕES: 

 

 
O Estado de Sergipe possui 75 municípios e foi dividido em três mesorregiões. 

 

 

24%

56%

20%

Sergipe

Mesorregião Agreste: 18 mun.

Mesorregião Leste: 42 mun.

Mesorregião Sertão: 15 mun.
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• COMPARATIVO DAS FISCALIZAÇÕES DO INTERIOR: 

 
O Estado de Sergipe recebeu fiscalização em 100% dos municípios no período de 2012 e 2013. 

No ano de 2014 somente 20 municípios tiveram o retorno. Em 2015 foi totalizado 100% de 

retorno com a fiscalização dos 55 municípios restantes. 

 

COMPARATIVO POR MESORREGIÕES: 

 

• MESORREGIÃO AGRESTE 
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A mesorregião agreste possui 28 municípios: 100% havia sido fiscalizado entre os anos de 

2012 e 2013. No ano de 2014 o retorno ocorreu em 05 municípios e em 2015 foram 13, 

fechando 100% dos retornos. 

 

• MESORREGIÃO LESTE 

 
A mesorregião leste possui 42 municípios: 100% havia sido fiscalizado entre os anos de 2012 e 

2013. No ano de 2014 o retorno ocorreu em 15 municípios e em 2015 foram 27, fechando 

100% dos retornos.  
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• MESORREGIÃO SERTÃO 

 
A mesorregião sertão possui 15 municípios: 100% havia sido fiscalizado entre os anos de 2012 

e 2013. No ano de 2014 não ocorreu retorno e em 2015 os 15 municípios foram fiscalizados, 

fechando 100% dos retornos.  
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GRÁFICOS DE AÇÕES DO DEFIS  

 

• QUANTITATIVO DE FISCALIZAÇÕES: 

   
Na Bahia foram realizadas 1.251 fiscalizações e 401 em Sergipe. 

 

• EVOLUÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DO INTERIOR-BA: 
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Até o mês de dezembro/14 foram fiscalizados 86 municípios, entre os meses de maio a 

dezembro, restando 176 municípios para receber o CREFITO-7 pela primeira vez. Entre os 

meses de janeiro a novembro de 2015 foram fiscalizados os 176 municípios restantes 

cumprindo a meta de fiscalização em 100% do território baiano.  

 

• FISCALIZAÇÕES DO INTERIOR NÚMERO ABSOLUTO-BA: 

 

 
Total referente tanto a municípios nunca antes fiscalizados quanto a retornos. 

 SERGIPE  
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• EVOLUÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DO INTERIOR-SE: 

 

 
 

• FISCALIZAÇÕES DO INTERIOR NÚMERO ABSOLUTO-SE: 
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Total referente aos retornos previstos e a retornos para cumprimento de denúncias e intimações para 

audiências. 

 
 

• AUTOS DE INFRAÇÃO: 
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• NOTIFICAÇÕES: 

 
*As notificações não computadas se referem ao período anterior a estruturação da planilha. 
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*As notificações não computadas se referem ao período anterior a estruturação da planilha. 

 

• QUILOMETRAGEM PERCORRIDA (INTERIOR) 

 

  
 

• Nº DE MUNICÍPIOS DO INTERIOR FISCALIZADOS:  
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TABELA QUANTITATIVA DE REGISTRO ANUAL – PJ E PF 

 
QUANTITATIVOS 

Pessoa Jurídica BA/SE 852 registros novos 
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Consultório BA/SE 360 registros novos 

2º via de cédula BA/SE 1.959 emissões 

Pessoa Física BA 921 registros novos 

Pessoa Física SE 133 registros novos 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PARA 2016 

 
• Check list Terapia Ocupacional: 

� Saúde Mental 

� Contexto Hospitalar / UTI 

� Saúde do Trabalhador 

� Integração Sensorial 

 

• Check list Fisioterapia: 

� Ortopedia (convênio e SUS) 

� Fisioterapia Respiratória 

� Fisioterapia Aquática 

� Fisioterapia Desportiva 

� Uroginecologia 

� RPG 

� Acupuntura 

� Osteopatia 

 

• Blitz 
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� UTI 

� Ortopedia 

� Home Care  

 

• Fiscalização Conjunta 

� VISA 

� PROCON 

� DECON 

� POLICIA FEDERAL 

� CREF 13ª REGIÃO 

 

• Convênios 

� VISAs MUNICIPAIS (SSA, AJU, VDC, FEIRA DE SANTANA, BARREIRAS) 

 

• Estratégias de Fiscalização no Interior 

� Prioritariamente retorno a municípios fiscalizados com data anterior ao ano 

de 2012. 

 

• Recursos  

� Notebook com recurso de touch screen. 

 

• Criação de parâmetros para abertura de serviços de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional na rede pública. 

 

• Cartilha para Pilates 

 

• Folder contendo parâmetros para serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 

serviço da rede pública. 

 

• Revisão da cartilha da vigilância sanitária 

 

 

Salvador/BA, 21 de dezembro de 2015 
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             Cons. Edmilson Lopes                                                  Cons. Célia Azevedo 

                 Coordenador do DEFIS                                                             Vogal do DEFIS 

 

             Dra. Allana Gonçalves                                                  Dra. Ana Gabriella Cardoso 

                      Agente Fiscal                                                                             Agente Fiscal 

 

             Dra. Camila Cardoso                                                    Dr. Celso Aguiar 

                      Agente Fiscal                                                                       Agente Fiscal 

 

             Dra. Juliana Oliveira                                                     Dra. Ludmila Soares                                                   

                     Agente Fiscal                                                                         Agente Fiscal 

 

             Dr. Saulo Santos 

                   Agente Fiscal 

 



RELATÓRIO ASJUR 2015 

 

� Acompanhamento de Ação na Seção Judiciária da Justiça Federal de Aracaju;  

� Acompanhamento da Ação em tramitação na Comarca de Nossa Senhora do 

Socorro, no Estado de Sergipe; 

� Remessa de cartas com notificações de processos administrativos fiscais = 1054 

� Inscrição na dívida ativa de profissionais inadimplentes = 1076 inscritos. 

� Acompanhamento das ações em tramitação no Poder Judiciário assim distribuídas: 

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Salvador-BA) = 05 processos; 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília-DF) = 03 processos; 

Justiça Federal (Aracaju) = 02 processos; 

Justiça Federal (São Paulo) 01 processo; 

Justiça Federal (Salvador) = 05 processos; 

Justiça Federal (Irecê) = 01 processo; 

Justiça Federal (Juazeiro) = 01 processo; 

Justiça Federal (Vitória da Conquista) = 01 processo; 

Ministério Público do Trabalho = 01 processo; 

Juizados Especiais Federais do Estado de Sergipe = 02 processos; 

1ª Vara do Sistema dos Juizados especiais da Fazenda Pública = 01 processo; 

� Acompanhamento de 01 processo no Ministério Público do Estado de Sergipe; 

� Acompanhamento da Ação em tramitação na Comarca de Nossa Senhora do 

Socorro, no estado de Sergipe; 

� Acompanhamento e assessoria à Comissão de Licitação nos processos pertinentes; 

� Participação das visitas realizadas pela Câmara Técnica de Perícia aos 

desembargadores do TRT da 5ª Região e da 20ª Região; 

� Participação na celebração de acordos extrajudiciais com os profissionais em 

débito, assessorando diretamente o Diretor Tesoureiro; 

� Acompanhamento de processos administrativos do CREFITO-7, emitindo pareceres 

e ofícios com a finalidade de atender solicitações diversas; 

� Acompanhamento de processos ético-profissionais do CREFITO-7, realizando os 

atos necessários ao andamento processual, como audiências de instrução e de 

julgamento; 

� Atendimentos aos profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais; 

� Participação na comissão do COFFITO que procedeu na revisão das Resoluções 

atinentes ao exercício Professional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional; 



� Assessoria direta e constante à Diretoria do Regional, inclusive com a participação 

nas ROD’s; 

�  Redação de Portarias diversas. 

 

 

 

 















































RESOLUÇÃO Nº. 182, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997

(DOU nº 246 de 19.12.97, Seç. 1, Pág. 30544)

 

Aprova  a
adequação  do
Regimento
Interno  Padrão
dos  Conselhos
Regionais  de
Fisioterapia  e
Terapia
Ocupacional,
instituído  pela
Resolução
COFFITO6,  de
30.01.1978,  aos
termos  da  Lei  nº
6.316,  de
17.12.1975.

 

O  Plenário  do  CONSELHO  FEDERAL  DE  FISIOTERAPIA  E  TERAPIA  OCUPACIONALCOFFITO,  no
exercício  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais  e  cumprindo  o  deliberado  em  sua  79ª  Reunião,
realizada nos dias 25 e 26 de novembro, na Secretaria Executiva do COFFITO, situada na Rua Coronel
Lisboa, 397 – Vila Mariana, São Paulo – SP., na conformidade com a competência prevista nos incisos II
e VI, do Art. 5º da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, resolve:

Art.1º    Fica  aprovada  a  adequação  do  Regimento  Interno  Padrão  dos  Conselhos  Regionais  de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS,  instituído pela Resolução COFFITO6, de 30.01.1978,
aos  termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975.

Art.2º  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CELIA RODRIGUES CUNHA

DiretoraSecretária

 

RUY GALLART DE MENEZES

Presidente do Conselho

 

REGIMENTO INTERNO PADRÃO

DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

 

 Imprimir



CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS têm seus objetivos,
natureza, jurisdição, sede, foro e competência definidos na Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975.

Parágrafo  Único  –  Os  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  CREFITOS,  são
organizados e instalados por ato específico do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
COFFITO, nos termos do inc. IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, e segundo critério da divisão
do  país  em  regiões  de  jurisdição  que,  em  função  do  número  de  profissionais  e  pessoas  jurídicas  em
atividade, assegure funcionamento autônomo e regular, administrativo e financeiro.

Art. 2º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, no seu conjunto,
compõem  com  o  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  OcupacionalCOFFITO,  uma  Instituição,
responsável  pelo  atendimento  dos  objetivos  de  interesse  público  que  determinaram  a  criação  desses
Conselhos Regionais  –  CREFITOS  e  do  Egrégio  Conselho  Federal    COFFITO,  nos  termos  da  Lei  nº
6.316, de 17.12.1975.

Art. 3º   Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, nos  termos dos
incisos III, IV e V, do Art. 7º da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, fiscaliza o exercício profissional na área de
sua  jurisdição  representando,  inclusive  às  autoridades  competentes,  sobre  os  fatos  que  apurar  e  cuja
solução ou repressão não seja de sua alçada; cumpre e faz cumprir as disposições as disposições da Lei
nº  6.316/75,  das  resoluções  e  demais  normas  baixadas  pelo  Conselho  Federal  –  COFFITO;  funciona
como  tribunal  Regional  de  Ética,  conhecendo,  processando  e  decidindi  os  casos  que  lhe  forem
submetidos.

Art.  4º    Os  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  CREFITOS,  no  âmbito  da
administração  interna  da  Instituição,  são  instâncias  de  1º  grau,  nas  áreas:  deliberativa,  normativa,
administrativa, contenciosa e disciplinar.

Art.  5º    A  sigla  CREFITO,  instituída  pelo  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –
COFFITO,  para  os  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional,  será  usada  por  cada
Conselho Regional, acrescida de hífen () mais o número correspondente à respectiva jurisdição.

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

 

Art.  6º    A  estrutura  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  CREFITO,
compreende: I – Plenário; II – Diretoria; III – Comissão de Tomada de Contas – CTC; IV – Comissão de
Ética Profissional – COEP; V – As Assessorias Técnicas; VI – Secretaria Geral.

Art.  7º    O  Plenário  é  o  órgão  de  deliberação  superior  da  Instituição,  constituído  por  nove  membros
efetivos eleitos e empossadas no cargo de Conselheiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.316/75.

Art. 8º  O Plenário exerce a competência legal discriminada no art. 7º, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, e
tem a seguinte competência regimental: I – eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu
Presidente  e  VicePresidente;  II  –  eleger,  dentre  os  seus membros,  que  não  integrem  a  Diretoria,  os
nomes  dos  componentes  da Comissão  de Tomada  de ContasCTC;  III  –  aprovar,  "ad  referendum"  do
Conselho  Federal  –  COFFITO,  os  nomes  de  Fisioterapeutas  e/ou  Terapeutas  Ocupacionais  para
comporem  o  Colegiado,  como  membros  suplentes,  uma  vez  ocorrida  vacâncias  de  cargos,  no



correspondente a 1/3 (um terço) dos seus membros, observada a relação original de Fisioterapeuta e de
Terapeuta  Ocupacional  integrantes  do  Colegiado;  IV  –  decidir  sobre  renúncia,  impedimento,  licença,
dispensa e justificativa de falta de seus membros;   V – determinar as medidas necessárias objetivando
ao Conselho Regional – CREFITO, arrecadar as contribuições obrigatórias (anuidades) e emolumentos,
taxas  e  multas  fixadas  pelo  Conselho  Federal  –  COFFITO  e  devidas  pelos  profissionais  e  empresas
(pessoa  física  e  jurídica),  e  adotar  todas  as  medidas  necessárias  destinadas  a  efetivação  dessas
receitas, destacando e entregando ao Conselho Federal – COFFITO as importâncias correspondentes à
participação  legal, que é de 20% (vinte por cento) do  total arrecadado, sendo a cobrança efetivada via
bancária, mediante instrumento contratual com a intervenção obrigatória do COFFITO; VI – dispor, com a
participação de todos os Conselhos Regionais, da elaboração de proposta de Regimento Interno Padrão
dos  CREFITOS,  ou  de  alteração  ou  adequação,  para  submeter  a  análise  e  deliberação  do  Conselho
Federa  –  COFFITO;  VII  –  propor  ao  Conselho  Federal  –  COFFITO,  as  medidas  necessárias  ao
aprimoramento  dos  serviços  e  do  sistema  de  fiscalização  do  exercício  profissional  no  sentido  do
Conselho  Regional  –  CREFITO  bem  cumprir  suas  obrigações  e  prerrogativas  institucionais;  VII  –
estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem; IX
–  julgar  as  infrações  e  aplicar  penalidades  previstas  nesta  Lei  e  em  normas  complementares  do
Conselho Federal – COFFITO; X – aprovar balancetes,  reformulaçõesorçamentárias, balanço geral do
exercício  e  a  proposta  orçamentária  do  Conselho  Regional  –  CREFITO,  encaminhando  para
homologação  do  Conselho  Federal  –  COFFITO;  autorizar  a  abertura  de  créditos  adicionais  bem  com
operações referentes a mutações patrimoniais; emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas a
que  esteja  obrigado;  determinar  as  respectivas  publicações;  XI  –  aprovar  o  parecer  conclusivo  sobre
prestações  de  contas  do  Conselho  Regional  –  CREFITO  e  o  relatório  anual  de  suas  atividades;
determinar as respectivas publicações; XII – autorizar a celebração de acordos, convênios ou contratos
de  assistência  técnica,  cultural  e  financeira  com  entidades  públicas  e  privadas;  XIII  –  autorizar  ao
Presidente  adquirir,  onerar  ou  alienar  bens  móveis,  veículos  ou  material  permanente  de  valor
considerável; contratação de locação de imóveis; de serviços de terceiros; XIV – conceder distinções ou
honrarias  em  nome  do  CREFITO;  XV  –  fixar  o  horário  do  expediente  do  CREFITO;  XVI  –  aprovar  e
alterar  a  tabela  de  empregos  do  CREFITO,  os  níveis  salariais  e  as  formas  de  progressão  dos
empregados, enquanto não existente ato normativo do Conselho Federal – COFFITO, sobre a matéria;
XVII  –  autorizar  a  contratação  de  serviços  de  consultoria  e  assessoria,  e  a  criação  de  comissões  de
natureza  permanente;  XVIII  –  autorizar  a  edição  de  boletins,  jornais,  revistas  e  outros  veículos  de
divulgação do Conselho Regional – CREFITO; XIX – autorizar a delegação de atribuições; XX – aprovar
as atas de suas reuniões; XXI – publicar, anualmente, a relação de profissionais registrados no Conselho
Regional  –  CREFITO;  XXII    cumprir  e  fazer  cumprir  este  Regimento,  ouvindo  o  Conselho  Federal  –
COFFITO, nos casos omissos.

Art.  9º   As  reuniões  do  Plenário  são  ordinárias  e  extraordinárias,  nelas  observando  o  "quorum"  para
deliberação representada pela presença da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo  1º   A  reunião  ordinária  será  realizada,  preferencialmente,  mensalmente,  sendo  convocada
pelo Presidente do COFFITO.

Parágrafo 2º  A reunião extraordinária é convocada pelo Presidente do CREFITO ou a requerimento de
2/3 (dois  terços) dos membros do Plenário quando da ocorrência de evento que por sua  importância e
urgência  justifique a medida, vedada a  inclusão na pauta respectiva de assunto estranho ao que tenha
justificado a convocação.

Parágrafo  3º   A  inexistência  do  "quorum"  referido  no Art.  9º,  em  segunda  convocação,  observado  o
intervalo de trinta (30) minutos, implica na transferência da reunião para outra hora ou outro dia.

Parágrafo Único – Transferida a reunião, é facultado ao Presidente do CREFITO convocar suplentes em
número suficiente para eventual substituição dos membros efetivos que venham a faltar.



Art.  10  –  Ocorrida  a  vacância  de  cargo  de  conselheiro,  o  Plenário,  em  sua  primeira  reunião  elege  o
Conselheiro Suplente que deve preencher a vaga durante o restante do mandato, dando conhecimento,
em tempo hábil, ao Egrégio Conselho Federal.

Art.  11  –  Nos  casos  de  licença,  de  impedimento  ou  falta  eventual  de  Conselheiro,  o  Presidente  do
CREFITO  pode  convocar  um  dos  suplentes  para  substituílo  durante  o  período  de  duração  do
afastamento.

Parágrafo Único  – O  suplente  convocado  após  assinar  o  termo  de  compromisso  em  livro  próprio,  fica
investido das prerrogativas inerentes ao cargo.

Art.  12  –  O  Plenário  decide  pela  maioria  simples  dos  votos  dos  membros  efetivos  participantes  da
reunião,  excluindo  o  Presidente  ou,  quando  for  o  caso,  o  membro  que  esteja,  eventualmente,  na
Presidência dos trabalhos.

Parágrafo Único – O Presidente ou o membro que está, na Presidência dos trabalhos, profere, voto de
qualidade no desempate de votação.

Art.  13  –  Podem  participar  da  reunião  do  Plenário,  quando  convocados,  ou  mesmo  convidados,  os
suplentes, os assessores e outras pessoas cuja participação seja do interesse da Instituição.

Parágrafo Único – A participação referida neste artigo é plena, salvo quanto ao direito do voto.

Art. 14 – As convocações mencionadas no art. 12 são feitas a critério do Plenário ou do Presidente.

Art. 15 – A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário e da administração da Instituição;

Art. 16 – Compete à Diretoria: I – promover a elaboração das normas e a execução dos procedimentos
necessários  ao  Plenário  para  o  exercício  de  sua  competência  legal  e  regimental;  II  –  cumprir  e  fazer
cumprir as deliberações do Plenário; III – julgar os processos de habilitação ao exercício das profissões
de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional,  regulamentadas nos  termos do DecretoLei  nº 938, de
13.10.1969, e os de  registro de empresas  referidas no parágrafo único do art. 12, da Lei nº 6.316, de
17.12.1975; IV – decidir sobre o valor da multa a ser aplicada, que não poderá exceder a 10 (dez) vezes
o valor da anuidade corrente, e em dobro de reincidência, em relação a profissionais e empresas, com
vínculo ou não ao Conselho Regional – CREFITO, por  infringência aos dispositivos da Lei nº 6.316, de
17.12.1975 e aos atos normativos do Conselho Federal – COFFITO, sendo que, a multa prevista no art.
17III, da Lei nº 6.316/75, por consistir em pena disciplinar, por infração aos dispositivos do art. 16 deste
diploma legal, é competência única e exclusiva de aplicações por parte do Plenário do Conselho Regional
– CREFITO; V – determinar os lançamentos dos devedores do Conselho Regional – CREFITO, em livro
próprio de dívida, constituindo a certidão passada pela diretoria em título executivo extrajudicial, relativo a
crédito  das  anuidades,  emolumentos,  taxas  e multas;  VI  –  determinar  as medidas  necessárias  para  a
efetivação das  receitas previstas,  inclusive, a promoção, perante o  juízo competente, de cobrança das
importâncias  correspondentes  a  anuidades,  taxas,  emolumentos  e  multas,  esgotados  os  meios  de
cobrança amigável; VII – criar comissões e grupos de trabalho de natureza transitória; VIII  submeter ao
Plenário  o  relatório  de  sua gestão;  IX – aprovar  as atas de  suas  reuniões; X – autorizar  a  compra de
materiais  de  consumo  e  os  permanentes  de  pequeno  valor;  XI  –  exercer  qualquer  outra  competência
delegada pelo Plenário.

Art. 17 A Diretoria é composta: I – pelo Presidente e VicePresidente, eleitos e empossados nos termos
do  inciso  I  do Art.  7º,  da  Lei  nº  6.316/75;  II  –  por  um DiretorSecretário  e  por  um DiretorTesoureiro,
designados pelo Presidente entre os membros efetivos do Plenário.

Parágrafo  Único  – O DiretorSecretário  e  o  DiretorTesoureiro  são  destituíveis  "ad  nutum",  por  ato  do
Presidente.

Art. 18 – O mandato da Diretoria é de quatro anos.



Art. 19 – A eleição do Presidente e do VicePresidente e a designação do DiretorSecretário e do Diretor
Tesoureiro procedese na reunião do Plenário imediatamente a posse.

Parágrafo primeiro – Os membros da nova Diretoria são empossados quando da transmissão do órgão
ao novo Colegiado.

Parágrafo segundo – A posse do Presidente eleito será procedida, tendo como autoridade empossante o
Presidente da gestão anterior ou na sua ausência por uma das autoridades presentes no ato.

Art. 20 – Na ocorrência de licença, impedimento ou falta eventual de membro da Diretoria, a substituição
é  automática,  válida  durante  o  período  do  afastamento,  formalizada  pela  assinatura  de  termo  de
compromisso e processada da seguinte  forma:  I – o VicePresidente acumula o exercício de seu cargo
com  o  de  Presidente;  II  –  O  DiretorSecretário  com  o  VicePresidente  e/ou  DiretorTesoureiro;  III  –  o
DiretorTesoureiro com o DiretorSecretário.

Parágrafo primeiro – No afastamento simultâneo do Presidente e do VicePresidente, o Plenário escolhe,
dentre seus membros, os substitutos do Presidente e do VicePresidente.

Parágrafo segundo – Em caso de afastamento do VicePresidente e do DiretorTesoureiro ou do Diretor
Tesoureiro, o Presidente acumula o exercício do seu cargo com o de VicePresidente.

Parágrafo  terceiro  –  Havendo  afastamento  do  DiretorSecretário  e  do  DiretorTesoureiro,  cabe  ao
Presidente designar, dentre os membros efetivos do Plenário, os respectivos substitutos.

Art. 21 – É vedado ao conselheiro afastarse do exercício de cargo da Diretoria por mais de 60(sessenta)
dias, seguidos ou intercalados.

Art. 22 – Na vacância dos cargos de Presidente ou VicePresidente, o Plenário, na primeira reunião que
realizar após a vacância, elege o substituto para cumprir o respectivo mandato.

Parágrafo Único – Até a realização da eleição referida neste artigo, a substituição é feita de acordo com o
disposto no Art. 19.

Art. 23 – A Diretoria reúnese, por convocação do Presidente do CREFITO.

Parágrafo Único  – Aplicamse  à  reunião  da Diretoria,  no  que  couber,  as  disposições  pertinentes  à  do
Plenário.

Art. 24 – A Comissão de Tomada de Contas – CTC, órgão assessor do Plenário de caráter consultivo e
fiscal,  e  de  Controle  Interno,  é  integrada  por  3  (três)  conselheiros  efetivos  que  não  participem  da
composição  da  Diretoria,  eleitos  pelo  Plenário  do  CREFITO  e  compromissados  quando  da  eleição  e
designação referidas no Art. 19, sendo, entre eles escolhidos o Presidente, o Secretário e o Vogal.

I – É vedado a exmembro da Diretoria  integrar a CTC, quando as contas relativas à respectiva gestão
não  tenham  sido  aprovadas,  pelo  Plenário,  ou  tenham  sido  aprovadas  apenas  parcialmente  ou  com
restrições.

II – No exercício de suas atribuições, inclusive a de Controle Interno da Instituição, desde que necessário,
a  Comissão  de  Tomada  de  ContasCTC,  solicitará  ao  Presidente  do  CREFITO  o  credenciamento  de
conselheiros  suplentes,  de  Fisioterapeutas  ou  Terapeutas  Ocupacionais  para  auxiliar  os  trabalhos  de
avaliações de prestações de contas, efetuar sindicâncias ou mesmo integrar comissões de sindicâncias a
serem criadas, quando for o caso, ou promover diligências necessárias à instrução desses processos à
seu cargo.

Art.  25  –  O  mandato  e  a  posse  dos  membros  da  CTC  são  coincidentes  com  os  dos  membros  da
Diretoria.



Art. 26 – O membro da CTC, quando licenciado ou em seus impedimentos eventuais, é substituído por
um dos conselheiros não integrantes da Diretoria, nem da própria CTC.

Parágrafo Único – O Plenário determina a procedência a ser observada na convocação, na oportunidade
da eleição dos membros da CTC.

Art.  27  –  O  Presidente  do  Conselho  Regional  –  CREFITO,  poderá  solicitar  a  CTC  pronunciamento
específico  em  assuntos  inerentes  as  contas  do  CREFITO,  em  qualquer  época,  desde  que  entenda
necessário.

Art. 28 – A Reunião da CTC independe de convocação e antecede a reunião do Plenário.

Parágrafo Único – A CTC poderá reunirse em caráter extraordinário, mediante convocação do Plenário
ou  do  Presidente  do  CREFITO,  quando  da  ocorrência  de  evento  que  por  sua  importância  e  urgência
justifique a medida.

Art. 29 – Compete à CTC instruir com parecer conclusivo balancetes e processo de prestação de contas,
para  orientação  e  julgamento  do  Plenário,  fazendo  referência  expressa  às  seguintes  verificações:  I  –
regularidade  do  processamento  de  arrecadação  da  receita  e  da  respectiva  documentação
comprobatória, inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções; II – regularidade no
processamento  de  aquisição  de  material,  prestação  de  serviços  e  adiantamento  de  numerário;  III  –
regularidade  no  processamento  da  despesa  e  da  respectiva  documentação  comprobatória  inclusive
quanto a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial.

Parágrafo Único – Incumbe ao Presidente do CREFITO, diligenciar o atendimento do que for requisitado
pela  CTC,  para  o  exercício  da  competência  referida  neste  artigo,  inclusive  o  apoio  administrativo  e  o
assessoramento técnico.

Art.  30  – A Comissão Ética Profissional  – COEP,  órgão  assessor  do Plenário,  de  caráter  consultivo,  é
presidida pelo VicePresidente do CREFITO e composta de um Secretário e dois Vogais por ele indicados
dentre  os  conselheiros  efetivos  ou  suplentes,  vetandose  a  participação  de  membros  de  Diretoria  do
Colegiado, com exceção do VicePresidente, que é membro nato.

Art.  31  –  Incumbe  ao  VicePresidente  indicar  dentre  os  conselheiros  efetivos  ou  suplentes  não
integrantes  da  COEP,  o  substituto  a  ser  designado  quando  do  licenciamento,  impedimento  ou  falta
eventual de seus membros.

Parágrafo Único – O VicePresidente é substituído, em seus afastamentos eventuais da presidência da
COEP, de acordo com o estabelecimento no art. 20.

Art. 32 – A reunião da COSEP é convocada pelo seu Presidente.

Art. 33 – Compete à COEP, entre outros, instruir com pareceres conclusivos os processos que lhe foram
encaminhados pelo Presidente do CREFITO e a serem submetidos ao julgamento do Plenário.

Parágrafo Único – Aplicase a este artigo, no que couber, o disposto no Parágrafo Único do Art. 28.

Art.  34  –  Pode  a  COEP,  por  ato  do  seu  Presidente,  credenciar  Fisioterapeutas  ou  Terapeutas
Ocupacionais, ou constituir Comissão de Sindicância composta desses profissionais, com a finalidade de
efetuar  sindicâncias  ou  promover  diligências  necessárias  à  instrução  de  processo  a  seu  cargo.
(Revogados pela Resolução Coffito nº 192/1998)

Art. 35 – As Assessorias Técnicas – contratadas pelo CREFITO, em caráter permanente ou temporário,
com  a  finalidade  de  atender  ao  assessoramento  do  Plenário,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros  em
assuntos próprios das respectivas áreas profissionais, do interesse da administração da Instituição.



Parágrafo Único – O assessoramento  referido neste artigo é  solicitado por  intermédio do Presidente e
inclui  a  instrução  do  assunto  com  parecer  técnico,  e  conforme  a  área  profissional,  a  execução  de
procedimentos requeridos pelo encaminhamento e a solução do mesmo.

Art.  36  –  A  Secretaria  Geral  é  o  órgão  encarregado  da  execução  dos  serviços  e  das  atividades
administrativas de apoio, necessárias ao pleno funcionamento do CREFITO e conservação e guarda de
seu patrimônio.

Art. 37 – Os serviços e atividades da Secretaria Geral são executados sob a chefia de um Coordenador
Geral, sendo distribuídos em duas áreas: Administrativa e EconômicoFinanceira.

Art.  38  –  Compete  à  Secretaria  Geral  a  execução  dos  seguintes  serviços  e  atividades:  I  –  na  área
administrativa;  a)  de  expediente,  arquivo  e  biblioteca;  b)  processamento  administrativo  com  fins  de
encaminhamento  ao  COFFITO  para  registro  dos  Diplomas  de  Graduação  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional e/ou diplomas ou certificados e titulações pertinentes a estas atividades profissionais; c) de
cadastro;  d)  de  pessoal  e  material;  e)  de  protocolo  e  comunicações;  f)  de  gráfica  e  reprodução  de
originais; g) de recepção e zeladoria. II – na área econômico – financeira: a) de controle de arrecadação;
b) de controle de despesa; c) da contabilidade.

Parágrafo  Único    É  facultado  à  Diretoria  constituir  em  sessão  ou  turma,  em  caráter  permanente  ou
temporário,  o  serviço  ou  atividade,  que,  pelo  volume  de  atribuições  e  número  de  empregados  sejam
necessários à respectiva execução e justifica a medida.

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art.  39  –  Incumbe  ao  Presidente  do  CREFITO,  além  das  previstas  em  outros  dispositivos  deste
Regimento, as seguintes atribuições: I – administrar e representar o CREFITO, nos termos do art. 8º, da
Lei nº 6.316/75; II – convocar, determinar a pauta e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria, nelas
proferindo o voto de qualidade; III – convocar a reunião extraordinária da CTC, observado o disposto no
Parágrafo Único do art. 27; IV – convocar e dar posse: a) ao eleito membro efetivo do COFFITO; b) ao
membro  eleito  ou  designado  para  o  cargo  da  Diretoria;  c)  ao  membro  da  CTC  e  da  COEP;  d)  ao
Fisioterapeuta  e/ou  Terapeuta  Ocupacional,  aprovado  pelo  Plenário  para  integrar  o  Colegiado,  como
membro  suplente,  no  caso  de  vacâncias  de  cargos  correspondente  a  1/3  dos  seus  membros;  V  –
compromissar os substitutos nos casos referidos nos arts. 10, 20 e 26 e no parágrafo único do art. 31; VI
–  credenciar  representantes  e  procuradores  do  CREFITO;  VII  –  nomear  membro  "ad  hoc"  para  o
desempenho  de  funções;  VIII  –  designar  relatores;  IX  –  assinar  com  o  DiretorSecretário  os  atos
decorrentes  das  deliberações  do Plenário  e  da Diretoria; X  – movimentar  com o DiretorTesoureiro  as
contas bancárias do CREFITO, assinando cheques e tudo mais exigido para o referido fim; XI – elaborar
com o DiretorTesoureiro a proposta orçamentária do CREFITO; XII – assinar com o DiretorTesoureiro
os balancetes, o balanço geral, as reformulações orçamentárias, o orçamentoprograma e o processo de
prestação de contas do Conselho RegionalCREFITO, e submetêlos à aprovação do Plenário até a data
estabelecida,  inclusive, aquela determinada para o  julgamento do processo de prestação de contas do
exercício;  XIII  –  autorizar  o  pagamento  de  despesas  orçamentárias,  observadas  as  normas  legais  e
pertinentes; XIV  –  autorizar  a  expedição  de  certidões,  declarações,  atestados  e  documentos  extraídos
dos registros próprios do CREFITO; XV – conceder vista de processo; XVI – autorizar a  realização   de
sindicância e a  instauração de  inquéritos; XVII – elaborar com o DiretorSecretário o  relatório anual de
atividades do CREFITO e submetêlo à aprovação do Plenário até a data estabelecida para o julgamento
do processo de prestação de contas do exercício; XVIII – decidir sobre alterações eventuais do horário
de expediente; XIX – autorizar a admissão e dispensa de empregados; XX – aprovar a escala de férias



dos empregados; XXI – autorizar o trabalho de empregados fora do horário normal de expediente; XXII –
conceder  elogios  aos  empregados  e  aplicar  penalidades;  XXIII  –  assinar  os  diplomas  de  Cursos  de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, após registrados e devolvidos pelo COFFITO, de outros diplomas
e  certificados  ou  titulações  próprias  pertinentes  à  Fisioterapeutas  e  a  Terapeutas  Ocupacionais  de
registro obrigatório no COFFITO; XXIV – assinar os documentos de identidade profissional e de registro
de empresas emitidos pelo Conselho Regional – CREFITO.

Art.  40  –  Incumbe  ao  VicePresidente,  além  das  atribuições  previstas  em  outros  dispositivos  deste
Regimento  substituir  o  Presidente  em  suas  faltas  e  impedimentos  e  assessorálo  no  desempenho  de
suas atribuições.

Art. 41 – Incumbe ao DiretorSecretário, além das referidas em outros dispositivos deste Regimento, as
seguintes atribuições: I – secretariar as reuniões do Plenário e da Diretoria, procedendo a verificação do
"quorum", assessorando o Presidente na condução dos trabalhos e elaborando as respectivas atas; II –
supervisionar os serviços e atividades compreendidas na área administrativa da Secretaria Geral.

Art. 42 – Incumbe ao DiretorTesoureiro, além das mencionadas em outros dispositivos deste Regimento,
as  seguintes  atribuições:  I  –  zelar  pelo  atendimento  dos  compromissos  financeiros  do  CREFITO  nos
respectivos  prazos;  II  –  supervisionar  os  serviços  e  atividades  compreendidas  na  área  econômico
financeira  da  Secretaria  Geral;  III  –  participar  e  supervisionar  os  trabalhos  de  elaboração  das
reformulações  orçamentárias,  de  orçamentosprogramas,  dos  balancetes,  do  balanço  geral  e  do
processo de prestação de contas do exercício do Conselho RegionalCREFITO.

Art.  43 – As atribuições dos assessores, quando não empregados, devem constar expressamente dos
respectivos contratos de prestação de serviços.

Art. 44 – As atribuições dos membros da COEP são definidas em regulamento próprio.

Art.  45  –  Incumbe  ao  Coordenador  Geral:  I  –  Chefiar  os  serviços  e  atividades  da  Secretaria  Geral,
zelando pela disciplina, e o  cumprimento das normas  legais e  regulamentares vigentes;  II  –  zelar pelo
cumprimento  do  horário  de  expediente  do  CREFITO;  III  –  manter  atualizado  um  demonstrativo
cronológico dos compromissos financeiros do CREFITO; IV – providenciar as medidas necessárias para
a efetivação, dentro dos respectivos prazos, dos pagamentos das despesas autorizadas; V   zelar pela
atualização dos registros e da documentação de contabilidade da Instituição; VI – controlar a aquisição,
os estoques e o consumo de material; VII – instruir processos administrativos e financeiros, quando for o
caso;  VIII  –  receber,  abrir  e  distribuir  a  correspondência;  IX  –  redigir,  por  determinação  superior,  em
sendo necessário, exposições de motivos, relatórios, editais, atos e correspondências da Instituição; X –
zelar  pela  remessa  à  divulgação  nos  órgãos  respectivos  dos  atos  e  outros  expedientes  a  serem
publicados,  mantendo  atualizada  a  conferência  e  o  controle  dos  textos  publicados;  XI  –  zelar  pela
atualização dos registros, arquivos e cadastros de responsabilidade do CREFITO; XII –  fornecer dados
estatísticos dos serviços e atividades da Secretaria Geral para elaboração de relatórios; XIII – zelar pela
guarda  e  conservação  das  instalações, mobiliário, máquinas,  equipamentos,  livros,  utensílios  e  outros
bens  do  CREFITO  ou  que  estejam  sob  a  responsabilidade  do  Conselho  Regional;    XIV  –  zelar  pela
arrumação  e  higiene  dos  ambientes  de  trabalho  e  das  dependências  do  imóvel  da  sede  do Conselho
Regional – CREFITO.

 

CAPÍTULO IV

DOS ATOS DE AUTORIDADE E NORMATIVOS

 

Art.  46 – As deliberações do Plenário e da Diretoria  constam das atas das  respectivas  reuniões e são
formalizadas mediante: I – Resoluções e Acórdãos, as do Plenário; II – Decisões, as da Diretoria.



Parágrafo  Único  –  O  Acórdão  formaliza  a  deliberação  do  Plenário  no  julgamento  dos  processos  de
natureza ética e disciplinar ou administrativa.

Art. 47 – A Resolução e o Acórdão são divulgados obrigatoriamente na imprensa, assim como a decisão,
quando destinada a produzir efeitos fora do âmbito da Instituição.

Art.  48  –  As  determinações  do  Presidente  são  formalizadas  mediante:  I  –  Portarias;  II  –  Ordens  de
Serviços.

Art. 49 – As Resoluções e Acórdãos têm numeração, por espécie cronológica e infinitiva.

Art. 50 – As Decisões, Portarias e Ordens de Serviço têm numeração, por espécie, cronológica e anual.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 51 – A proposta da Diretoria que deixar de ser votada em duas reuniões consecutivas do Plenário,
por falta de "quorum", é tida como aprovada.

Art.  52  – A  nomenclatura  dos  empregos  e  respectivas  atribuições,  os  níveis  salariais  e  as  formas  de
progressão dos empregados dos CREFITOS, serão criadas, de acordo com os interesses da Instituição e
aprovadas pelo Plenário.

Art.  53  –  Este  Regimento  Interno,  somente  poderá  ser  alterado, mediante  proposta  aprovada  por  2/3
(dois terço) dos Conselhos RegionaisCREFITOS, e encaminhada para exame e aprovação do Conselho
FederalCOFFITO, em cumprimento ao que consta no inc. IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316/75.
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PORTARIA CREFITO-7 Nº 05/2011 
 

 
Cria a Ouvidoria do CREFITO-7, e dá 
outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO (BAHIA E SERGIPE), no uso de suas atribuições 
legais; 
 
Considerando que é competência dos Conselhos Regionais “estimular a exação no 
exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem”, 
nos termos do art. 7º, XII, da Lei nº 6.316/75; 
 
Considerando o crescimento do número de denúncias e reclamações de cidadãos e 
profissionais no tocante ao exercício das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta 
Ocupacional; 
 
Considerando que é interesse da sociedade melhorar e aprimorar cada vez mais as 
condições para o bom exercício da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional; 
 
Considerando a inexistência de um procedimento padronizado para o recebimento 
de reclamações e denúncias tanto de profissionais quanto de cidadãos, no âmbito 
da jurisdição do CREFITO-7; 
 
INSTITUI a Portaria CREFITO-7 nº 05/2011, que reger-se-á pelas disposições abaixo 
elencadas: 
 
Art. 1º. Fica instituída a Ouvidoria do CREFITO-7, com atuação na jurisdição dos 
Estados da Bahia e de Sergipe. 
 
Art. 2º. Compete à Ouvidoria do CREFITO-7: 
 
I – Receber reclamações e denúncias de cidadãos, no tocante à atuação dos 
profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, bem como das empresas 
prestadoras de serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 
 
II – Receber reclamações e denúncias de profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais, no tocante às condições para o exercício das respectivas profissões, 
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bem como em relação ao atendimento, por parte das empresas prestadoras de 
serviços, da legislação disciplinadora das atividades de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional. 
 
Art. 3º. As reclamações ou denúncias poderão ser recebidas por qualquer meio 
idôneo, garantindo-se o sigilo da identidade do reclamante ou denunciante, salvo 
nos casos expressos nesta Portaria. 
 
§ 1º. O CREFITO-7 disponibilizará número telefônico e endereço de e-mail para que 
os profissionais, bem como a população em geral, possam ter acesso ao direito de 
reclamar ou denunciar, informando os contatos no sítio oficial da instituição; 
 
§ 2º. Recebida a reclamação ou denúncia por telefone, serão os fatos reduzidos a 
termo pelo funcionário responsável, que o encaminhará ao Conselheiro Ouvidor, 
para as providências cabíveis; 
 
§ 3º. Comparecendo o reclamante ou denunciante pessoalmente à sede do 
CREFITO-7, será fornecido ao mesmo o Formulário Padrão de Reclamação ou 
Denúncia, conforme modelo constante do Anexo I desta Portaria. 
 
Art. 4º. Recebida a reclamação ou denúncia, a Ouvidoria poderá solicitar 
esclarecimentos ao denunciante ou reclamante, bem como ao denunciado ou 
reclamado, com o fim de obter elementos para a elucidação dos fatos e para a 
adoção das providências cabíveis. 
 
Art. 5º. Caberá ao Conselheiro Ouvidor apresentar relatório das reclamações ou 
denúncias recebidas aos Conselheiros integrantes da Diretoria do CREFITO-7, 
contendo a síntese dos fatos narrados, bem como as sugestões que entender 
necessárias para a solução dos mesmos. 
 
Parágrafo Único: Caberá à Diretoria deliberar sobre as providências a serem 
adotadas em cada caso específico, na forma do relatório apresentado pelo 
Conselheiro Ouvidor.  
 
Art. 6º. Se os fatos narrados consistirem em denúncia por infração ética ou 
disciplinar por parte do denunciado, o denunciante deverá comparecer à sede do 
CREFITO-7 para assinar o Formulário Padrão de Reclamação ou Denúncia, ou trazer 
petição escrita própria, para a instauração do respectivo processo ético ou 
disciplinar, que deverá conter a necessária identificação de ambas as partes, na 
forma da legislação vigente. 
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Art. 7º. Para os fins desta Portaria, fica desde já nomeado o Conselheiro Cléber 
Murilo Pinheiro Sady para a função de Conselheiro Ouvidor do CREFITO-7. 
 
Parágrafo Único. Em caso de renúncia ou afastamento do Conselheiro Ouvidor, 
será nomeado substituto no prazo de 10 (dez) dias, por meio de Portaria do 
Presidente do CREFITO-7. 
 
Art. 8º. Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 23 de maio de 2011. 
 
 

Salvador/BA, 23 de maio de 2011. 
 
 
 

Conselheiro José Roberto Borges dos Santos 
Presidente 

 
 

Conselheira Célia Maria Azevedo de Oliveira 
Diretora Secretaria 
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ANEXO I – FORMULÁRIO PADRÃO DE RECLAMAÇÃO OU DENÚNCIA 
 
ILMO. SR. CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO. 
 
 

 

 

O Requerente, abaixo qualificado, vem à presença de V. Sa. oferecer a presente 
RECLAMAÇÃO / DENÚNCIA, em face do Denunciado, também identificado, pelos 
fatos que a seguir serão narrados:  
 
I - DENUNCIANTE: 
 
Nome: 
 
 
Endereço Completo: 
 
 
 
Telefone: 
 

E-mail: 

 
II - DENUNCIADO: 
 
 
           Fisioterapeuta                Terapeuta Ocupacional               Empresa / Consultório 
 
 
Nome: 
 
 
Endereço: 
 
 
Insc. CREFITO-7: 
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III - FATOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em vista do exposto, solicito deste Conselho as providências cabíveis, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
____________________ , _______________________ 
Local:                                      Data 
 
 
 
_______________________________________________ 
Assinatura do Denunciante: 
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RESOLUÇÃO Nº. 182, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1997

(DOU nº 246 de 19.12.97, Seç. 1, Pág. 30544)

 

Aprova  a
adequação  do
Regimento
Interno  Padrão
dos  Conselhos
Regionais  de
Fisioterapia  e
Terapia
Ocupacional,
instituído  pela
Resolução
COFFITO6,  de
30.01.1978,  aos
termos  da  Lei  nº
6.316,  de
17.12.1975.

 

O  Plenário  do  CONSELHO  FEDERAL  DE  FISIOTERAPIA  E  TERAPIA  OCUPACIONALCOFFITO,  no
exercício  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais  e  cumprindo  o  deliberado  em  sua  79ª  Reunião,
realizada nos dias 25 e 26 de novembro, na Secretaria Executiva do COFFITO, situada na Rua Coronel
Lisboa, 397 – Vila Mariana, São Paulo – SP., na conformidade com a competência prevista nos incisos II
e VI, do Art. 5º da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, resolve:

Art.1º    Fica  aprovada  a  adequação  do  Regimento  Interno  Padrão  dos  Conselhos  Regionais  de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS,  instituído pela Resolução COFFITO6, de 30.01.1978,
aos  termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975.

Art.2º  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

 

CELIA RODRIGUES CUNHA

DiretoraSecretária

 

RUY GALLART DE MENEZES

Presidente do Conselho

 

REGIMENTO INTERNO PADRÃO

DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

 

 Imprimir



CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS têm seus objetivos,
natureza, jurisdição, sede, foro e competência definidos na Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975.

Parágrafo  Único  –  Os  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  CREFITOS,  são
organizados e instalados por ato específico do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
COFFITO, nos termos do inc. IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, e segundo critério da divisão
do  país  em  regiões  de  jurisdição  que,  em  função  do  número  de  profissionais  e  pessoas  jurídicas  em
atividade, assegure funcionamento autônomo e regular, administrativo e financeiro.

Art. 2º  Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, no seu conjunto,
compõem  com  o  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  OcupacionalCOFFITO,  uma  Instituição,
responsável  pelo  atendimento  dos  objetivos  de  interesse  público  que  determinaram  a  criação  desses
Conselhos Regionais  –  CREFITOS  e  do  Egrégio  Conselho  Federal    COFFITO,  nos  termos  da  Lei  nº
6.316, de 17.12.1975.

Art. 3º   Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITOS, nos  termos dos
incisos III, IV e V, do Art. 7º da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, fiscaliza o exercício profissional na área de
sua  jurisdição  representando,  inclusive  às  autoridades  competentes,  sobre  os  fatos  que  apurar  e  cuja
solução ou repressão não seja de sua alçada; cumpre e faz cumprir as disposições as disposições da Lei
nº  6.316/75,  das  resoluções  e  demais  normas  baixadas  pelo  Conselho  Federal  –  COFFITO;  funciona
como  tribunal  Regional  de  Ética,  conhecendo,  processando  e  decidindi  os  casos  que  lhe  forem
submetidos.

Art.  4º    Os  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  CREFITOS,  no  âmbito  da
administração  interna  da  Instituição,  são  instâncias  de  1º  grau,  nas  áreas:  deliberativa,  normativa,
administrativa, contenciosa e disciplinar.

Art.  5º    A  sigla  CREFITO,  instituída  pelo  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –
COFFITO,  para  os  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional,  será  usada  por  cada
Conselho Regional, acrescida de hífen () mais o número correspondente à respectiva jurisdição.

 

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

 

Art.  6º    A  estrutura  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  CREFITO,
compreende: I – Plenário; II – Diretoria; III – Comissão de Tomada de Contas – CTC; IV – Comissão de
Ética Profissional – COEP; V – As Assessorias Técnicas; VI – Secretaria Geral.

Art.  7º    O  Plenário  é  o  órgão  de  deliberação  superior  da  Instituição,  constituído  por  nove  membros
efetivos eleitos e empossadas no cargo de Conselheiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.316/75.

Art. 8º  O Plenário exerce a competência legal discriminada no art. 7º, da Lei nº 6.316, de 17.12.1975, e
tem a seguinte competência regimental: I – eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu
Presidente  e  VicePresidente;  II  –  eleger,  dentre  os  seus membros,  que  não  integrem  a  Diretoria,  os
nomes  dos  componentes  da Comissão  de Tomada  de ContasCTC;  III  –  aprovar,  "ad  referendum"  do
Conselho  Federal  –  COFFITO,  os  nomes  de  Fisioterapeutas  e/ou  Terapeutas  Ocupacionais  para
comporem  o  Colegiado,  como  membros  suplentes,  uma  vez  ocorrida  vacâncias  de  cargos,  no



correspondente a 1/3 (um terço) dos seus membros, observada a relação original de Fisioterapeuta e de
Terapeuta  Ocupacional  integrantes  do  Colegiado;  IV  –  decidir  sobre  renúncia,  impedimento,  licença,
dispensa e justificativa de falta de seus membros;   V – determinar as medidas necessárias objetivando
ao Conselho Regional – CREFITO, arrecadar as contribuições obrigatórias (anuidades) e emolumentos,
taxas  e  multas  fixadas  pelo  Conselho  Federal  –  COFFITO  e  devidas  pelos  profissionais  e  empresas
(pessoa  física  e  jurídica),  e  adotar  todas  as  medidas  necessárias  destinadas  a  efetivação  dessas
receitas, destacando e entregando ao Conselho Federal – COFFITO as importâncias correspondentes à
participação  legal, que é de 20% (vinte por cento) do  total arrecadado, sendo a cobrança efetivada via
bancária, mediante instrumento contratual com a intervenção obrigatória do COFFITO; VI – dispor, com a
participação de todos os Conselhos Regionais, da elaboração de proposta de Regimento Interno Padrão
dos  CREFITOS,  ou  de  alteração  ou  adequação,  para  submeter  a  análise  e  deliberação  do  Conselho
Federa  –  COFFITO;  VII  –  propor  ao  Conselho  Federal  –  COFFITO,  as  medidas  necessárias  ao
aprimoramento  dos  serviços  e  do  sistema  de  fiscalização  do  exercício  profissional  no  sentido  do
Conselho  Regional  –  CREFITO  bem  cumprir  suas  obrigações  e  prerrogativas  institucionais;  VII  –
estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem; IX
–  julgar  as  infrações  e  aplicar  penalidades  previstas  nesta  Lei  e  em  normas  complementares  do
Conselho Federal – COFFITO; X – aprovar balancetes,  reformulaçõesorçamentárias, balanço geral do
exercício  e  a  proposta  orçamentária  do  Conselho  Regional  –  CREFITO,  encaminhando  para
homologação  do  Conselho  Federal  –  COFFITO;  autorizar  a  abertura  de  créditos  adicionais  bem  com
operações referentes a mutações patrimoniais; emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas a
que  esteja  obrigado;  determinar  as  respectivas  publicações;  XI  –  aprovar  o  parecer  conclusivo  sobre
prestações  de  contas  do  Conselho  Regional  –  CREFITO  e  o  relatório  anual  de  suas  atividades;
determinar as respectivas publicações; XII – autorizar a celebração de acordos, convênios ou contratos
de  assistência  técnica,  cultural  e  financeira  com  entidades  públicas  e  privadas;  XIII  –  autorizar  ao
Presidente  adquirir,  onerar  ou  alienar  bens  móveis,  veículos  ou  material  permanente  de  valor
considerável; contratação de locação de imóveis; de serviços de terceiros; XIV – conceder distinções ou
honrarias  em  nome  do  CREFITO;  XV  –  fixar  o  horário  do  expediente  do  CREFITO;  XVI  –  aprovar  e
alterar  a  tabela  de  empregos  do  CREFITO,  os  níveis  salariais  e  as  formas  de  progressão  dos
empregados, enquanto não existente ato normativo do Conselho Federal – COFFITO, sobre a matéria;
XVII  –  autorizar  a  contratação  de  serviços  de  consultoria  e  assessoria,  e  a  criação  de  comissões  de
natureza  permanente;  XVIII  –  autorizar  a  edição  de  boletins,  jornais,  revistas  e  outros  veículos  de
divulgação do Conselho Regional – CREFITO; XIX – autorizar a delegação de atribuições; XX – aprovar
as atas de suas reuniões; XXI – publicar, anualmente, a relação de profissionais registrados no Conselho
Regional  –  CREFITO;  XXII    cumprir  e  fazer  cumprir  este  Regimento,  ouvindo  o  Conselho  Federal  –
COFFITO, nos casos omissos.

Art.  9º   As  reuniões  do  Plenário  são  ordinárias  e  extraordinárias,  nelas  observando  o  "quorum"  para
deliberação representada pela presença da maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo  1º   A  reunião  ordinária  será  realizada,  preferencialmente,  mensalmente,  sendo  convocada
pelo Presidente do COFFITO.

Parágrafo 2º  A reunião extraordinária é convocada pelo Presidente do CREFITO ou a requerimento de
2/3 (dois  terços) dos membros do Plenário quando da ocorrência de evento que por sua  importância e
urgência  justifique a medida, vedada a  inclusão na pauta respectiva de assunto estranho ao que tenha
justificado a convocação.

Parágrafo  3º   A  inexistência  do  "quorum"  referido  no Art.  9º,  em  segunda  convocação,  observado  o
intervalo de trinta (30) minutos, implica na transferência da reunião para outra hora ou outro dia.

Parágrafo Único – Transferida a reunião, é facultado ao Presidente do CREFITO convocar suplentes em
número suficiente para eventual substituição dos membros efetivos que venham a faltar.



Art.  10  –  Ocorrida  a  vacância  de  cargo  de  conselheiro,  o  Plenário,  em  sua  primeira  reunião  elege  o
Conselheiro Suplente que deve preencher a vaga durante o restante do mandato, dando conhecimento,
em tempo hábil, ao Egrégio Conselho Federal.

Art.  11  –  Nos  casos  de  licença,  de  impedimento  ou  falta  eventual  de  Conselheiro,  o  Presidente  do
CREFITO  pode  convocar  um  dos  suplentes  para  substituílo  durante  o  período  de  duração  do
afastamento.

Parágrafo Único  – O  suplente  convocado  após  assinar  o  termo  de  compromisso  em  livro  próprio,  fica
investido das prerrogativas inerentes ao cargo.

Art.  12  –  O  Plenário  decide  pela  maioria  simples  dos  votos  dos  membros  efetivos  participantes  da
reunião,  excluindo  o  Presidente  ou,  quando  for  o  caso,  o  membro  que  esteja,  eventualmente,  na
Presidência dos trabalhos.

Parágrafo Único – O Presidente ou o membro que está, na Presidência dos trabalhos, profere, voto de
qualidade no desempate de votação.

Art.  13  –  Podem  participar  da  reunião  do  Plenário,  quando  convocados,  ou  mesmo  convidados,  os
suplentes, os assessores e outras pessoas cuja participação seja do interesse da Instituição.

Parágrafo Único – A participação referida neste artigo é plena, salvo quanto ao direito do voto.

Art. 14 – As convocações mencionadas no art. 12 são feitas a critério do Plenário ou do Presidente.

Art. 15 – A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário e da administração da Instituição;

Art. 16 – Compete à Diretoria: I – promover a elaboração das normas e a execução dos procedimentos
necessários  ao  Plenário  para  o  exercício  de  sua  competência  legal  e  regimental;  II  –  cumprir  e  fazer
cumprir as deliberações do Plenário; III – julgar os processos de habilitação ao exercício das profissões
de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional,  regulamentadas nos  termos do DecretoLei  nº 938, de
13.10.1969, e os de  registro de empresas  referidas no parágrafo único do art. 12, da Lei nº 6.316, de
17.12.1975; IV – decidir sobre o valor da multa a ser aplicada, que não poderá exceder a 10 (dez) vezes
o valor da anuidade corrente, e em dobro de reincidência, em relação a profissionais e empresas, com
vínculo ou não ao Conselho Regional – CREFITO, por  infringência aos dispositivos da Lei nº 6.316, de
17.12.1975 e aos atos normativos do Conselho Federal – COFFITO, sendo que, a multa prevista no art.
17III, da Lei nº 6.316/75, por consistir em pena disciplinar, por infração aos dispositivos do art. 16 deste
diploma legal, é competência única e exclusiva de aplicações por parte do Plenário do Conselho Regional
– CREFITO; V – determinar os lançamentos dos devedores do Conselho Regional – CREFITO, em livro
próprio de dívida, constituindo a certidão passada pela diretoria em título executivo extrajudicial, relativo a
crédito  das  anuidades,  emolumentos,  taxas  e multas;  VI  –  determinar  as medidas  necessárias  para  a
efetivação das  receitas previstas,  inclusive, a promoção, perante o  juízo competente, de cobrança das
importâncias  correspondentes  a  anuidades,  taxas,  emolumentos  e  multas,  esgotados  os  meios  de
cobrança amigável; VII – criar comissões e grupos de trabalho de natureza transitória; VIII  submeter ao
Plenário  o  relatório  de  sua gestão;  IX – aprovar  as atas de  suas  reuniões; X – autorizar  a  compra de
materiais  de  consumo  e  os  permanentes  de  pequeno  valor;  XI  –  exercer  qualquer  outra  competência
delegada pelo Plenário.

Art. 17 A Diretoria é composta: I – pelo Presidente e VicePresidente, eleitos e empossados nos termos
do  inciso  I  do Art.  7º,  da  Lei  nº  6.316/75;  II  –  por  um DiretorSecretário  e  por  um DiretorTesoureiro,
designados pelo Presidente entre os membros efetivos do Plenário.

Parágrafo  Único  – O DiretorSecretário  e  o  DiretorTesoureiro  são  destituíveis  "ad  nutum",  por  ato  do
Presidente.

Art. 18 – O mandato da Diretoria é de quatro anos.



Art. 19 – A eleição do Presidente e do VicePresidente e a designação do DiretorSecretário e do Diretor
Tesoureiro procedese na reunião do Plenário imediatamente a posse.

Parágrafo primeiro – Os membros da nova Diretoria são empossados quando da transmissão do órgão
ao novo Colegiado.

Parágrafo segundo – A posse do Presidente eleito será procedida, tendo como autoridade empossante o
Presidente da gestão anterior ou na sua ausência por uma das autoridades presentes no ato.

Art. 20 – Na ocorrência de licença, impedimento ou falta eventual de membro da Diretoria, a substituição
é  automática,  válida  durante  o  período  do  afastamento,  formalizada  pela  assinatura  de  termo  de
compromisso e processada da seguinte  forma:  I – o VicePresidente acumula o exercício de seu cargo
com  o  de  Presidente;  II  –  O  DiretorSecretário  com  o  VicePresidente  e/ou  DiretorTesoureiro;  III  –  o
DiretorTesoureiro com o DiretorSecretário.

Parágrafo primeiro – No afastamento simultâneo do Presidente e do VicePresidente, o Plenário escolhe,
dentre seus membros, os substitutos do Presidente e do VicePresidente.

Parágrafo segundo – Em caso de afastamento do VicePresidente e do DiretorTesoureiro ou do Diretor
Tesoureiro, o Presidente acumula o exercício do seu cargo com o de VicePresidente.

Parágrafo  terceiro  –  Havendo  afastamento  do  DiretorSecretário  e  do  DiretorTesoureiro,  cabe  ao
Presidente designar, dentre os membros efetivos do Plenário, os respectivos substitutos.

Art. 21 – É vedado ao conselheiro afastarse do exercício de cargo da Diretoria por mais de 60(sessenta)
dias, seguidos ou intercalados.

Art. 22 – Na vacância dos cargos de Presidente ou VicePresidente, o Plenário, na primeira reunião que
realizar após a vacância, elege o substituto para cumprir o respectivo mandato.

Parágrafo Único – Até a realização da eleição referida neste artigo, a substituição é feita de acordo com o
disposto no Art. 19.

Art. 23 – A Diretoria reúnese, por convocação do Presidente do CREFITO.

Parágrafo Único  – Aplicamse  à  reunião  da Diretoria,  no  que  couber,  as  disposições  pertinentes  à  do
Plenário.

Art. 24 – A Comissão de Tomada de Contas – CTC, órgão assessor do Plenário de caráter consultivo e
fiscal,  e  de  Controle  Interno,  é  integrada  por  3  (três)  conselheiros  efetivos  que  não  participem  da
composição  da  Diretoria,  eleitos  pelo  Plenário  do  CREFITO  e  compromissados  quando  da  eleição  e
designação referidas no Art. 19, sendo, entre eles escolhidos o Presidente, o Secretário e o Vogal.

I – É vedado a exmembro da Diretoria  integrar a CTC, quando as contas relativas à respectiva gestão
não  tenham  sido  aprovadas,  pelo  Plenário,  ou  tenham  sido  aprovadas  apenas  parcialmente  ou  com
restrições.

II – No exercício de suas atribuições, inclusive a de Controle Interno da Instituição, desde que necessário,
a  Comissão  de  Tomada  de  ContasCTC,  solicitará  ao  Presidente  do  CREFITO  o  credenciamento  de
conselheiros  suplentes,  de  Fisioterapeutas  ou  Terapeutas  Ocupacionais  para  auxiliar  os  trabalhos  de
avaliações de prestações de contas, efetuar sindicâncias ou mesmo integrar comissões de sindicâncias a
serem criadas, quando for o caso, ou promover diligências necessárias à instrução desses processos à
seu cargo.

Art.  25  –  O  mandato  e  a  posse  dos  membros  da  CTC  são  coincidentes  com  os  dos  membros  da
Diretoria.



Art. 26 – O membro da CTC, quando licenciado ou em seus impedimentos eventuais, é substituído por
um dos conselheiros não integrantes da Diretoria, nem da própria CTC.

Parágrafo Único – O Plenário determina a procedência a ser observada na convocação, na oportunidade
da eleição dos membros da CTC.

Art.  27  –  O  Presidente  do  Conselho  Regional  –  CREFITO,  poderá  solicitar  a  CTC  pronunciamento
específico  em  assuntos  inerentes  as  contas  do  CREFITO,  em  qualquer  época,  desde  que  entenda
necessário.

Art. 28 – A Reunião da CTC independe de convocação e antecede a reunião do Plenário.

Parágrafo Único – A CTC poderá reunirse em caráter extraordinário, mediante convocação do Plenário
ou  do  Presidente  do  CREFITO,  quando  da  ocorrência  de  evento  que  por  sua  importância  e  urgência
justifique a medida.

Art. 29 – Compete à CTC instruir com parecer conclusivo balancetes e processo de prestação de contas,
para  orientação  e  julgamento  do  Plenário,  fazendo  referência  expressa  às  seguintes  verificações:  I  –
regularidade  do  processamento  de  arrecadação  da  receita  e  da  respectiva  documentação
comprobatória, inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções; II – regularidade no
processamento  de  aquisição  de  material,  prestação  de  serviços  e  adiantamento  de  numerário;  III  –
regularidade  no  processamento  da  despesa  e  da  respectiva  documentação  comprobatória  inclusive
quanto a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial.

Parágrafo Único – Incumbe ao Presidente do CREFITO, diligenciar o atendimento do que for requisitado
pela  CTC,  para  o  exercício  da  competência  referida  neste  artigo,  inclusive  o  apoio  administrativo  e  o
assessoramento técnico.

Art.  30  – A Comissão Ética Profissional  – COEP,  órgão  assessor  do Plenário,  de  caráter  consultivo,  é
presidida pelo VicePresidente do CREFITO e composta de um Secretário e dois Vogais por ele indicados
dentre  os  conselheiros  efetivos  ou  suplentes,  vetandose  a  participação  de  membros  de  Diretoria  do
Colegiado, com exceção do VicePresidente, que é membro nato.

Art.  31  –  Incumbe  ao  VicePresidente  indicar  dentre  os  conselheiros  efetivos  ou  suplentes  não
integrantes  da  COEP,  o  substituto  a  ser  designado  quando  do  licenciamento,  impedimento  ou  falta
eventual de seus membros.

Parágrafo Único – O VicePresidente é substituído, em seus afastamentos eventuais da presidência da
COEP, de acordo com o estabelecimento no art. 20.

Art. 32 – A reunião da COSEP é convocada pelo seu Presidente.

Art. 33 – Compete à COEP, entre outros, instruir com pareceres conclusivos os processos que lhe foram
encaminhados pelo Presidente do CREFITO e a serem submetidos ao julgamento do Plenário.

Parágrafo Único – Aplicase a este artigo, no que couber, o disposto no Parágrafo Único do Art. 28.

Art.  34  –  Pode  a  COEP,  por  ato  do  seu  Presidente,  credenciar  Fisioterapeutas  ou  Terapeutas
Ocupacionais, ou constituir Comissão de Sindicância composta desses profissionais, com a finalidade de
efetuar  sindicâncias  ou  promover  diligências  necessárias  à  instrução  de  processo  a  seu  cargo.
(Revogados pela Resolução Coffito nº 192/1998)

Art. 35 – As Assessorias Técnicas – contratadas pelo CREFITO, em caráter permanente ou temporário,
com  a  finalidade  de  atender  ao  assessoramento  do  Plenário,  da  Diretoria  e  dos  Conselheiros  em
assuntos próprios das respectivas áreas profissionais, do interesse da administração da Instituição.



Parágrafo Único – O assessoramento  referido neste artigo é  solicitado por  intermédio do Presidente e
inclui  a  instrução  do  assunto  com  parecer  técnico,  e  conforme  a  área  profissional,  a  execução  de
procedimentos requeridos pelo encaminhamento e a solução do mesmo.

Art.  36  –  A  Secretaria  Geral  é  o  órgão  encarregado  da  execução  dos  serviços  e  das  atividades
administrativas de apoio, necessárias ao pleno funcionamento do CREFITO e conservação e guarda de
seu patrimônio.

Art. 37 – Os serviços e atividades da Secretaria Geral são executados sob a chefia de um Coordenador
Geral, sendo distribuídos em duas áreas: Administrativa e EconômicoFinanceira.

Art.  38  –  Compete  à  Secretaria  Geral  a  execução  dos  seguintes  serviços  e  atividades:  I  –  na  área
administrativa;  a)  de  expediente,  arquivo  e  biblioteca;  b)  processamento  administrativo  com  fins  de
encaminhamento  ao  COFFITO  para  registro  dos  Diplomas  de  Graduação  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional e/ou diplomas ou certificados e titulações pertinentes a estas atividades profissionais; c) de
cadastro;  d)  de  pessoal  e  material;  e)  de  protocolo  e  comunicações;  f)  de  gráfica  e  reprodução  de
originais; g) de recepção e zeladoria. II – na área econômico – financeira: a) de controle de arrecadação;
b) de controle de despesa; c) da contabilidade.

Parágrafo  Único    É  facultado  à  Diretoria  constituir  em  sessão  ou  turma,  em  caráter  permanente  ou
temporário,  o  serviço  ou  atividade,  que,  pelo  volume  de  atribuições  e  número  de  empregados  sejam
necessários à respectiva execução e justifica a medida.

 

CAPÍTULO III

DAS ATRIBUIÇÕES

 

Art.  39  –  Incumbe  ao  Presidente  do  CREFITO,  além  das  previstas  em  outros  dispositivos  deste
Regimento, as seguintes atribuições: I – administrar e representar o CREFITO, nos termos do art. 8º, da
Lei nº 6.316/75; II – convocar, determinar a pauta e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria, nelas
proferindo o voto de qualidade; III – convocar a reunião extraordinária da CTC, observado o disposto no
Parágrafo Único do art. 27; IV – convocar e dar posse: a) ao eleito membro efetivo do COFFITO; b) ao
membro  eleito  ou  designado  para  o  cargo  da  Diretoria;  c)  ao  membro  da  CTC  e  da  COEP;  d)  ao
Fisioterapeuta  e/ou  Terapeuta  Ocupacional,  aprovado  pelo  Plenário  para  integrar  o  Colegiado,  como
membro  suplente,  no  caso  de  vacâncias  de  cargos  correspondente  a  1/3  dos  seus  membros;  V  –
compromissar os substitutos nos casos referidos nos arts. 10, 20 e 26 e no parágrafo único do art. 31; VI
–  credenciar  representantes  e  procuradores  do  CREFITO;  VII  –  nomear  membro  "ad  hoc"  para  o
desempenho  de  funções;  VIII  –  designar  relatores;  IX  –  assinar  com  o  DiretorSecretário  os  atos
decorrentes  das  deliberações  do Plenário  e  da Diretoria; X  – movimentar  com o DiretorTesoureiro  as
contas bancárias do CREFITO, assinando cheques e tudo mais exigido para o referido fim; XI – elaborar
com o DiretorTesoureiro a proposta orçamentária do CREFITO; XII – assinar com o DiretorTesoureiro
os balancetes, o balanço geral, as reformulações orçamentárias, o orçamentoprograma e o processo de
prestação de contas do Conselho RegionalCREFITO, e submetêlos à aprovação do Plenário até a data
estabelecida,  inclusive, aquela determinada para o  julgamento do processo de prestação de contas do
exercício;  XIII  –  autorizar  o  pagamento  de  despesas  orçamentárias,  observadas  as  normas  legais  e
pertinentes; XIV  –  autorizar  a  expedição  de  certidões,  declarações,  atestados  e  documentos  extraídos
dos registros próprios do CREFITO; XV – conceder vista de processo; XVI – autorizar a  realização   de
sindicância e a  instauração de  inquéritos; XVII – elaborar com o DiretorSecretário o  relatório anual de
atividades do CREFITO e submetêlo à aprovação do Plenário até a data estabelecida para o julgamento
do processo de prestação de contas do exercício; XVIII – decidir sobre alterações eventuais do horário
de expediente; XIX – autorizar a admissão e dispensa de empregados; XX – aprovar a escala de férias



dos empregados; XXI – autorizar o trabalho de empregados fora do horário normal de expediente; XXII –
conceder  elogios  aos  empregados  e  aplicar  penalidades;  XXIII  –  assinar  os  diplomas  de  Cursos  de
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, após registrados e devolvidos pelo COFFITO, de outros diplomas
e  certificados  ou  titulações  próprias  pertinentes  à  Fisioterapeutas  e  a  Terapeutas  Ocupacionais  de
registro obrigatório no COFFITO; XXIV – assinar os documentos de identidade profissional e de registro
de empresas emitidos pelo Conselho Regional – CREFITO.

Art.  40  –  Incumbe  ao  VicePresidente,  além  das  atribuições  previstas  em  outros  dispositivos  deste
Regimento  substituir  o  Presidente  em  suas  faltas  e  impedimentos  e  assessorálo  no  desempenho  de
suas atribuições.

Art. 41 – Incumbe ao DiretorSecretário, além das referidas em outros dispositivos deste Regimento, as
seguintes atribuições: I – secretariar as reuniões do Plenário e da Diretoria, procedendo a verificação do
"quorum", assessorando o Presidente na condução dos trabalhos e elaborando as respectivas atas; II –
supervisionar os serviços e atividades compreendidas na área administrativa da Secretaria Geral.

Art. 42 – Incumbe ao DiretorTesoureiro, além das mencionadas em outros dispositivos deste Regimento,
as  seguintes  atribuições:  I  –  zelar  pelo  atendimento  dos  compromissos  financeiros  do  CREFITO  nos
respectivos  prazos;  II  –  supervisionar  os  serviços  e  atividades  compreendidas  na  área  econômico
financeira  da  Secretaria  Geral;  III  –  participar  e  supervisionar  os  trabalhos  de  elaboração  das
reformulações  orçamentárias,  de  orçamentosprogramas,  dos  balancetes,  do  balanço  geral  e  do
processo de prestação de contas do exercício do Conselho RegionalCREFITO.

Art.  43 – As atribuições dos assessores, quando não empregados, devem constar expressamente dos
respectivos contratos de prestação de serviços.

Art. 44 – As atribuições dos membros da COEP são definidas em regulamento próprio.

Art.  45  –  Incumbe  ao  Coordenador  Geral:  I  –  Chefiar  os  serviços  e  atividades  da  Secretaria  Geral,
zelando pela disciplina, e o  cumprimento das normas  legais e  regulamentares vigentes;  II  –  zelar pelo
cumprimento  do  horário  de  expediente  do  CREFITO;  III  –  manter  atualizado  um  demonstrativo
cronológico dos compromissos financeiros do CREFITO; IV – providenciar as medidas necessárias para
a efetivação, dentro dos respectivos prazos, dos pagamentos das despesas autorizadas; V   zelar pela
atualização dos registros e da documentação de contabilidade da Instituição; VI – controlar a aquisição,
os estoques e o consumo de material; VII – instruir processos administrativos e financeiros, quando for o
caso;  VIII  –  receber,  abrir  e  distribuir  a  correspondência;  IX  –  redigir,  por  determinação  superior,  em
sendo necessário, exposições de motivos, relatórios, editais, atos e correspondências da Instituição; X –
zelar  pela  remessa  à  divulgação  nos  órgãos  respectivos  dos  atos  e  outros  expedientes  a  serem
publicados,  mantendo  atualizada  a  conferência  e  o  controle  dos  textos  publicados;  XI  –  zelar  pela
atualização dos registros, arquivos e cadastros de responsabilidade do CREFITO; XII –  fornecer dados
estatísticos dos serviços e atividades da Secretaria Geral para elaboração de relatórios; XIII – zelar pela
guarda  e  conservação  das  instalações, mobiliário, máquinas,  equipamentos,  livros,  utensílios  e  outros
bens  do  CREFITO  ou  que  estejam  sob  a  responsabilidade  do  Conselho  Regional;    XIV  –  zelar  pela
arrumação  e  higiene  dos  ambientes  de  trabalho  e  das  dependências  do  imóvel  da  sede  do Conselho
Regional – CREFITO.

 

CAPÍTULO IV

DOS ATOS DE AUTORIDADE E NORMATIVOS

 

Art.  46 – As deliberações do Plenário e da Diretoria  constam das atas das  respectivas  reuniões e são
formalizadas mediante: I – Resoluções e Acórdãos, as do Plenário; II – Decisões, as da Diretoria.



Parágrafo  Único  –  O  Acórdão  formaliza  a  deliberação  do  Plenário  no  julgamento  dos  processos  de
natureza ética e disciplinar ou administrativa.

Art. 47 – A Resolução e o Acórdão são divulgados obrigatoriamente na imprensa, assim como a decisão,
quando destinada a produzir efeitos fora do âmbito da Instituição.

Art.  48  –  As  determinações  do  Presidente  são  formalizadas  mediante:  I  –  Portarias;  II  –  Ordens  de
Serviços.

Art. 49 – As Resoluções e Acórdãos têm numeração, por espécie cronológica e infinitiva.

Art. 50 – As Decisões, Portarias e Ordens de Serviço têm numeração, por espécie, cronológica e anual.

 

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 51 – A proposta da Diretoria que deixar de ser votada em duas reuniões consecutivas do Plenário,
por falta de "quorum", é tida como aprovada.

Art.  52  – A  nomenclatura  dos  empregos  e  respectivas  atribuições,  os  níveis  salariais  e  as  formas  de
progressão dos empregados dos CREFITOS, serão criadas, de acordo com os interesses da Instituição e
aprovadas pelo Plenário.

Art.  53  –  Este  Regimento  Interno,  somente  poderá  ser  alterado, mediante  proposta  aprovada  por  2/3
(dois terço) dos Conselhos RegionaisCREFITOS, e encaminhada para exame e aprovação do Conselho
FederalCOFFITO, em cumprimento ao que consta no inc. IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316/75.



RESOLUÇÃO Nº. 355, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2008.

(DOU nº. 230, Seção 1, em 26/11/2008, páginas 108/109)

 

 

Regula a concessão de diárias, gratificações, auxílio de
representação, passagens aéreas e hospedagem no

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e
nos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional.

 

 

O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional  COFFITO, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais e cumprindo o deliberado em sua na 174ª Reunião Plenária, realizada no
dia  08 de novembro de 2008,  na  sede da Autarquia  em Brasília,  situada no SRTVS, Quadra  701, Ed.
Assis Chateaubriand, Bl. II, salas 602/614, na conformidade com a competência prevista nos incisos II, III
e IV do Art. 5ª, da Lei n.º 6.316, de 17.12.1975:

Considerando a necessidade de modernização na administração do Sistema COFFITO/CREFITOs e de
sua adequação aos preceitos da Lei Federal n.º 11.000, de 15.12.2004, propiciando meios eficazes para
controle interno do custeio na Instituição;

Considerando  que  o  exercício  de  mandatos  de  Conselheiros  do  Sistema  COFFITO/CREFITOs  tenha
caráter de relevância social, bem como o disposto no artigo 19 da Lei nº 6.316 de 17.12.1975;

Considerando que o § 3º, do artigo 2º, da Lei Federal n.º 11.000, de 15.12.2004, autoriza os Conselhos
Federais de Fiscalização das Profissões Regulamentadas a editar norma que discipline a concessão de
diárias, jetons e auxílio de representação, fixando o valor máximo para todos os Conselhos Regionais;

Considerando a natureza  jurídica da diária, que se constitui como rubrica  indenizatória de despesas de
Conselheiros,  suplentes  de  Conselheiros  ou  colaboradores  que  venham  a  desempenhar  funções  por
convocação  do Presidente  dos Conselhos  Federal  e Regionais  de  Fisioterapia  e Terapia Ocupacional,
fora da sede dos respectivos Conselhos Federal ou Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional;

Considerando que o auxílio de representação é uma rubrica adequada para a indenização de despesas
realizadas por Conselheiros, suplentes de Conselheiros ou colaboradores que venham a desempenhar
funções  por  convocação  do  Presidente  dos  Conselhos  Federal  e  Regionais  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional,  na  sede  das  Autarquias  ou  fora  dela,  porém,  em  local  que  não  se  gere  direito  ao
recebimento de diária;

Considerando  a  impossibilidade  jurídica  de  se  acumular  o  recebimento  de  diária  com  auxílio  de
representação;

Considerando  o  dever  das Autarquias  em  indenizar  todas  as  despesas  realizadas  pelos Conselheiros,
suplentes de Conselheiros ou  colaboradores que  venham a desempenhar  funções por  convocação do
Presidente dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a título de auxílio
de representação, que seja efetuado segundo a melhor conveniência administrativa e financeira na sede
das Autarquias, especialmente no que tange ao pagamento direto pelo COFFITO ou pelo CREFITO de
hospedagem e passagens aéreas;

 Imprimir



R E S O L V E:

Artigo  1º  –  Ao  Conselheiro,  Delegado  Regional,  colaborador  eventual,  empregado  do  sistema
COFFITO/CREFITOs, designados agentes para efeitos administrativos, que se deslocar a serviço ou se
encontre  representando  o  COFFITO/CREFITO  em  outro  lugar,  dentro  ou  fora  do  território  nacional,
diverso do Distrito Federal ou do  lugar da sede do Conselho Regional,  será permitida a percepção de
diárias pelo afastamento, a título de indenização, pelas despesas realizadas, exceto, as que se destinem
ao  custeio  de  passagens  aéreas,  em montantes  que  não  ultrapassem os  limites máximos  dos  valores
atualmente aplicados e outros auxílios disciplinados nesta Resolução.

Parágrafo primeiro – Ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional competirá estabelecer,
mediante regulamento próprio, variações para os limites máximos dos valores atualmente aplicados.

Parágrafo segundo – Fica vedada a concessão de diárias ao prestador de serviço uma vez que, na forma
já estabelecida pelo Tribunal de Contas da União, cabe a este prever suas despesas e custos no contrato
firmado com a autarquia.

Artigo  2°  – As  diárias  serão  concedidas  por  dia  de  afastamento  da  sede    do COFFITO  ou CREFITO,
destinandose  a  indenizar  o  agente  pela  realização  de  despesas  extraordinárias  com  hospedagem,
alimentação,  locomoção  urbana  e  quaisquer  outras  surgidas  em  razão  do  exercício  da  função  e
deslocamento, não sendo permitida sua complementação ou aumento de valores em virtude de motivos
extraordinários.

§ 1º – Os valores máximos das diárias e seus reajustes serão definidos pelo COFFITO, em conformidade
com  o  §  3º,  do  artigo  2º,  da  Lei  nº  11.000,  de  15  de  dezembro  de  2004,  observados  os  princípios  e
normas gerais aplicáveis à Administração Pública.

§ 2º – Os Conselhos Regionais deverão observar, como teto, os valores definidos pelo Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,  em conformidade com o disposto no § 3º,  do art.  2º,  da Lei  nº
11.000, de 15 de dezembro de 2004, cabendo ao CREFITO a regulamentação, por meio de Resolução,
dada a  sua autonomia administrativa  e  financeira,  para  fixar  os  valores  a  serem praticados de acordo
com sua real capacidade econômica.

Artigo 3º – As diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas seguintes situações, a
critério da autoridade concedente:

I  quando as solicitações forem de caráter emergencial, as diárias poderão ser processadas durante o
decorrer do afastamento;

II  quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas
parceladamente, a critério da administração.

§  1º  –  As  diárias,  inclusive  as  que  se  referem  ao  seu  próprio  afastamento,  serão  concedidas  pelo
Presidente do Conselho, ou a quem for por este delegada tal competência por Portaria.

§ 2º – À exceção dos dias de realização de Reuniões Plenárias do COFFITO/CREFITOs, as propostas de
concessão de diárias, quando o afastamento iniciarse a partir da sextafeira, bem como os que incluam
sábados, domingos e feriados, deverão estar expressamente justificadas pelo proponente e autorizadas
pelo ordenador de despesas.

§  3º  –  Nos  casos  em  que  o  afastamento  se  estender  por  tempo  superior  ao  previsto,  desde  que
autorizada sua prorrogação pelo Presidente, pelo responsável por este designado nos termos do § 1º ou
por decisão do Plenário, o agente fará  jus, ainda, às diárias correspondentes ao período prorrogado, a
ser processada em caráter emergencial, conforme inciso I deste artigo.

Artigo 4º – São elementos essenciais do ato de concessão (Anexo I):



I  o nome, cargo ou a função do proponente;

II  o nome, o cargo, emprego ou função do agente;

III  a descrição objetiva do serviço a ser executado;

IV  indicação dos locais onde o serviço será realizado;

V  o período provável do afastamento;

VI  o valor unitário, a quantidade de diárias e a importância total a ser paga;

VII  autorização de pagamento pelo ordenador de despesas.

Artigo 5º – Serão restituídas pelo agente, em cinco dias contados da data do retorno à sede originária de
serviço, as diárias recebidas em excesso aos dias previamente autorizados.

§  1º  –  Serão,  também,  restituídas,  em  sua  totalidade,  no  prazo  estabelecido  neste  artigo,  as  diárias
recebidas  pelo  agente  quando,  por  qualquer  circunstância,  não  ocorrer  o  afastamento  da  sede  do
COFFITO.

§ 2º – A restituição de diárias  tratada neste artigo ocorrerá exclusivamente mediante depósito bancário
na contacorrente da Entidade, comprovandose tal ato perante a Administração.

Artigo  6º   Os  colaboradores  eventuais  serão  indenizados mediante  a  concessão  de  diárias  ou  auxílio
representação, de acordo com o lugar que venha a desempenhar suas funções, imputandose a despesa
à dotação consignada sob a classificação de serviços.

Parágrafo  único  –  Serão  considerados  Colaboradores  eventuais,  para  efeitos  deste  artigo,  os
profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, que, atendendo a convocação dos Presidentes
dos Conselhos Federal e Regionais, venham a desempenhar atividade relevante e finalística previstas na
lei de criação e nas normas reguladoras internas do sistema.

Artigo 7º – Nos casos em que o delegado  regional, colaborador eventual ou empregado se deslocar a
serviço  acompanhando,  na  qualidade  de  assessor  de  Presidente,  Diretores  e  Conselheiros,  será
permitido o pagamento de diárias no mesmo valor atribuído à autoridade acompanhada.

Artigo 8º – Os valores das diárias pelo afastamento da sede dos Conselhos Federal e Regionais serão
pagos em valores individuais que não ultrapassem os limites máximos atualmente aplicados.

Parágrafo  único  –  Incumbe  ao Plenário  do Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e Terapia Ocupacional  a
alteração dos valores das diárias pelo afastamento da sede.

Artigo  9º  –  Para  a  prestação  de  contas  da  despesa  pública  com  diárias  e  passagem,  é  obrigatório  o
encaminhamento, pelo agente, no prazo de 10 (dez) dias, dos seguintes documentos:

a) Relatório de atividades, conforme modelo estabelecido no Anexo III.

b) Comprovantes de embarque de todos os trechos, anexados ao Relatório.

Parágrafo  único  –  Quando  a  viagem  disser  respeito  à  participação  em  Reuniões  Plenárias  do
COFFITO/CREFITOs,  o  relatório  de  viagem é dispensável  à  vista  do  registro  de atividades em Ata  da
Reunião Plenária e consignação em lista de presença.

Artigo 10 – Será concedido auxílio de representação, destinado ao custeio de despesas extraordinárias,
que não sejam custeadas diretamente pelo Conselho Federal ou Regionais, aos Conselheiros efetivos ou
suplentes no exercício de atribuições conferidas pelo Presidente dos Conselhos Federal  ou Regionais,
vinculado exclusivamente a representações oficiais externas, ou outras atividades internas e externas de
comprovado  interesse  do  Conselho,  quando  designados  em  atos  próprios,  específicos  e  formais  do
Presidente.



§ 1º – O valor máximo a ser pago a título de auxílio de representação, por agente, equivale aos mesmos
números de dias de efetivo exercício da representação, cujo limite máximo será definido pelo Presidente
do Conselho Federal ou Regionais e será pago até o último dia do mês que ocorreu a representação, de
acordo com regulamento interno de cada Conselho Federal ou Regional.

Artigo  11  – A  gratificação  pela  participação  nos  órgãos  de  deliberação  coletiva  (jetom)  de  que  trata  o
artigo  19,  da  Lei  Federal  n.º  6.316,  de  17.12.  1975,  devida  por  sessão  a  que  comparecerem  os
respectivos  membros,  corresponderá  ao  valor  definido  para  auxílio  de  representação,  na  forma  do
estabelecido nesta Resolução.

§ 1º – O valor máximo a ser pago a  título de gratificação não excederá a 6 (seis) sessões por mês de
concessão.

§  2º  – A gratificação do Presidente  será  acrescida,  a  título  de participação nos órgãos de deliberação
coletiva,  do  percentual  de  50%  (cinqüenta  por  cento),  calculada  sobre  a  importância  total  devida
mensalmente.

Artigo 12 – Os valores do auxílio de representação são consignados no Anexo II, desta Resolução.

Parágrafo  único:  Incumbe  ao  Plenário  do  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  a
alteração dos valores máximos constantes do referido anexo.

Artigo  13 – O pagamento de diária,  gratificação e  das despesas ordinárias  como passagens aéreas e
hospedagem, bem como aquelas extraordinárias para as quais o agente recebe os respectivos valores a
título de auxílio de  representação, nos  termos do que consta neste ato normativo,  fica  condicionada à
real disponibilidade  financeira dos Conselhos Federal e Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional.

Artigo  14  –  Responderão  solidariamente  pelos  atos  praticados  em  desacordo  com  o  disposto  nesta
Resolução  a  autoridade  proponente,  o  ordenador  de  despesas  e  o  agente  que  houver  recebido  as
diárias, passagens, gratificação e auxílio representação.

Artigo  15  –  Fica  expressamente  vedada  a  criação  de  qualquer  forma  de  gratificação,  bonificação  ou
similar de qualquer natureza não prevista nesta resolução.

Artigo 16 – Os deslocamentos para  fora do país devem obrigatoriamente  ser autorizados previamente
pelo plenário do respectivo Conselho Federal ou Regional, inclusive quanto à deliberação dos valores de
diárias a serem pagos.

Parágrafo  único  – A  solicitação  de  deslocamento,  discriminada  no  caput,  a  ser  aprovada  em Plenário,
deve estar devidamente justificada e corresponder aos interesses e finalidades da Instituição.

Artigo 17 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as Resoluções
COFFITO315, de 09 de junho de 2006, COFFITO352, de 05 de julho de 2008.

 

 

ELINETH DA CONCEIÇÃO DA SILVA BRAGA

DiretoraSecretária

 

ROBERTO MATTAR CEPEDA

Presidente do Conselho

 



 

 

PROPONENTE

1. NOME:

 

2. FUNÇÃO:

 

 

 

 

AGENTE

1. NOME: 2. FUNÇÃO

 

 

3. INSTITUIÇÃO/EVENTO VISITADOS:

 

4. DATA IDA:

 

5. DATA VOLTA:

 

 

7. OBJETIVO:

 

8. QUANTIDADE E VALORES:

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

Resolução nº. 355, de 8 de novembro de 2008

 

 



 

9. ASSINATURA DO PROPONENTE:

 

 

10. DATA:

  

11. VISTO DO TESOUREIRO:

 

 

12. VISTO DA PRESIDÊNCIA:

 

 

       

Ato de Concessão de Diárias, Gratificações e Auxílio de Representação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

Resolução nº. 355, de 8 de novembro de 2008

 

 



  Presidentes

Diretores

Conselheiros

Funções de

Nível Superior

 

Funções  de
Nível Médio

Funções  de
Nível
Fundamental

COM PERNOITE        

ESTADO SEDE DO
CONSELHO

(outro município)

 

316,03 262,30 218,06 183,29

OUTRAS  UNIDADES
FEDERATIVAS

(outro estado)

410,64 340,83 283,34 238,17

SEM PERNOITE        

ESTADO  SEDE  DO
CONSELHO

(outro município)

 

 

228,24 189,43 157,48 132,37

OUTRAS  UNIDADES
FEDERATIVAS

(outro estado)

296,71 246,26 204.72 172,09

TABELA DE VALORES MÁXIMOS DE REFERÊNCIA

 

 

A) DIÁRIAS (valores em Reais)

 

 

 

 

B) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO (valor em Real) – Valor R$ 350,00

 

 



 

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. NOME:

 

2. FUNÇÃO

 

3. MÊS DE REFERÊNCIA:

 

4. LOCAL DE ORIGEM DA ATIVIDADE:

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

Resolução nº. 355, de 8 de novembro de 2008



 

 

 

 

 

 

6. ASSINATURA:

 

6. DATA:

 

7. VISTO DO COORDENADORGERAL:

 

8. VISTO DA PRESIDÊNCIA:

 

Uso Interno:

 

(  ) Diária(s)       (  ) V.R.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Curtir Compartilhar







































































 

 

MANUAL DE DESCRIÇÃO DE CARGOS 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

CREFIT

O 7 

 

 

CARGO ATUAL AGENTE FISCAL FISIOTERAPEUTA 
CARGO DEFINIDO AGENTE FISCAL FISIOTERAPEUTA 

ÁREA Coordenadoria de Fiscalização Fiscalização 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts 

Grau 
Aplicado 15 5 8 9 9 9 8 - 463 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Desempenhar atividades pertinentes aos serviços de fiscalização do exercício legal da 
atividade de Fisioterapia, tendo em vista o funcionamento do CREFITO-7. Executar 
outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Realizar inspeções em estabelecimentos com atividades ligadas à Fisioterapia nos 
estados da Bahia e Sergipe, conferindo documentos de Pessoa Jurídica e Pessoa 
Física, lavrando Termo de Visita e Auto de Infração, relatando a fiscalização e 
solicitando a leitura e aposição de visto de conhecimento do profissional presente. 

Lavrar Auto de Infração contra Pessoas Jurídicas, Profissionais e Leigos, que estejam 
no exercício ilegal da profissão. 

Elaborar relatórios dos processos de fiscalização para apresentar em reunião do 
DEFIS. 

Realizar fiscalizações conjuntas com outras instituições fiscalizadoras. 

Organizar e manter atualizado arquivos das visitas de fiscalização realizadas. 

Realizar levantamentos, mapeamentos e compilações sobre demandas atendidas pela 
área da fiscalização. 

Pesquisar, via INTERNET, no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde, Receita Federal e outros sites na busca de novos estabelecimentos para fins 
de registro e fiscalização e na atualização de endereços e verificação de profissionais 
de Fisioterapia eventualmente não cadastrados. 

Manter consultas diárias em jornais, revistas e outras fontes de informação, buscando 
matérias de interesse da Instituição. 
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Efetuar consultas no “sistema do CREFITO-7 para busca e análise de informações 
cadastrais e/ou demandas atendidas pela área de fiscalização. 

Apurar denúncias, através de visitas, na verificação do correto cumprimento da 
legislação voltada às atividades de Fisioterapia. 

Vistoriar, fiscalizar e orientar estabelecimentos cuja atividade esteja ligada a 
Fisioterapia. 

Participar de reuniões e atividades pertinentes ao DEFIS. 

Participar de programas de capacitação e desenvolvimento profissional promovidos 
pelo Conselho. 

Realizar leitura e triagem de correspondência eletrônica voltada para sua área de 
competência, atendendo as solicitações e/ou encaminhando às áreas envolvidas. 

Orientar profissionais da área, por e-mail, telefone ou pessoalmente, em relação à 
fiscalização. 

Prestar esclarecimentos a qualquer interessado sobre formalização e 
encaminhamento de denúncias éticas, desagravo público, exercício ilegal e situações 
irregulares. 

Manter o superior imediato informado sobre qualquer problema que possa 
comprometer o desempenho ou a qualidade dos serviços prestados. 

Elaborar Roteiros de Fiscalização. 
 
Montar processos de fiscalização. 
 
Encaminhar processos à Diretoria e/ou Assessoria Jurídica. 
 
Participar de eventos com a finalidade de divulgar as ações do DEFIS. 
 
Realizar visitas em faculdades, promovendo seminários e encontros para alunos de 
penúltimo e ultimo ano de Fisioterapia, com objetivo de esclarecer duvidas sobre 
estágios e atuação do Profissional. 
 
Propor parcerias com instituições para melhor efetividade no trabalho de fiscalização. 
 
Propor reuniões com a Diretoria e Assessoria Jurídica do CREFITO-7. 
 
Elaborar relatórios mensais e anuais das atividades do setor. 
 
Ministrar treinamentos internos relacionados com a fiscalização. 
 
Assessorar Conselheiros e Diretores na implementação de atividades relacionadas à 
fiscalização. 
 
Desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas, cartazes, visando 
otimizar os treinamentos e a divulgação de programas de fiscalização. 
 



 

 

MANUAL DE DESCRIÇÃO DE CARGOS 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

CREFIT

O 7 

 

 
Assessorar a Comissão de Ética e Deontologia de Fisioterapia, quando solicitado. 
 
Conduzir o veiculo da instituição para fins de fiscalização, quando necessário. 
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CARGO ATUAL AGENTE FISCAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 
CARGO DEFINIDO AGENTE FISCAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 

ÁREA Coordenadoria de Fiscalização Fiscalização 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 15 5 8 9 9 9 8 - 463 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Desempenhar atividades pertinentes aos serviços de fiscalização do exercício legal da 
atividade de Terapia Ocupacional, tendo em vista o funcionamento do CREFITO-7. 
Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Realizar inspeções em estabelecimentos com atividades ligadas à Terapia 
Ocupacional 

nos estados da Bahia e Sergipe, conferindo documentos de Pessoa Jurídica e Pessoa 
Física, lavrando Termo de Visita e Auto de Infração, relatando a fiscalização e 
solicitando a leitura e aposição de visto de conhecimento do profissional presente. 

Lavrar Auto de Infração contra Pessoas Jurídicas, Profissionais e Leigos, que estejam 
no exercício ilegal da profissão. 

Elaborar relatórios dos processos de fiscalização para apresentar em reunião do 
DEFIS. 

Realizar fiscalizações conjuntas com outras instituições fiscalizadoras. 

Organizar e manter atualizado arquivos das visitas de fiscalização realizadas. 

Realizar levantamentos, mapeamentos e compilações sobre demandas atendidas pela 
área da fiscalização. 

Pesquisar, via INTERNET, no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde, Receita Federal e outros sites na busca de novos estabelecimentos para fins 
de registro e fiscalização e na atualização de endereços e verificação de profissionais 
de Terapia Ocupacional eventualmente não cadastrados. 
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Manter consultas diárias em jornais, revistas e outras fontes de informação, buscando 
matérias de interesse da Instituição. 

Efetuar consultas no “sistema do CREFITO-7 para busca e análise de informações 
cadastrais e/ou demandas atendidas pela área de fiscalização. 

Apurar denúncias, através de visitas, na verificação do correto cumprimento da 
legislação voltada às atividades de Terapia Ocupacional. 

Vistoriar, fiscalizar e orientar estabelecimentos cuja atividade esteja ligada a Terapia 
Ocupacional. 

Participar de reuniões e atividades pertinentes ao DEFIS. 

Participar de programas de capacitação e desenvolvimento profissional promovidos 
pelo Conselho. 

Realizar leitura e triagem de correspondência eletrônica voltada para sua área de 
competência, atendendo as solicitações e/ou encaminhando às áreas envolvidas. 

Orientar profissionais da área, por e-mail, telefone ou pessoalmente, em relação à 
fiscalização. 

Prestar esclarecimentos a qualquer interessado sobre formalização e 
encaminhamento de denúncias éticas, desagravo público, exercício ilegal e situações 
irregulares. 

Manter o superior imediato informado sobre qualquer problema que possa 
comprometer o desempenho ou a qualidade dos serviços prestados. 

Elaborar Roteiros de Fiscalização. 
 
Montar processos de fiscalização. 
 
Encaminhar processos à Diretoria e/ou Assessoria Jurídica. 
 
Participar de eventos com a finalidade de divulgar as ações do DEFIS. 
 
Realizar visitas em faculdades, promovendo seminários e encontros para alunos de 
penúltimo e ultimo ano de Terapia Ocupacional, com objetivo de esclarecer duvidas 
sobre estágios e atuação do Profissional. 
 
Propor parcerias com instituições para melhor efetividade no trabalho de fiscalização. 
 
Propor reuniões com a Diretoria e Assessoria Jurídica do CREFITO-7. 
 
Elaborar relatórios mensais e anuais das atividades do setor. 
 
Ministrar treinamentos internos relacionados com a fiscalização. 
 
Assessorar Conselheiros e Diretores na implementação de atividades relacionadas à 
fiscalização. 
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Desenvolver material de apoio, tais como apostilas, cartilhas, cartazes, visando 
otimizar os treinamentos e a divulgação de programas de fiscalização. 
 
Assessorar a Comissão de Ética e Deontologia de Terapia Ocupacional. 
 

Conduzir o veiculo da instituição para fins de fiscalização, quando necessário. 
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CARGO ATUAL ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO 
CARGO DEFINIDO ANALISTA CONTÁBIL FINANCEIRO 

ÁREA Diretoria de Tesouraria Contábil Financeira 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 15 7 5 8 5 8 6 - 385 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Executar atividades de registro e movimentações contábeis e financeiras da 
Instituição, além de orientar a equipe da sua área de atuação. Executar outras 
atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 
 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Prestar apoio à Contabilidade externa na parametrização do sistema de registros 
contábeis. 

Registrar e acompanhar as movimentações contábeis. 

Identificar créditos lançados nas contas correntes e realizar, diariamente, conciliação 
bancária. 

Fazer a conciliação dos pagamentos realizados. 

Conferir os lançamentos contábeis realizados pelo Financeiro. 

Fazer o registro e a conciliação de contas de fornecedores e de materiais. 

Auxiliar na emissão do balancete geral e por unidade, em datas preestabelecidas, de 
acordo com normas contábeis. 

Conferir o Inventário Físico de bens patrimoniais e de estoque de materiais, 
mensalmente. 

Acompanhar o Fluxo de Caixa, identificando e corrigindo distorções. 

Dar apoio no atendimento a fiscalizações oficiais, disponibilizando documentos e 
prestando informações diversas de caráter contábil. 

Realizar confrontação de lançamentos contábeis e fiscais para evitar inconsistências. 
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Elaborar cadastro bancário e outros. 

Responder pela emissão e controle de boletos de pagamentos de taxas de inscrição 
e/ou anuidades dos profissionais, Consultórios e Empresas de Fisioterapia e de 
Terapia Ocupacional. 
 
Acompanhar o orçamento via relatórios específicos, confrontando dados do previsto 
com o realizado, adotando providências necessárias para correção de eventuais 
distorções. 
 
Coordenar processos de licitação e/ou avaliação de propostas orçamentárias na 
aquisição de serviços, equipamentos e materiais. 
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CARGO ATUAL  
CARGO DEFINIDO ASSESSOR TÉCNICO 

ÁREA Presidência Assessoria Técnica 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR COM PÓS 

GRADUAÇÃO 
5 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

MAR/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 17 2 9 15 14 15 8 - 667 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Prestar apoio interno e externo em assuntos técnicos de interesse do CREFITO-7. 
Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Realizar estudos técnico-científicos, pesquisando em livros, documentos e pareceres 
técnicos, desenvolvendo planilhas para leitura e diagnósticos da Fisioterapia ou da 
Terapia Ocupacional. 

Buscar, diariamente, informações, leis, pareceres, notícias, eventos, que envolvam as 
questões de saúde, formação, políticas públicas de saúde e assuntos específicos da 
Terapia Ocupacional ou Fisioterapia. 

Subsidiar as Comissões de Trabalho, GT’s, DEFIS, Diretoria e Presidência do 
CREFITO-7 nos âmbitos interno e externo de discussão técnica. 

Prestar suporte técnico, levantando materiais e dados para instrução e análise das 
matérias, dúvidas e solicitações encaminhadas pelos profissionais. 

Prestar atendimento ao público em geral em assuntos técnicos de Fisioterapia ou 
Terapia Ocupacional. 

Organizar, tematicamente, as áreas de atuação da Fisioterapia ou Terapia 
Ocupacional, bem como das Especialidades, permitindo geração de um banco de 
dados para ser disponibilizado à toda categoria. 

Responder pelas informações técnicas disponíveis no sítio do CREFITO-7 das duas 
categorias profissionais, bem como pelo arquivo temático e respostas de e-mails e do 
Fale Conosco. 
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Acompanhar, quando solicitado, agenda da Diretoria em eventos, fóruns, reuniões, 
audiências públicas, entre outros. 

Elaborar pareceres Técnicos. 

Acompanhar a catalogação do acervo bibliográfico do CREFITO.  

Acompanhar, em todas as esferas, a tramitação dos principais projetos de interesse 
das categorias.  

Colaborar na organização de Eventos realizados pelo CREFITO-7. 

Emitir Relatório de Eventos realizados pelo CREFITO-7. 

Representar o CREFITO-7, quando for solicitado, em eventos técnicos. 

Contribuir na elaboração de folders, cartilhas, revistas, jornais, e demais publicações 
institucionais. 

Sugerir e colaborar nas campanhas institucionais. 

Produzir justificativa técnica para Projetos de Lei, quando solicitados pelos gabinetes 
dos parlamentares sensibilizados. 

Fazer o acompanhamento diário da tramitação e prazo de emendas dos Projetos de 
Lei de interesse das categorias. 

Proceder à análise técnica e preparação de emendas. 

Produzir Substitutivos de Projetos de Lei. 

Fazer visitas e manter contatos com assessores e gabinetes parlamentares e 
acompanhar audiências públicas. 

Participar da elaboração e da distribuição de portfólios dos Projetos de interesse 
CREFITO-7. 

Preparar temas e metodologia das diversas atividades técnicas do CREFITO-7 e fazer 
correções finais do Manual de Fiscalização. 

Contribuir na elaboração de minutas de resoluções. 
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CARGO ATUAL DIVERSOS 

CARGO DEFINIDO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

ÁREA Diversas Diversas 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 

20 GRAU COMPLETO 2 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 8 5 6 5 6 8 5 - 235 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Executar atividades de apoio administrativo que apresentem razoável grau de 
complexidade em todas as áreas da Instituição, seguindo processos e rotinas 
estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender às necessidades 
administrativas. Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior 
imediato. 

ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

NO FINANCEIRO: 

Providenciar a conferência de estratos bancários, diariamente, verificando entradas e 
saídas de numerário. 

Encaminhar para depósito os valores recebidos no dia ou programados para aquela 
data. 

Emitir relatório diário do movimento financeiro, monitorando os recebimentos. 

Montar o "Fluxo de Caixa", baseado nas entradas e saídas de numerário 
programadas, fazendo acompanhamento dos recebíveis e pagáveis, providenciando o 
encaminhamento a quem de direito. 

Fazer programação de pagamentos de acordo com o "Fluxo de Caixa". 

Proceder ao pagamento das obrigações do dia. 

Conferir e/ou emitir cheques e lançá-los em controle próprio para acompanhamento da 
compensação bancária. 

Dar suporte à Diretoria em assuntos referentes a pagamentos/recebimentos. 

Fazer conferência de dados dos extratos bancários, encaminhando à Contabilidade. 
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Efetuar pagamentos de pequenas despesas pelo Fundo Fixo. 

Abrir, acompanhar e encerrar contas do Fundo Fixo, providenciando sua reposição. 

Elaborar e emitir relatórios de acompanhamento orçamentário, encaminhando-os a 
quem de direito. 

Manter contatos freqüentes com a rede bancária, negociando tarifas de serviços e 
taxas de aplicações financeiras e na solução de outros assuntos dentro de sua alçada. 

Providenciar o preparo do relatório de posição financeira com a disponibilidade da 
instituição. 

Prestar atendimento a clientes internos e externos em assuntos relativos à sua área de 
atuação. 

Responder pelo preparo de documentos da área financeira para fins de distribuição. 

Pesquisar preços e/ou solicitar orçamento de produtos ou serviços dispensados de 
processo licitatório. 

NO REGISTRO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA: 

Atender e orientar profissionais, pessoalmente ou por outros meios, em questões 
voltadas para o registro, baixa ou transferência de profissionais e/ou entidades no 
CREFITO-7. 
 
Coordenar e/ou orientar na execução das atividades voltadas para o registro, baixa ou 
transferência de profissionais e/ou entidades ligados à Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional junto ao CREFITO-7. 
 
Receber, protocolar, agilizar, cadastrar e arquivar toda a documentação afeita à sua 
área de atuação. 
 
Emitir toda a documentação resultante de processos de profissionais e/ou entidades 
sob a jurisdição do CREFITO-7. 
 
Proceder a alterações cadastrais de profissionais e/ou entidades inscritos no 
CREFITO-7. 
 
Emitir e/ou orientar na emissão de documentos específicos dessa atividade. 
 
Emitir documentos diversos de interesse da Instituição, providenciando remessa para 
seus respectivos destinatários. 
 
Compilar dados para elaboração e emissão relatórios específicos periódicos. 
 
Manter contatos com os demais Conselhos regionais e com o Federal, tratando de 
assuntos ligados à regularização de profissionais e/ou entidades de Fisioterapia e de 
Terapia Ocupacional. 
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CARGO ATUAL SECRETÁRIA 
CARGO DEFINIDO ASSISTENTE DE SECRETARIA 

ÁREA Coordenadoria Geral Secretaria 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 

20 GRAU COMPLETO 2 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

MAR/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 8 2 5 6 5 5 3 - 192 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Dar apoio à Secretária Executiva, recepcionando pessoas, controlando arquivo, 
requisitando material de expediente. Receber, redigir e expedir correspondências. 
Efetuar e atender ligações telefônicas. Executar outras atividades correlatas a critério 
de seu superior imediato. 
 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Recepcionar pessoas que se dirigem à Diretoria, prestando informações e 
encaminhando ao superior quando solicitado. 

Controlar arquivo de documentos diversos em sua área, catalogando, selecionando e 
codificando os mesmos, mantendo-o atualizado. 

Requisitar e controlar material de expediente necessário à execução dos serviços, 
solicitando também a reprodução de cópias. 

Expedir e receber correspondências internas e externas, conferindo, anotando e 
protocolando quando necessário. 

Redigir correspondências e minutas simples, de acordo com solicitação do seu 
superior, bem como executar processamento de texto de documentos, 
correspondência e relatórios diversos. 

Dar apoio logístico a alta direção em viagens de interesse da Instituição, 
providenciando passagens aéreas, reservas de hotel e meios de transporte terrestre, 
quando necessário. 

Efetuar e atender ligações telefônicas, identificando pessoas, anotando e transmitindo 
recados, marcando entrevista, completando ligações. 
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CARGO ATUAL DIVERSOS 
CARGO DEFINIDO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

ÁREA Diversas Diversas 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 

20 GRAU COMPLETO 1 ano 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

MAR/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 8 2 3 3 3 2 2 - 160 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Executar atividades de apoio administrativo que apresentem pequeno grau de 
complexidade em todas as áreas da Instituição, seguindo processos e rotinas 
estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender às necessidades 
administrativas. Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior 
imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Digitar textos diversos, transcrevendo originais, manuscritos ou impressos e preencher 
formulários e fichas, para atender às rotinas administrativas dos setores. 

Auxiliar na realização de atividades de apoio administrativo, tais como telefonemas, 
envio e recebimento de fax, tomada e transmissão de recados e arquivamento de 
documentos em geral. 

Auxiliar no controle de estoque de material, anotando os dados em formulário 
apropriado, e preparando as requisições para solicitação de novas remessas. 

Controlar o número de cópias de trabalhos de reprografia, solicitadas durante o mês, 
através de formulários próprios, prestando contas ao chefe imediato. 

Elaborar relatórios, formulários e planilhas para controle e acompanhamento dos 
trabalhos do setor. 

Abrir pastas, atualizar fichários, registrar e enviar documentos diversos, manter em 
ordem o arquivo do setor. 

Distribuir malote e documentos em geral, protocolando a sua entrega. 
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Executar serviços externos, tais como depósitos, pagamentos, pequenas compras, 
prestando contas ao seu superior quando do seu retorno. 
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CARGO ATUAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CARGO DEFINIDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

ÁREA Coordenadoria Geral Serviços Gerais 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 

20 GRAU COMPLETO Desnecessária 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 8 2 2 2 2 2 2 - 152 

 
MISSÃO DO CARGO: 
 
Dar apoio nos serviços de limpeza e conservação das instalações da sede do 
CREFITO-7, nos serviços de copa e em outros de baixa complexidade, sempre sob 
supervisão direta. Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior 
imediato. 
 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 
 
Executar serviços de limpeza e conservação nas instalações da Instituição, atendendo 
a determinações superiores. 

Executar serviços de copa e cozinha, preparando e servindo café, água, chá e outros 
alimentos, comprando lanches quando necessário, mantendo limpos materiais e 
equipamentos e a própria Copa. 

Executar pequenos serviços bancários, tais como ordens de pagamento e/ou ordens 
de crédito, serviços de despacho e/ou retirada de encomendas, seguindo a orientação 
do responsável da área. 

Entregar correspondências, documentos e/ou volumes, recolhendo-os em locais 
preestabelecidos e distribuindo-os aos destinatários. 

Realizar trabalhos de reprografia, operando máquina copiadora e controlando número 
de cópias solicitadas no mês, através de formularia apropriado, prestando contas a 
quem de direito. 

Fazer pequenas compras de caráter emergencial, fazendo a devida retirada nos 
fornecedores, conferindo os materiais a serem transportados, verificando quantidade e 
especificações, para evitar devoluções e outros embaraços. 

Levar mercadorias para despacho junto a transportadoras, informando, a quem de 
direito, qualquer irregularidade observada nos materiais transportados. 
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CARGO ATUAL COORDENADOR GERAL 
CARGO DEFINIDO COORDENADOR GERAL 

ÁREA Diretoria de Secretaria Coordenadoria Geral 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 15 12 9 14 11 11 8 - 600 

 
MISSÃO DO CARGO: 
 
Elaborar e orientar a realização de atividades pertinentes a área em que atua, visando 
atender as necessidades da Instituição.  Executar outras atividades correlatas a 
critério de seu superior imediato. 

ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 
 
Manter-se informado sobre as normas gerais da Instituição e as específicas de sua 
área, orientando e controlando a realização de procedimentos técnico - 
administrativos. 
 
Gerenciar os processos de licitação, envolvendo elaboração e publicação de editais, 
acompanhando o processo até sua conclusão, visando propiciar a contratação de 
serviços e aquisição de materiais e equipamentos que atendam aos objetivos da 
Instituição. 
 
Exercer a função de Pregoeiro. 
 
Fazer o controle mensal da freqüência dos empregados, verificando faltas, atrasos, 
atestados médicos, licenças e outros eventos, informando à Contabilidade para fins de 
geração de Folha de Pagamento. 
 
Elaborar a programação de férias dos empregados. 
 
Identificar necessidade de treinamento para os empregados, propondo a efetivação 
dos mesmos. 
 
Analisar a estrutura organizacional, métodos e procedimentos de trabalho da 
Instituição, avaliando as necessidades de movimentação e redimensionamento de 
pessoal em cada setor, e apresentação de soluções para a racionalização e 
otimização dos trabalhos. 
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Realizar e orientar as atividades relacionadas a suprimentos de materiais, analisando 
as necessidades, controlando o nível de estoque, entrada e saída de materiais e 
programação de compras, objetivando suprir as necessidades da Instituição; 

Formular processos de compras, com base nas necessidades verificadas, solicitando 
orçamentos aos fornecedores e fazendo o devido acompanhando, analisando os 
desvios entre o real e o orçado. 

Cotar e contratar, atendendo a todos os preceitos legais, empresas e/ou pessoal para 
realização de serviços de natureza eventual, sob a modalidade de terceirização. 

Providenciar, mensalmente, junto a quem de direito, a aquisição de vales-transporte 
para distribuição entre os empregados. 

Elaborar, em conjunto como seu superior imediato e com base em dados apurados, a 
“Prestação de Contas Anual”, para envio ao COFFITO. 

Elaborar ofícios, declarações, informativos e comunicados internos. 

Receber e protocolar, no sistema, documentos diversos. 

Representar o CREFITO-7 junto a órgãos e entidades diversas, quando necessário. 

Manter controle físico sobre o imobilizado da Instituição. 

Desenvolver e atualizar manuais de normas e procedimentos, analisando as 
necessidades, organizando e padronizando os serviços. 

Desenvolver projetos voltados para a melhoria da qualidade dos serviços. 

Responder pelos procedimentos de contratação de novos empregados e de rescisões 
de Contrato de Trabalho. 

Participar da elaboração de processos administrativos. 
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CARGO ATUAL ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 
CARGO DEFINIDO JORNALISTA 

ÁREA Presidência Assessoria de Comunicação 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

2 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 15 2 10 14 13 14 8 - 598 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Responder pela comunicação institucional do CREFITO-7 junto a entidades civis, 
públicas, midiáticas e profissionais ligados ao interesse da Instituição. Executar outras 
atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 

ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Elaborar o Plano de Comunicação da instituição. 

Elaborar e revisar textos diversos, além de produzir imagens, quando solicitado, para 
comunicação institucional. 

Responder por todo conteúdo gerado pelos diversos canais de comunicação. 

Divulgar para a imprensa notícias diversas do CREFITO-7. 

Assessorar a Diretoria em todos os processos de comunicação. 

Participar de reuniões institucionais e com a imprensa em geral. 

Prestar serviços de Relações Públicas em eventos dos quais participe o CREFITO-7. 

Acompanhar todo o trabalho de comunicação da instituição, visando à manutenção de 
sua boa imagem. 

Intermediar o relacionamento da instituição com a mídia. 
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CARGO ATUAL MOTORISTA  
CARGO DEFINIDO MOTORISTA 

ÁREA Coordenadoria Geral Serviços Gerais 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
20 GRAU COM 

HABILITAÇÃO “C” 
2 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

MAR/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 9 2 3 2 3 2 2 - 172 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Dirigir veículos leves no transporte de pessoas e/ou pequenas cargas, obedecendo a 
roteiros pré-definidos e as normas de trânsito vigentes, zelando pela limpeza e 
conservação do equipamento. Executar outras atividades correlatas a critério de seu 
superior imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Dirigir o veículo, manipulando os comandos de marcha e direção e observando o fluxo 
do trânsito e a sinalização. 
 
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo 
do cárter, testando freios e parte elétrica, certificando-se de suas condições de 
funcionamento. 

Receber e examinar as ordens de serviço, verificando o destino, o horário, a finalidade 
e o itinerário a ser seguido e outras instruções, para dar cumprimento à programação 
estabelecida.  
 
Zelar pela documentação do veículo, controlando a data de vencimento do mesmo. 
 

Realizar entregas / recebimentos de materiais, conferindo se a documentação do 
material está de acordo com o que lhe foi entregue, verificando sua legalidade e 
correspondência aos volumes, para apresentá-la às autoridades competentes, quando 
solicitada, nos postos de fiscalização. 

Zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou 
solução de qualquer anormalidade, garantindo a segurança dos passageiros, 
transeuntes e outros veículos. 
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Providenciar os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando 
reparos, para assegurar seu perfeito estado. 

Recolher o veículo, após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para 
possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. 

Efetuar pequenos reparos de emergência no veículo. 

Zelar pela limpeza, ajustes e reparos necessários, para assegurar as perfeitas 
condições de funcionamento do veículo sob sua responsabilidade. 

Auxiliar nos trabalhos de carga e descarga do veículo. 
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CARGO ATUAL ASSESSOR DE INFORMÁTICA 
CARGO DEFINIDO OPERADOR DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO 

ÁREA Coordenadoria Geral Tecnologia da Informação 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
TÉCNICO DE NÍVEL 

MÉDIO 
3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

MAR/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 14 3 8 12 10 11 9 - 466 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Dar suporte a área de informática da Empresa, planejando, coordenando e 
controlando todas as suas atividades técnicas e operacionais. Executar outras 
atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Administrar os computadores servidores da Empresa, cadastrando novos usuários, 
monitorando processamento, capacidade de armazenamento e segurança, dando 
suporte em situações emergenciais e/ou programadas. 

Instalar e configurar novos Softwares, periféricos e sistemas operacionais nas diversas 
estações e orientar usuários na utilização, efetuando migrações de dados quando 
necessário. 

Atualizar versões dos sistemas, tendo por base informações dos fornecedores. 

Definir materiais e equipamentos de informática para aquisição, com base em estoque, 
necessidades futuras e/ou lançamentos de novos produtos. 

Administrar a base de dados da Empresa, acompanhando crescimento dos bancos, 
verificando velocidade de acesso, tempo de resposta e realizando "backup" geral para 
efeito de segurança. 

Dar suporte aos sistemas que utilizam a base de dados, orientando usuários e 
realizando atualizações. 

Coordenar os serviços de gerenciamento do sistema corporativo de antivírus, fazendo 
atualizações e configurações necessárias, monitorando constantemente. 

Administrar o "correio eletrônico" da Empresa com os seus diversos "e-mail's", 
cadastrando novas contas e ativando procedimentos de segurança. 
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Administrar o acesso à Internet nas diversas estações autorizadas, instalando e 
configurando roteadores, tirando dúvidas de usuários quanto à baixa de programas 
(download), pesquisas e acesso a páginas. 

Executar serviços de manutenção em computadores, impressoras e monitores, 
identificando defeitos, trocando peças defeituosas e/ou gastas, em inspeções 
preventivas e/ou corretivas. 

Auxiliar no treinamento direcionado aos diversos usuários, de acordo com sua área de 
atuação e equipamento/sistema a ser usado. 

Prospectar novas tecnologias de telecomunicações, testando-as e sugerindo à 
Diretoria homologação e aquisição. 

Auxiliar no dimensionamento da capacidade de consumo de energia elétrica dos 
equipamentos de teleinformática, para garantia de suprimento adequado à demanda. 
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CARGO ATUAL ASSESSOR JURÍDICO 
CARGO DEFINIDO PROCURADOR JURÍDICO 

ÁREA Presidência Procuradoria Jurídica 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 15 2 9 14 12 15 8 - 575 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Promover ações legais que defendam o interesse da Fisioterapia e da Terapia 
Ocupacional, bem como aquelas que preservem a manutenção do CREFITO-7. 
Representar o CREFITO-7 em todas as questões legais, inclusive as trabalhistas. 
Executar outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 

ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Substituir o Procurador Geral do CREFITO-7 em suas faltas e impedimentos. 

Coordenar a representação da Procuradoria a que estiver vinculado. 

Preparar e encaminhar o expediente da Procuradoria a que estiver vinculado. 

Encaminhar anualmente, ao Procurador Geral do CREFITO-7, relatório das atividades, 
produção da procuradoria a que estiver vinculado. 

Emitir os pareceres relacionadas as atividades da procuradoria a que estiver 
vinculado. 

Sugerir ao Procurador Geral do CREFITO-7 a edição de atos normativos que tenham 
por fim a uniformização de procedimentos administrativos no âmbito da Procuradoria a 
que estiver vinculado. 

Exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Procurador Geral do 
CREFITO-7. 

Dirigir, coordenar e orientar os serviços da Procuradoria a que estiver vinculado. 

Representar sobre o que julgar cabível visando ao aperfeiçoamento e à eficiência dos 
serviços da procuradoria a que estiver vinculado. 
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Entender-se com os demais Procuradores para discussão de assunto de interesse 
comum. 

Indicar temas para exame e discussão nas reuniões promovidas pela Procuradoria 
Geral do CREFITO-7. 

Proceder, trimestralmente, e em conjunto com o Procurador Geral do CREFITO-7, a 
avaliação de desempenho das atividades da Procuradoria a que estiver vinculado. 
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CARGO ATUAL RECEPCIONISTA 
CARGO DEFINIDO RECEPCIONISTA 

ÁREA Coordenadoria Geral Recepção 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 

20 GRAU COMPLETO 6 meses 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

DEZ/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 8 2 3 3 3 2 2 - 160 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Desenvolver atividades de recepção nas áreas específicas da Instituição, baseando-se 
em instruções e procedimentos predeterminados, a fim de bem atender ao público e 
assegurar a ordem e a segurança. Executar outras atividades correlatas a critério de 
seu superior imediato. 

 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Recepcionar visitantes, encaminhando-os às áreas procuradas, após identificação e 
autorização, prestando-lhes as informações necessárias. 

Fazer, atender, transferir e completar chamadas telefônicas. 

Fazer o registro das ligações efetuadas, cuidando para que aquelas particulares sejam 
imputadas aos seus devidos solicitantes. 

Zelar pelo equipamento sob sua responsabilidade, acionando a quem de direito para 
as devidas manutenções, tanto corretivas quanto preventivas. 

Receber correspondências e pequenos volumes, conferindo-os, identificando-os e 
encaminhando-os às áreas a que se destinam e fazendo o devido protocolo no 
sistema específico. 

Controlar a saída de materiais e equipamentos, conferindo se estão acompanhados da 
devida “Liberação de Saída”, por escrito ou por confirmação verbal. 

Executar ou solicitar que sejam realizados serviços de manutenção nas áreas de 
recepção e contíguas, tais como limpeza, assegurando as condições plenas de 
funcionamento, conservação e segurança das instalações. 

Registrar no livro próprio e informar a sua chefia imediata as ocorrências de seu setor, 
para permitir a tomada de providências adequadas a cada caso. 
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CARGO ATUAL SECRETÁRIA DA PRESIDÊNCIA 
CARGO DEFINIDO SECRETÁRIA EXECUTIVA 

ÁREA Coordenadoria Geral Secretaria 

REQUISITOS PARA 
ACESSO 

Formação Experiência 
SUPERIOR 
COMPLETO 

3 anos 

DATA DE 

VIGÊNCIA 

Descrição 1ª Rev. 2ª Rev. 3ª Rev. 4ª Rev. 

MAR/09     

A
V

A
L

. 

Fatores de 
Avaliação 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 Pts. 

Grau 
Aplicado 15 6 7 8 5 7 5 - 395 

 

MISSÃO DO CARGO: 

Executar serviços de secretaria junto a Presidência, recepcionando pessoas, 
controlando arquivo, assessorando reuniões. Receber, redigir, em Português e/ou 
Inglês e expedir correspondências. Efetuar e atender ligações telefônicas. Executar 
outras atividades correlatas a critério de seu superior imediato. 
 
ATIVIDADES DO PROCESSO DE TRABALHO: 

Assessorar os Executivos da Instituição no desempenho de suas funções, 
gerenciando informações e auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e 
em reuniões, marcando e cancelando compromissos. 

Coordenar e controlar as atividades e serviços das Assistentes de Secretaria. 

Recepcionar pessoas que se dirigem à Instituição para contato com a Presidência, 
prestando informações e encaminhando ao superior quando autorizado. 

Controlar arquivo de documentos diversos em sua área, catalogando, selecionando e 
codificando os mesmos, mantendo-o atualizado. 

Preparar e participar de reuniões de Diretoria, dando o suporte necessário à sua 
realização. 

Receber e expedir correspondências internas e externas, conferindo, anotando e 
protocolando, quando necessário. 

Efetuar e atender ligações telefônicas, identificando pessoas, anotando e transmitindo 
recados, marcando entrevista, completando ligações. 

Redigir correspondências, em Português e/ou Inglês, de acordo com solicitação do 
seu superior hierárquico, bem como executar processamento de texto de documentos, 
correspondência e relatórios diversos. 
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Dar apoio logístico a alta direção em viagens de interesse da Instituição, 
providenciando passagens aéreas, reservas de hotel e meios de transporte terrestre, 
quando necessário. 
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I. OBJETIVOS 

Para o  Sistema  de Remuneração do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 7ª Região – CREFITO 7,  foram considerados os seguintes objetivos 
básicos: 

a. Estabelecer uma Estrutura de Cargos e Salários ajustada à sua realidade interna 
atual e ao ambiente externo; 

b. Estabelecer uma estrutura salarial baseada no regime de Classes de Cargos e 
Faixas Salariais, visando oferecer ao empregado perspectivas de progressão 
funcional, de acordo com a sua maturidade; 

c. Manter as despesas salariais dentro de parâmetros pré-fixados, permitindo seu 
acompanhamento e controle no orçamento; 

d. Contribuir para atrair, manter, motivar e desenvolver pessoal competente; 

e. Servir de base para a implantação de outros sub sistemas de Recursos Humanos 
(Recrutamento e Seleção, Avaliação e Acompanhamento de Pessoal, Treinamento 
e Desenvolvimento de Pessoal e Movimentação e Controle de Pessoal); 

f. Estabelecer critérios e procedimentos para a gestão de Cargos e Salários do 
CREFITO 7; 

g. Possibilitar a correção e a prevenção de distorções salariais, garantindo, assim, 
uma maior satisfação pessoal. 

 

II. ÁREA DE APLICAÇÃO 

As  diretrizes  aqui   estabelecidas  visam  assegurar,   de  modo  eficiente  e 
econômico, a administração de todos os cargos e salários do CREFITO 7. 

A sua duração será indeterminada,  e se aplica a todas as áreas do CREFITO 7.   

 

III. DIRETRIZES GERAIS 

 

1. DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. CONCEITUAÇÃO 

Grupo ocupacional é um conjunto de cargos isolados e cargos em carreiras agrupados 
a partir de uma ou mais afinidades e características relevantes em comum, de modo a 
lhe dar identidade tal que lhe permita ser tratado por uma política específica e 
diferenciadora do CREFITO 7. 

 

1.2. NATUREZA DOS GRUPOS 

Objetivando dotar o CREFITO 7 de um Sistema de Remuneração mais flexível e 
dando adequada atenção aos diversos grupos ocupacionais, no que concerne à 
remuneração, benefícios, serviços e autoridade, ficam estabelecidos 2(dois) grupos: 
administrativo e técnico. 
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2. DO QUADRO DE PESSOAL 

 

2.1. CONCEITUAÇÃO 

O quadro de pessoal é integrado por todas as pessoas físicas que prestam serviços de 
natureza não eventual ao CREFITO 7 e sob vínculo empregatício. Divide-se em: 

 

2.1.1.EFETIVO ORDINÁRIO 

É constituído pelos empregados enquadrados no Sistema de Remuneração. 

 

2.1.2.EFETIVO EXTRAORDINÁRIO 

É constituído pelos Servidores que não estão enquadrados no Sistema de 
Remuneração. É também chamado de quadro suplementar. 

 

2.2. CONSTITUIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

 

2.2.1. A elaboração da proposta do Quadro de Pessoal será coordenada pela Diretoria 
de Secretaria e aprovada pela Presidência, anualmente, na época da apreciação da 
proposta orçamentária e segundo os objetivos da Instituição. 

 

2.2.2. O Quadro de Pessoal indicará para cada centro de custo quais são os cargos 
pertinentes, os respectivos salários iniciais, o número de vagas previsto e o número 
real de ocupantes por cargo. 

 

2.2.3. A Diretoria de Secretaria é responsável pelo acompanhamento e controle do 
Quadro de Pessoal. 

 

2.2.4. O preenchimento das vagas ocorrerá em função de admissão de um novo 
Servidor, sempre através de concurso público. 

 

2.2.5. O quadro real de pessoal não poderá exceder o Quadro de Pessoal previsto. 

 

2..3. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

 

2.3.1. O aumento e/ou redução do Quadro de Pessoal é motivado por aumento ou 
retração de atividades, mudanças ambientais, técnicas e operacionais. 

 

2.3.2. O aumento ou redução do Quadro de Pessoal pode ocorrer em qualquer época, 
desde que justificado por um parecer técnico, financeiro e social. 
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3. DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS 

 

3.1. CONCEITUAÇÃO 

 

3.1.1. CRIAÇÃO DE CARGOS 

É o processo através do qual são elaborados cargos novos, após a implantação do 
presente Sistema, visando sua inclusão neste. Considera-se cargo novo aquele cujo 
título e conteúdo o diferencia significativamente dos já existentes, previstos e inclusos 
no Sistema de Remuneração. 

 

3.1.2. EXTINÇÃO DE CARGOS 

É a eliminação de cargos constantes no Sistema de Remuneração por terem se 
tornado inadequados aos objetivos da empresa. 

 

3.2. CONDIÇÕES 

 

3.2.1. A criação e/ou extinção poderá ocorrer em qualquer época, desde que baseada 
em justificativas técnicas e financeiras. 

 

3.2.2. A criação e/ou extinção de cargos deve ser um trabalho conjunto envolvendo o 
órgão interessado, o Comitê de Avaliação e a Diretoria de Secretaria, com aprovação 
da Presidência. 

 

4. AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

 

4.1.CONCEITUAÇÃO 

 

4.1.1.AVALIAÇÃO DE CARGOS 

É o processo através do qual se estabelece a posição de cada cargo em relação aos 
demais dentro da organização, de modo a hierarquizá-los, utilizando a metodologia 
mais adequada às regras da Instituição em dado momento histórico. 

 

4.1.2.CLASS1FICAÇÃO DE CARGOS 

É o processo através do qual se distribuem os cargos, com base nos resultados da 
avaliação, por classes salariais. 

 

4.2. CRITÉRIOS 
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4.2.1. Todos os cargos novos serão avaliados e classificados, conforme metodologia 
adotada pelo CREFITO 7. 

 

4.2.2. Cada cargo será classificado em determinada classe salarial, tendo em vista o 
resultado da avaliação feita pelo Comitê de Cargos e Salários e peculiaridades do 
mercado de trabalho. 

 

4.2.3. A proposta de classificação de cargos será feita pela Diretoria de Secretaria e 
aprovada pela Presidência. 

 

5. DA RECLASSIFICACÃO 

 

5.1. CONCEITUAÇÃO 

Reclassificação de cargos é o ato de alterar e classificar um dado cargo em função de 
uma reavaliação. 

 

5.2. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES 

 

5.2.1. A reclassificação de cargos poderá ocorrer em qualquer época, obedecendo a 
mesma metodologia utilizada quando da avaliação e classificação do cargo. 

 

5.2.2. A reclassificação de cargos poderá ocorrer quando houver: 

 

5.2.2.1. Alteração significativa no seu mercado de trabalho. 

 

5.2.2.2. Modificações significativas do seu conteúdo e/ou requisitos básicos causados 
por mudanças técnicas, administrativas e/ou operacionais. 

 

5.2.3. A proposta de reclassificação de cargos será feita pela Diretoria de Secretaria e 
aprovada pela Presidência. 

 

6. DO ENQUADRAMENTO DE PESSOAL 

 

6.1. CONCEITUAÇÃO 

É a alocação do colaborador dentro da estrutura de cargos e salários e dar-se-á em 
razão da admissão, da criação ou reclassificação de cargo e/ou alteração funcional e 
salarial. 
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6.2. CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO 

Os critérios descritos abaixo serão observados no enquadramento dos Servidores nos 
cargos e nos níveis salariais. 

 

6.2.1. ENQUADRAMENTO NO CARGO 

Para enquadrar o Servidor no cargo é necessário: 

 

6.2.1.1. Que haja compatibilização nos requisitos exigidos para os cargos com os 
apresentados pelos Servidores em apreciação. 

 

6.2.1.2. Que sejam observadas as limitações do Quadro de Pessoal. 

 

6.2.2. ENQUADRAMENTO NOS NÍVEIS SALARIAIS 

 

6.2.2.1. O enquadramento salarial dar-se-á preferencialmente no nível inicial da faixa 
salarial fixado para o cargo. 

 

6.2.2.2. Admitir-se-á o enquadramento salarial em nível superior ao inicial previsto, 
quando o salário do Servidor em questão já ultrapassar este limite inicial. 

 

6.2.2.3. Caso o enquadramento resulte em aumento de salário superior a 30% (trinta 
por cento), ele será feito em etapas sucessivas em períodos trimestrais, até atingir o 
salário inicial previsto para o grupo salarial. 

 

6.2.2.4. Se o salário do Servidor já for superior ao máximo da faixa salarial ele terá o 
seu salário “congelado” e será alocado em quadro suplementar até que se habilite, via 
concurso público, a uma promoção vertical ou reclassificação. Tal situação não deverá 
permanecer por mais de 12 (doze) meses. Entende-se por “congelamento” de salário o 
fato de ao Servidor, nessa condição, só ser permitida a “correção” salarial. 

 

6.2.3. DA RELAÇÃO ENQUADRAMENTO E ADMISSÃO 

 

6.2.3.1. As admissões, em princípio, deverão ser feitas com os títulos e salários iniciais 
previstos para os cargos em questão. 

 

6.2.3.1.1. Não será permitido admitir Servidor com salário inferior ao inicial previsto 
para o cargo em questão. 
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6.2.3.1.2. Será permitida, mediante autorização da Presidência, a contratação de 
Servidores em nível salarial superior ao inicial na medida em que:  

a. Seja evidenciado elevado conhecimento e maturidade do profissional; 

b. O contratado não venha a ter salário superior a outro que, na Instituição, esteja no 
mesmo cargo; 

c. Seja evidenciada a escassez daquele tipo de mão de obra no mercado. 

 

6.2.3.1.3. A contratação de Servidor com enquadramento salarial em dois ou mais 
níveis acima do inicial, somente será feita se previamente autorizada pela Presidência, 
que no caso analisará: 

a. As justificativas apresentadas; 

b. A existência de Servidor com salário inferior ao do candidato a ser contratado; 

c. A conveniência em reclassificar o cargo. 

 

6.2.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO 

 

 6.2.4.1. Ocorrendo a impossibilidade do enquadramento de Servidores nos cargos por 
incompatibilidade entre requisitos e/ou grupos salariais, o mesmo ficará no quadro 
suplementar para enquadramento e/ou outra decisão posterior. 

 

6.2.4.2. Tal Servidor não deverá permanecer neste quadro suplementar por período 
superior a 24 (vinte e quatro) meses. 

 

7. DA REMUNERAÇÃO E DA ESTRUTURA SALARIAL 

 

7.1. DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL 

 

7.1.1.CONCEITUAÇÃO 

 

7.1.1.1. REMUNERAÇÃO GLOBAL 

 

É toda contraprestação em bens e/ou valores monetários por um trabalho executado 
num determinado período. 

A depender do cargo a remuneração do Servidor poderá ser composta de salário 
base, adicionais legais fixos e gratificação de função. 

 

7.1.1.2. DO SALÁRIO-BASE 
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Corresponde aos valores definidos nas tabelas salariais e impressos no campo 
"Salário Contratual" do contra-cheque. 

 

7.1.1.3. ADICIONAIS LEGAIS FIXOS 

Os adicionais legais fixos são expressamente previstos na legislação ou resultantes de 
Acordos, Convenções e dissídios coletivos. 

 

7.1.1.4. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

 

7.1.1.4.1. CONCEITUAÇÃO 

A gratificação de função é atribuída a Servidores que desempenham atividades 
diferenciadas e terá um valor correspondente a determinado percentual estabelecido de 
acordo com o nível do cargo dentro da estrutura da Instituição. 

 

7.1.1..4.1.1. Caso o Servidor venha a perder a condição de ocupante de cargo com 
atividades diferenciadas, mesmo permanecendo no quadro da Instituição em outro 
cargo, automaticamente perderá o direito à gratificação de função. 

 

7.2. DO SALÁRIO INICIAL / ADMISSIONAL 

 

7.2.1.   CONCEITUAÇÃO 

 

7.2.1.1. SALÁRIO INICIAL 

É aquele com que o Servidor inicia suas atividades no cargo. É geralmente o menor 
nível da classe salarial previsto para o referido cargo. 

 

7.2.1.2. SALÁRIO ADMISSIONAL 

É aquele com que o Servidor inicia suas atividades na Instituição que, em casos 
excepcionais, pode ser superior ao previsto como inicial para o cargo em questão.  

 

7.3. DA CORREÇÃO/REPOSIÇÃO SALARIAL 

 

7.3.1. Serão concedidas de forma generalizada a todos os Servidores em função de 
dispositivo de lei e de acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho. 

 

7.3.2. A Instituição, a seu critério, e considerando a sua disponibilidade orçamentária e 
o grau de inflação existente na ocasião, poderá antecipar correções salariais por conta 
de acordos, convenções ou dissídios que venham a ser celebrados posteriormente. 
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7.3.2.1. Tais antecipações não constituem obrigação da Instituição e serão autorizadas 
pela Presidência. 

 

8. DAS ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E SALARIAIS 

 

8.1. CONCEITUAÇÃO 

É toda a movimentação de pessoal que implique em mudança de cargo, salário, 
alocação e centro de custo. Essas alterações, quanto a sua natureza, dividem-se em: 

a. Promoção Horizontal; 

b. Promoção Vertical; 

c. Reclassificação de Pessoal; 

d. Remoção de Pessoal; 

e. Transferência de Pessoal. 

 

8.2. PROMOÇÃO HORIZONTAL 

 

8.2.1. Promoção Horizontal é a elevação de nível salarial para um dado Servidor, 
permanecendo ele no mesmo cargo. Ela será concedida ao Servidor que tenha 
completado, pelo menos, 1 ano no mesmo nível salarial e que tenha no período: 

a. Tido, pelo menos, uma avaliação de desempenho acima da média; 

b. Nenhuma  avaliação  de desempenho  abaixo da  média do grupo; 

c. Número de ausências não justificadas inferior a 3 (três); 

d. Nenhuma punição disciplinar nem ter se afastado por período superior a 15 
(quinze) dias, exceto por férias. 

 

8.2.1.1. Somente será promovido ao último nível da faixa aquele que, além de 
requisitos anteriores, esteja considerado apto a ocupar cargos de maior 
responsabilidade / complexidade e conseqüentemente, situado em classe salarial 
superior. Tal parecer será dado pelo chefe imediato do Servidor, com a aprovação do 
chefe mediato, nível mínimo de Coordenadoria, e obrigatoriamente conterá a indicação 
de quais cargos ele se encontra tecnicamente apto a ocupar. 

 

8.3. PROMOÇÃO VERTICAL E RECLASSIFICAÇÃO DE PESSOAL 

 

8.3.1. Promoção vertical é o acesso do ocupante de um cargo para outro situado em 
classe salarial mais elevada. Ela só poderá ocorrer com a prestação de concurso por 
parte do Servidor. 
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8.3.2. Reclassificação de pessoal é a mudança do ocupante de um para outro cargo, 
classificado em classe superior, mas situado fora da carreira. Ela só poderá ocorrer 
com a prestação de concurso por parte do Servidor. 

 

8.3.3. Qualquer Servidor poderá ser candidato à promoção vertical ou reclassificação 
de pessoal, obedecendo as seguintes condições: 

a. Existência de vaga em aberto no quadro de pessoal; 

b. O candidato à promoção vertical for aprovado pelo sistema de seleção interno, via 
concurso; 

c. Ter, no mínimo, 01 (um) ano de permanência no mesmo nível salarial; 

d. O candidato não ter restrições disciplinares. 

 

8.4. REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA 

 

8.4.1.CONCEITUAÇÃO 

 

8.4.1.1. Remoção é a movimentação do ocupante de um cargo para outro, situado na 
mesma classe salarial, em função de remanejamento ou do plano da carreira. 

 

8.4.1.2. Transferência é a mudança do Servidor para um outro centro de custo ou 
quadro de lotação específico, podendo implicar ou não em alteração salarial. 

 

8.4.2.CRITÉRIOS E CONDIÇÕES 

 

8.4.2.1. A remoção e/ou transferência podem ocorrer em qualquer época. 

 

8.4.2.2. A remoção em si mesma implica só em alteração do cargo, podendo vir, 
entretanto, acrescida de outros eventos que impliquem em alterações de salário, caso 
em que tais eventos serão tratados em suas normas específicas. 

 

8.4.2.3. São condições para que haja transferência: 

a. Acordo entre os órgãos e o Servidor envolvidos; 

b. Vaga em aberto no quadro de lotação e prevista em orçamento. 

 

8.4.3. Os impasses na transferência serão resolvidos pelo superior hierárquico comum 
aos órgãos envolvidos em primeira instância, e em segunda instância pela Diretoria de 
Secretaria, cabendo, conforme o caso, decisão final da Presidência. 
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IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. As alterações de cargo e a movimentação do ocupante, bem como as alterações do 
Sistema de Remuneração, poderão ocorrer em qualquer época. 

 

2. As alterações de lotação funcional ou salarial serão processadas sempre com 
vigência a partir do primeiro dia do mês. 

 

3. Não serão concedidos aumentos salariais com efeito retroativo. 

 

4. As alterações funcionais ou salariais serão informadas ao Servidor beneficiado 
através de comunicação interna emitida pela Diretoria de Secretaria, que a ele será 
entregue através de sua chefia imediata. 

 

4.1. Essa forma de comunicação não se aplica nos casos de correção salarial, caso 
este que será comunicado via Carta Circular. 

 

5. Com exceção de correção, nenhuma alteração de salário será feita a Servidor 
admitido e que esteja sob contrato de experiência. 

 

6. Nos meses em que forem concedidos aumentos por correção coletiva de salários 
não serão concedidos outros aumentos. 

 

7. As solicitações de alteração chegadas ao órgão de Pessoal, após a primeira 
quinzena do mês, serão processadas no mês subseqüente. 

 

8. Na medida em que a Estrutura de cargos e salários for sendo aprovada, a Diretoria 
de Secretaria promoverá o respectivo enquadramento segundo planos previamente 
aprovados pela Presidência. 

 

9. Os casos omissos no presente documento serão resolvidos pela Diretoria de 
Secretaria e pela Presidência, em última instância. 

 

V. MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

 

1. OBJETIVOS 

Considerando as alterações a que estão sujeitas as condições do mercado de trabalho 
e o próprio  CREFITO 7, o Sistema de Remuneração apresenta uma estrutura 
bastante flexível e dinâmica, de maneira a poder acompanhar e adaptar as exigências 
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introduzidas e continuar atuando de maneira eficaz aos propósitos para os quais foi 
estabelecido. 

Por outro lado, as alterações a se incorporar ao Sistema devem ser estudadas, tendo 
em vista se essas são de caráter permanente, de modo a evitar a introdução de 
emendas que significam situações passageiras ou que não se enquadram na estrutura 
do mesmo e que viriam a distorcer este em seu conjunto. 

O Sistema de Remuneração foi estabelecido através de critérios que não podem ser 
modificados por ocasião das alterações, sob pena de invalidar sua aplicação. Nos 
casos em que houver necessidade de alteração desses critérios, o Sistema será 
revisto como um todo, a fim de não prejudicar a sua unidade. 

No caso de introdução de novos cargos ou alteração dos existentes, deverá ser 
seguido o mesmo procedimento adotado para o Sistema. Qualquer alteração na 
técnica utilizada exigirá a revisão de todas as descrições, a fim de manter a sua 
uniformização e consistência. 

Quanto à validação de cargos, cada um foi julgado em relação aos requisitos básicos.  

Se no caso de revisão de avaliação de determinado cargo se usa um critério diferente 
do original, o resultado da avaliação será distorcido, pois se estará fazendo o 
julgamento segundo um novo sistema de medidas de valor do cargo. 

Em caso de aplicação de um novo sistema de avaliação, este deve ser efetuado em 
todos os cargos, implicando em revisão de avaliações e dos cálculos das curvas 
salariais. 

As principais revisões a que está sujeito o Sistema de Remuneração são as revisões 
ocasionais (que seriam as introduções de cargos e/ou alterações de cargos existentes) 
e as revisões periódicas (que consiste nas seguintes revisões: descrição de cargo, 
avaliação de cargo, curvas salariais e faixas salariais). 

 

2. REVISÕES OCASIONAIS 

Quando ocorrem necessidades de alterações no Sistema de Remuneração pela 
criação de um cargo, ou pela alteração substancial de um já existente, efetua-se a 
revisão ocasional do mesmo. Nesse caso, o procedimento será a elaboração de nova 
descrição e avaliação do cargo, que deverá seguir rigorosamente os critérios gerais 
adotados para os demais cargos. 

 

3. REVISÕES PERIÓDICAS 

 

3.1. REVISÃO DAS DESCRIÇÕES DE CARGOS 

A revisão das descrições de cargo deverá ser feita periodicamente pela Diretoria de 
Secretaria, com base em análise e sugestões diversas dos setores. 

Deve-se cuidar para que as inclusões e as descrições representem modificações 
permanentes nos cargos estudados e não modificações temporárias, devidas a 
atribuições ocasionais de tarefas não pertinentes aos mesmos. 
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3.2. REVISÃO DAS AVALIAÇÕES DE CARGOS 

Feitas as revisões das descrições, se efetuará a revisão das avaliações dos cargos. 
Para as revisões das avaliações deverá ser adotado o mesmo sistema, procurando se 
dar a mesma interpretação original. 

 

3.3. REVISÃO DAS CURVAS SALARIAIS 

A curva salarial adotada para o CREFITO 7 poderá ser revista segundo a ocorrência 
de uma das seguintes hipóteses: 

 

3.3.1. ALTERAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO POR CUSTO DE VIDA 

Neste caso o valor percentual estipulado recairá sobre a curva salarial na totalidade, 
aumentando no mesmo percentual o valor de todos os níveis salariais. 

 

3.3.2. ALTERAÇÃO FACE A PESQUISAS SALARIAIS 

Periodicamente, ou quando a Presidência achar conveniente, a estrutura salarial 
poderá ser revista de acordo com o resultado da pesquisa efetuada no mercado 
escolhido para a atual curva salarial. 

 

3.4. REVISÃO DAS FAIXAS SALARIAIS 

As faixas salariais deverão ser atualizadas sempre que houver revisão das curvas 
salariais. 

Quando a revisão das equações salariais for limitada apenas a multiplicação por 
coeficiente, a correção da tabela salarial se fará pela multiplicação dos valores por 
esse coeficiente. 

No caso de haver reformulação completa da curva com a adoção de outros sistemas 
de ponderação de fatores, a revisão da tabela salarial deverá também ser completa, 
com a determinação de novos níveis salariais. 

 

 

________________________________ 

DIRETORIA DE SECRETARIA 

 

________________________________ 

PRESIDÊNCIA 
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Esta autarquia está adequada às determinações do TCU, como comissão própria de licitação, portal da 

transparência e comissão de tomada de contas (vide anexos). Os princípios da gestão pública listados na 

Constituição e nas suas emendas são norteadores das práticas do Crefito7. 

 



Atendimento ao disposto na Lei 6316/75, resolução COFFITO 182 e correlatas. 

 



No âmbito dos agentes internos, temos a comissão de tomada de contas, o plenário (órgão soberano), a diretoria e 

a consultoria contábil contratada. Estas instâncias de controle minimizam riscos de danos ao erário. 

No âmbito dos inscritos, são realizadas medidas administrativas, ético disciplinares e judiciais, culminando com a 

inscrição do devedor no CADIM. 
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