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2 - APRESENTAÇÃO 
 

 

O Conselho Regional  de Fisioterapia e Terapia Ocupacional  – 7ª  Região – CREFITO-
7Pessoa Jurídica de Direito Público, com poder delegado pela União, criado através da Lei
nº 6.316 de 17 de setembro de 1975, tem por objetivo principal fiscalizar e disciplinar as
profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nas áreas de sua jurisdição, bem como as
empresas que oferecem os serviços de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional nos estados
da Bahia e do Sergipe
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

 

 

 
 
3.2 NORMAS 

 

 

 

 

 
 
3.3 HISTÓRICO 

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 8411600

ENDEREÇO ELETRÔNICO COORDENACAO@CREFITO7.GOV.BR

PÁGINA INTERNET WWW.CREFITO7.GOV.BR

ENDEREÇO POSTAL AV. TANCREDO NEVES

CIDADE Salvador UF BA

BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES CEP 41820021

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 7ª Região – CREFITO-7
Pessoa Jurídica de Direito Público, com poder delegado pela União, criado através da Lei nº
6.316 de 17 de setembro de 1975, tem por objetivo principal  fiscalizar e disciplinar as
profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nas áreas de sua jurisdição, bem como as
empresas que oferecem os serviços de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional nos estados
da Bahia e do Sergipe.

 

ANEXO - Lei  6316/75 -  Lei  que cria o Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências - Vide anexo do tópico 3.2 no
final da seção
ANEXO - Resolução Coffito n91 - Fica criado o CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA REGIÃO 7ºREGIÃO-CREFITO7 - Vide anexo do tópico 3.2
no final da seção

5



 

 

 
 
3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

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

 

ANEXO - Organograma - Vide anexo do tópico 3.4 no final da seção
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Lei 6316/75 - Lei que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de

Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá
outras providências - Anexo do tópico 3.2

 



 

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: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.316-1975?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6316compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art530
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art530


        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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9098.htm


        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 
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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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4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

 

 
 
4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 7ª Região – CREFITO-7 -
Pessoa Jurídica de Direito Público, com poder delegado pela União, criado através da Lei nº
6.316, de 17 de setembro de 1975, que tem por objetivo principal fiscalizar e disciplinar as
profissões de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nas áreas de sua circunscrição, bem como
as empresas que oferecem os serviços de Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, vem por
meio deste relatório cumprir o determinado na Decisão Normativa do Tribunal de Contas da
União e Resolução Coffito nº 442/2014.
 

 

Contratação de funcionários
Licitações para aquisições de bens e serviços
Treinamento de funcionários
Intensificação das fiscalizações
Criação de Comissões
Combate a Inadimplência
Intensificação de julgamentos de processos éticos
Desenvolvimento  de  campanhas de valorização profissional,  para  as  duas categorias
profissionais, principalmente para os terapeutas ocupacionais;
Apoio para movimentos sociais, principalmente os da área de saúde
Participação nas reuniões do Conselho Municipal e Saúde de Salvador
Reuniões com os Coordenadores de cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
 

 

Planejamento de Gestão 2017
Administrativo

·         Confecção de folders e cartilhas de fiscalização
·         Aquisição de equipamentos de informática
·         Contratação de serviço de telefonia móvel
·         Aquisição de material de expediente
·         Aquisição de fardamento para os funcionários
·         Aquisição de material de limpeza e higiene
·         Contratação de empresa para fornecimento de combustível
·         Contratação de empresa para reforma da subsede de Aracaju
·         Impressão de revistas
·         Aquisição de máquina fotográfica

20



 

 

 
 
4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

Fiscalização
·         Fiscalização conjunta com or  órgãos Procon,  Decon,  Policia  Federal,  Conselho
Regiona de Educação Física da 13ª Região, e Visa
·         Firmar convênios com as Vigilancias Sanitárias dos Municipios de Salvador, Aracaju,
Vitória da Conquista, Feira de Santana e Barreiras
·         Realizar blitz em UTI, Ortopedia e Home Care
·         Retornar aos municípios fiscalizados em anos anteriores
·         Criação  de  parâmetros  para  abertura  de  serviços  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional na Rede Pública

 
Comunicação

Eventos:
·         CREFITO-7 Acadêmico – Profissional Legal
·         CREFITO-7 Acadêmico – Atualização Cientifica
·         Palestra: Atualização em Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva
·         CREFITO-7 Acadêmico - Fisioterapia: Avanços e Perspectivas
·         CREFITO-7 Acadêmico - Fisioterapia: Atuações do Conselho

 
Jurídico
·         Assessorar os setores do CREFITO-7, objetivando a aplicabilidade de preceitos legais
pertinentes, dando suporte técnico e fornecendo orientações aos servidores;
·         Fornecer consultoria e elaborar pareceres ou memorandos sobre temas jurídicos
diversos,  em  resposta  a  consultas  formuladas  por  quaisquer  dos  departamentos  do
CREFITO-7, ou pela sua diretoria;
·         Propor e defender o CREFITO-7 em ações judiciais;
·         Ajuizamento e acompanhamento de ações de cobrança em face de profissionais ou
empresas inadimplentes perante o CREFITO-7;
·         Analisar e elaborar contratos afetos ao CREFITO-7;
·         Assessorar, com emissão de Parecer, as licitações no âmbito do CREFITO-7;
·         Acompanhamento de processos administrativos em trâmite no CREFITO-7, tais como
sindicâncias, processos ético-profissionais e processos administrativos fiscais.
 

 

1. Tem a incumbência de fiscalizar o exercicio das profissões de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional. 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
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4.2 RESULTADOS 

 

 

 

 

 
 
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 

 

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.
 

 

ANEXO - Relatório CDCEF - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório Comissão de Atenção Básica - Vide anexo do tópico 4.2 no final da
seção
ANEXO - Relatório Comissão de Comunicação - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório Comissão Planejamento e Gestão - Vide anexo do tópico 4.2 no final da
seção
ANEXO - Relatório CPSF - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório CTOE - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório CTP - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório de Atividades Assessoria de Comunicação - Vide anexo do tópico 4.2 no
final da seção
ANEXO - Relatório Dermatofuncional - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório Fiscalização - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Relatório PROJUR - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção
ANEXO - Tabela Projur Reuniões - Vide anexo do tópico 4.2 no final da seção

 

ANEXO - BalancoOrcamentario.pdf - Vide anexo do tópico 4.3 no final da seção
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4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 
 

Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final

  Exercício Anterior Exercício Atual Exercício
Anterior Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual

5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT
FINANCEIRO DE EXERCICIO
ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 6.985.004,00 8.335.800,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.985.004,00 8.335.800,80

6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 6.735.004,00 8.085.800,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.735.004,00 8.085.800,80

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 5.682.004,00 6.989.800,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.682.004,00 6.989.800,80

6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
PESSOAS FÍSICAS 5.136.841,60 6.380.724,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.136.841,60 6.380.724,80

6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS
FÍSICAS DO EXERCÍCIO 4.676.841,60 5.865.724,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.676.841,60 5.865.724,80

6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS
FÍSICAS DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

460.000,00 515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 515.000,00

6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES
DE PESSOAS JURÍDICAS 545.162,40 609.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.162,40 609.076,00

6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA
JURÍDICA DO EXERCÍCIO 493.398,40 554.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.398,40 554.112,00

6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA
JURÍDICA DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

51.764,00 54.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.764,00 54.964,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVICOS 528.000,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00 575.000,00

6.2.1.1.1.05.01 -
EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES

233.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233.000,00 242.000,00

6.2.1.1.1.05.02 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

169.000,00 199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.000,00 199.000,00

6.2.1.1.1.05.03 - 110.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 120.000,00
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EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS
DIVERSAS DE SERVIÇOS 16.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 14.000,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 375.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 400.000,00

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE ANUIDADES 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00

6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA 235.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 260.000,00

6.2.1.1.1.06.05.03 -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 150.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 121.000,00

6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 45.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 40.000,00

6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE
INFRAÇÕES 100.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 80.000,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00

6.2.1.1.2 - RECEITA DE
CAPITAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

6.2.1.1.2.04 -
TRANSFERÊNCIAS DE
CAPITAL

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

6.2.1.1.2.04.01 -
TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES
DE CREDITO 6.985.004,00 8.335.800,80 912.700,00 622.400,00 912.700,00 622.400,00 6.985.004,00 8.335.800,80

6.2.2.1.1 - CRÉDITO 6.985.004,00 8.335.800,80 912.700,00 622.400,00 912.700,00 622.400,00 6.985.004,00 8.335.800,80
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DISPONÍVEL DA DESPESA

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA
CORRENTE

6.545.004,00 8.150.800,80 882.700,00 622.400,00 822.700,00 622.400,00 6.605.004,00 8.150.800,80

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS 2.321.403,20 2.827.940,64 0,00 264.000,00 60.000,00 330.200,00 2.261.403,20 2.761.740,64

6.2.2.1.1.01.01.01 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.758.000,00 2.154.500,00 0,00 264.000,00 60.000,00 312.000,00 1.698.000,00 2.106.500,00

6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS
PATRONAIS 563.403,20 673.440,64 0,00 0,00 0,00 18.200,00 563.403,20 655.240,64

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES 2.895.800,00 3.748.500,00 882.700,00 358.400,00 737.700,00 292.200,00 3.040.800,00 3.814.700,00

6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS
A PESSOAL 472.400,00 585.500,00 16.000,00 85.000,00 8.000,00 28.000,00 480.400,00 642.500,00

6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS 0,00 10.000,00 0,00 19.200,00 0,00 10.000,00 0,00 19.200,00

6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE
BENS E SERVIÇOS 1.231.900,00 1.646.000,00 604.200,00 211.200,00 524.200,00 218.200,00 1.311.900,00 1.639.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001 -
MATERIAL DE CONSUMO 171.500,00 189.000,00 49.200,00 4.000,00 44.200,00 7.000,00 176.500,00 186.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 -
SERVICOS TERCEIROS -
PESSOAS FÍSICAS

460.400,00 815.000,00 447.000,00 137.200,00 175.000,00 91.200,00 732.400,00 861.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 600.000,00 642.000,00 108.000,00 55.000,00 305.000,00 105.000,00 403.000,00 592.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.007 -
PASSAGENS 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS
TERCEIROS - PESSOAS
JURÍDICAS

1.191.500,00 1.507.000,00 262.500,00 43.000,00 205.500,00 36.000,00 1.248.500,00 1.514.000,00

6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS
E CONTRIBUTIVAS 1.327.800,80 1.574.360,16 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1.302.800,80 1.574.360,16

6.2.2.1.1.01.05.02 -
CONTRIBUIÇÕES 1.302.800,80 1.574.360,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.800,80 1.574.360,16

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

440.000,00 185.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 0,00 380.000,00 185.000,00
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 

 

 

 
 
4.3.3 RECEITAS 

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 440.000,00 185.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 0,00 380.000,00 185.000,00

6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES

440.000,00 185.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 0,00 380.000,00 185.000,00

 

não se aplica

 

Conta contábil
Orçado (dotações +
reformulações +
transposições até 31/12)

Receita Bruta (total das
receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado)

        6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 8.335.800,80 6.441.791,86 1.894.008,94

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 8.085.800,80 6.441.791,86 1.644.008,94

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 6.989.800,80 5.272.101,93 1.717.698,87

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS
FÍSICAS 6.380.724,80 4.748.171,38 1.632.553,42

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO
EXERCÍCIO 5.865.724,80 4.095.366,35 1.770.358,45

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior 5.865.724,80 4.095.366,35 1.770.358,45

                6.2.1.2.1.02.01.02 - 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO
EXERCÍCIO ANTERIOR 515.000,00 652.805,03 -137.805,03

                  6.2.1.2.1.02.01.02.001 - 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior 515.000,00 652.805,03 -137.805,03
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              6.2.1.2.1.02.02 - 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS
JURÍDICAS 609.076,00 523.930,55 85.145,45

                6.2.1.2.1.02.02.01 - 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO
EXERCÍCIO 554.112,00 454.077,34 100.034,66

                  6.2.1.2.1.02.02.01.001 - 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 554.112,00 454.077,34 100.034,66

                6.2.1.2.1.02.02.02 - 6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO
EXERCÍCIO ANTERIOR 54.964,00 69.853,21 -14.889,21

                  6.2.1.2.1.02.02.02.001 - 6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1 54.964,00 69.853,21 -14.889,21

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 575.000,00 760.702,94 -185.702,94

              6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES 242.000,00 360.848,87 -118.848,87

                6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas
Físicas 210.000,00 315.372,22 -105.372,22

                6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações
Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 32.000,00 45.476,65 -13.476,65

              6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 199.000,00 362.891,07 -163.891,07

                6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas
Físicas 150.000,00 292.068,07 -142.068,07

                6.2.1.2.1.05.02.02 - 6.2.1.2.1.05.02.02 - Cédulas de Identidade 49.000,00 70.823,00 -21.823,00

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 120.000,00 36.963,00 83.037,00

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas
Físicas 90.000,00 3.148,00 86.852,00

                6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações
Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 30.000,00 33.815,00 -3.815,00

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 14.000,00 0,00 14.000,00

                6.2.1.2.1.05.07.04 - 6.2.1.2.1.05.07.04 - Anuncios no Jornal 3.000,00 0,00 3.000,00

                6.2.1.2.1.05.07.07 - 6.2.1.2.1.05.07.07 - Mala Direta 8.000,00 0,00 8.000,00
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                6.2.1.2.1.05.07.09 - 6.2.1.2.1.05.07.09 - Outras Receitas Diversas 3.000,00 0,00 3.000,00

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 375.000,00 346.864,08 28.135,92

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 140.000,00 172.834,31 -32.834,31

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 140.000,00 172.834,31 -32.834,31

              6.2.1.2.1.06.04 - 6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE
MULTAS DE INFRAÇÕES 0,00 5.497,24 -5.497,24

                6.2.1.2.1.06.04.01 - 6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas 0,00 5.497,24 -5.497,24

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 235.000,00 168.532,53 66.467,47

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 35.000,00 18.902,34 16.097,66

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 35.000,00 18.902,34 16.097,66

                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 200.000,00 149.630,19 50.369,81

                  6.2.1.2.1.06.05.07.002 - 6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Títulos do
Tesouro Nacional 0,00 8.566,02 -8.566,02

                  6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança 70.000,00 141.064,17 -71.064,17

                  6.2.1.2.1.06.05.07.004 - 6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de
Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 130.000,00 0,00 130.000,00

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 146.000,00 62.122,91 83.877,09

              6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 40.000,00 0,00 40.000,00

                6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Anuidades, Multas, Juros
e CM 40.000,00 0,00 40.000,00

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 105.000,00 62.122,91 42.877,09

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Multa pelo Ex.Ilegal da
Profissão 15.000,00 0,00 15.000,00

                6.2.1.2.1.08.02.02 - 6.2.1.2.1.08.02.02 - Multa s/ Eleições 65.000,00 23.143,02 41.856,98

                6.2.1.2.1.08.02.03 - 6.2.1.2.1.08.02.03 - Multa sobre Infrações 25.000,00 38.979,89 -13.979,89
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4.3.4 DESPESAS 

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00

                6.2.1.2.1.08.03.01 - 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações e
Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00

          6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 250.000,00 0,00 250.000,00

            6.2.1.2.2.04 - 6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 250.000,00 0,00 250.000,00

              6.2.1.2.2.04.01 - 6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 0,00 250.000,00

                6.2.1.2.2.04.01.01 - 6.2.1.2.2.04.01.01 - Superávit Exercicios
Anteriores 250.000,00 0,00 250.000,00

 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 989.431,89 1.201.461,22 989.431,89 1.201.461,22 0,00 0,00 989.431,89 1.201.461,22

6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Salário, Férias, 13o
Fiscalização 382.450,31 508.204,58 382.450,31 508.204,58 0,00 0,00 382.450,31 508.204,58

Demais elementos do grupo 496.838,39 687.720,94 496.838,39 687.720,94 0,00 0,00 496.838,39 687.720,94

2. Juros e Encargos da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Outras Despesas Correntes

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
Alimentação ao Trabalhador - Pat 277.933,69 392.767,50 277.933,69 392.767,50 0,00 0,00 277.933,69 392.767,50

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 148.883,16 183.562,97 148.883,16 183.562,97 0,00 0,00 148.883,16 183.562,97
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6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Auxilio
Representação 448.909,75 455.939,30 448.909,75 455.939,30 0,00 0,00 448.909,75 455.939,30

6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Auxilio
Representação - Colaboradores 167.908,50 296.483,50 167.908,50 296.483,50 0,00 0,00 167.908,50 296.483,50

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 65.216,76 67.831,47 65.216,76 67.831,47 0,00 0,00 65.216,76 67.831,47

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 203.495,18 197.024,19 203.495,18 197.024,19 0,00 0,00 203.495,18 197.024,19

6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores 24.200,00 80.873,20 24.200,00 80.873,20 0,00 0,00 24.200,00 80.873,20

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias
Funcionários - Fiscalização 87.640,00 78.526,00 87.640,00 78.526,00 0,00 0,00 87.640,00 78.526,00

6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Despesas Bancárias 68.873,23 68.598,32 68.873,23 68.598,32 0,00 0,00 68.873,23 68.598,32

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e
Telegráficos 99.318,45 117.766,53 99.318,45 117.766,53 0,00 0,00 99.318,45 117.766,53

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações 110.832,14 117.857,59 110.832,14 117.857,59 0,00 0,00 110.832,14 117.857,59

6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Passagens
(Conselheiros) 93.219,09 120.112,29 93.219,09 120.112,29 0,00 0,00 93.219,09 120.112,29

Demais elementos do grupo 613.952,33 614.903,03 613.952,33 614.903,03 0,00 0,00 613.952,33 614.903,03

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
Processamento de Dados 81.823,63 2.831,00 81.823,63 2.831,00 0,00 0,00 81.823,63 2.831,00

Demais elementos do grupo 197.521,47 3.002,80 197.521,47 3.002,80 0,00 0,00 197.521,47 3.002,80

5. Inversões Financeiras

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Amortização da Dívida

Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

 
 
4.5 INDICADORES 

 

 

vide relatório de fiscalização 4.2

 

vide item 4.2
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E EDUCAÇÃO DA FISIOTERAPIA – CDCEF  

 

 Foram realizadas 14 visitas nas mais diversas universidades (Escola Bahiana de Saúde 
Pública, Faculdade Social da Bahia, Universidade Católica do Salvador,  Unijorge, Unime, 
Universidade Federal de Sergipe, Faculdade D. Pedro II, Universidade do Estado da 
Bahia, Universidade Federal da Bahia, com projetos diferentes envolvendo o Crefito 
acadêmico e também o júri simulado que envolveu alunos e docentes das instituições 
supra citadas. Além da participação na Fisicom, a pedido da Drª Vitória Sampaio para 
que pudéssemos nos aproximar dos fisioterapeutas; 
 

 Foi também realizada na UCSal um trabalho com NDE e coordenadores de curso, em 11 
de dezembro de 2017. As atividades visavam a aproximação com comunidade de forma 
a dirimir dúvida e esclarecer os participantes, além de fomentar a educação continuada 
dos professores, de forma que eles possam reproduzir o júri em suas salas de aula; 
 

 Foi realizado também algumas tentativas de aproximação com a nova gestão da 
Abenfisio- Ba, tendo em uma das reuniões a presença de Dr. Laís; 
 

 E tratativa o Projeto em parceria com o Sebrae, através de Luci Des Graviers 
(ana.graviers@ba.sebrae.com.br) com os seguintes tópicos: Empreendedorismo para 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, MEI, projeto itinerante, parceria com 
instituições financeiras que possam esclarecer dúvidas dos futuros empresários. Envolve 
questões também de como tirar dúvidas sobre como abrir um negócio, atendimento ou 
oferta de cursos. A diferença entre uma de pequena ou média empresa. Juntamente com 
essa ação, foi discutido com Dr. Sandro Suarez a possibilidade de fazer mesa redonda 
sobre gestão; pública e privada; pesquisa e seus avanços, além de discussões sobre 
Estágio e educação, estágio e gestão nos Simpofisio realizados no interior; 
 

 Foi trabalhado também questões referentes ao site, pensando em colocar novidades na 
área de educação, assim como, trabalhar informações relevantes; 
 

 Há uma demanda da melhora do portal do coordenador, de forma a tornar mais 
acessíveis as informações solicitadas pelo Crefito7. Em alguns encontros, ocorreram 
demandas de alguns coordenadores carentes de orientação em relação aos documentos 
administrativos dos cursos, e também querendo se qualificar para colaborar com os 
profissionais liderados. E a ideia, é colaborar enquanto comissão de Educação e 
Desenvolvimento Científico; 
 

 Há também uma aproximação com a CPG, trazendo para a comissão os anseios da 
comunidade acadêmica e dando devolutivas das ações daquela comissão à coletividade; 
 

 Também a ideia de poder interiorizar essas ações no interior e levar os feedbacks mais 

comuns solicitados e entender qual a demanda e necessidade deles.  

mailto:ana.graviers@ba.sebrae.com.br


Relatório Comissão de Atenção Básica -
Anexo do tópico 4.2

 



 
 

RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES 

 

  
2017 

COMISSÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE COLETIVA 

 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 



 
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 

7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

COMISSÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BAHIA 
2017 



Elaboração: 

Comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva do CREFITO 7 

Autores: 

Dr. Anderson Freitas de Santana 
Cons. Carina Marques Vieira 
Dra. Fernanda dos Reis Souza 
Dr. Italo Ricardo Santos Aleluia 
Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS) é caracterizada como um espaço de 

produção de cuidados individuais e coletivos, que abrange desde práticas de 

promoção à reabilitação da saúde. Seu objetivo é ofertar uma atenção integral 

que promova efeitos sobre a situação de saúde, seus determinantes e 

condicionantes sociais. A Fisioterapia e Terapia Ocupacional tiveram a sua 

inserção na APS brasileira oficializada a partir da criação dos Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) em 2008.  

A Fisioterapia e Terapia Ocupacional possuem recente inserção na APS 

e a participação destas profissões nos cuidados primários tem suscitado 

diversas reflexões sobre a ampliação e/ou reconfiguração de práticas de 

atenção, sob a ótica de novos saberes e habilidades alinhados aos princípios e 

diretrizes do SUS. 

No estado da Bahia, registros dos sistemas de informação apontam um 

quantitativo de 634 fisioterapeutas e 111 terapeutas ocupacionais na atenção 

básica. Quando analisada sua distribuição por macrorregiões do Estado, 

evidencia-se maior concentração nas regiões leste (138) e centro-leste (133), 

seguida das regiões sul (113), sudoeste (111), oeste (64), norte (57), nordeste 

(44) e centro-norte (39), respectivamente (BRASIL, 2015). 

Embora a criação dos NASF represente um importante avanço para 

ampliar a cobertura das profissões na APS, sua inserção ainda é dependente 

das necessidades definidas pelo gestor, que poucas vezes consideram critérios 

concretos de vulnerabilidade e risco. Além disso, a proposta possui variações no 

grau de implantação e nas condições ofertadas para o trabalho nas diferentes 

regiões e municípios do país. 

Pesquisas nacionais têm apontado que estes núcleos profissionais 

enfrentam na APS persistentes problemas relativos às instalações físicas, 

recursos materiais, insuficiência de profissionais da área, relações 

multiprofissionais conflituosas, alta demanda por reabilitação e/ou atenção à 

saúde mental, formação profissional insuficiente, dentre outros.  

Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(CREFITOs) se constituem como instâncias colegiadas e deliberativas de 



abrangência regional, com o objetivo de controlar a atenção prestada aos 

usuários, visando garantir a segurança, qualidade e resolutividade.  

Partindo dessas premissas, a necessidade de estratégias de assessoria 

ao CREFITO-7 no planejamento, organização e execução de ações referentes a 

Atenção Básica e Saúde Coletiva, fomentou a criação da Comissão de Atenção 

Básica e Saúde Coletiva de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, através da 

portaria n. 38/2014 e alterada pela portaria n. 69/2015. 

A presente comissão iniciou suas atividades no segundo semestre de 

2014 e desde então vem desempenhando seu papel na elaboração de iniciativas 

com vistas ao fortalecimento da atuação, qualificação e ampliação do acesso 

aos profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais na Atenção Básica 

e Saúde Coletiva. 

Este relatório tem como objetivo apresentar e descrever as principais 

ações desenvolvidas no ano de 2017 pela Comissão de Atenção Básica e Saúde 

Coletiva do CREFITO-7. Esse produto será apresentado através das seguintes 

seções: apresentação, ações desenvolvidas, avaliação das ações, perspectivas, 

considerações e apêndices. 
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Ações Desenvolvidas 

1. Representação no Fórum de Entidades de Trabalhadores/as de 

Saúde do Estado Bahia 

 

Este Fórum é constituído por representações dos Conselhos Regionais das 

profissões da saúde, representações de sindicato das categorias profissionais 

da saúde. No ano de 2017 houveram algumas reuniões na sede do Conselho 

Regional de Enfermagem (COREN) Bahia, onde discutiu-se diversas pautas de 

interesse as profissões. 

 O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª região 

foi representado pela Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos e, posteriormente, 

foi representado pelo Dr. Anderson Freitas de Santana que necessitou substituir 

a Cons. Sônia Maria Pereira dos Santos, conforme deliberação da Diretoria do 

CREFITO 7. 

 O Fórum se tornou um espaço de construção coletiva e principalmente em 

defesa do SUS. As ações do Fórum estavam relacionadas com a defesa dos 

direitos dos profissionais de saúde, defesa do SUS, garantia do direito dos 

usuários à saúde. 

2. Participação no Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e 

Gestão da ABRASCO 

 

O evento aconteceu nos dias 01 a 04 de maio de 2017, na cidade de Natal/RN, 

e teve como tema central “O Estado e a Democracia – o SUS como Direito 

Social”. Foram representando a Comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva 

do CREFITO 7, o Dr. Anderson Freitas de Santana e o Dr. Italo Ricardo dos 

Santos Aleluia 

Foi organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

O evento foi um importante espaço para debater sobre as possibilidades 

de ação reflexiva e crítica no campo da saúde. Dentre os destaques, estavam os 

cursos e oficinas sobre planejamento e gestão em saúde; análises e debate 

sobre contexto e conjuntura política (inter) nacional; diálogos sobre Políticas 



Públicas (abrangência intersetorial); diálogos sobre Políticas Públicas com 

ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS); financiamento; relação do público e 

privado; entre outros. 

Na oportunidade, foram apresentados, em rodas de conversa no eixo da 

gestão de sistemas e serviços de saúde, dois trabalhos que envolvem a 

assistência fisioterapêutica no SUS do Estado da Bahia, de autoria do Dr. Ítalo 

Aleluia e colaboradores, com os seguintes títulos: “Análise de produção 

ambulatorial de fisioterapia no SUS, Bahia, 2008-2014”; e “Auditoria ambulatorial 

de fisioterapia no SUS: casos de dois serviços em um município do Estado da 

Bahia”. 

Como atividade pré-congresso, os representes da Comissão, 

participaram, em 01 de maio, do Iº Simpósio Internacional de Gestão do Trabalho 

e Educação em Saúde, no qual os palestrantes apontaram desafios em 

implementar estratégias para a formação de profissionais de saúde que atendam 

às necessidades do SUS, abordando temáticas sobre regulação do trabalho em 

saúde, força do trabalho em saúde, e provimento e fixação de profissionais. 

Também participaram da mesa redonda sobre a Atenção Básica cujo 

tema central de discussão foi a proposta para revisão da Política Nacional de 

Atenção Básica que, segundo a Profa Laura Feuerwerker, a conjuntura política 

nacional não é oportuna para essa revisão, pois há de acontecer muitos 

retrocessos na Política Nacional de Atenção Básica e, consequentemente, 

desassistência à população usuária.  

As discussões e articulações realizadas no congresso pelos 

representantes da comissão, foi sugestionado a elaboração de um 

posicionamento institucional quanto à nova PNAB. 

 

 

3. Representação na Conferência Municipal de Saúde de Salvador 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador por intermédio do Conselho 

Municipal de Saúde convocou eleições para delegados para a etapa da 

Conferência Municipal de Saúde de Salvador, previsto para acontecer nos dias 

26, 27 e 28 de setembro de 2017. 



 Nesse sentido, a Comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva do 

CREFITO 7 analisou ser importante garantir a representação das categorias na 

Conferência Municipal de Saúde, cujas defesas das proposições estão 

relacionadas com a garantia do direito à saúde da população aos serviços de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Após autorização da Diretoria do CREFITO 

7 para nomeação de representantes à SMS, via Ofício, os profissionais 

participaram da eleição para delegados assumindo a responsabilidade em 

discutir e defender proposições de interesse dos profissionais fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais e da garantia de direitos da população, no SUS. Foram 

eleitos delegados os seguintes profissionais inscritos neste conselho: Dra. Alana 

Rios Garcia, Dra. Priscila Correia Ferraz, Dra. Ivana Ferreira, como titulares, e o 

Dr. Anderson Freitas de Santana, como suplente. Foram elaboradas proposições 

para CMS nos seguintes eixos temáticos: Atenção Básica, Atenção 

Especializada e Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 

 

4. Representação da Comissão de Atenção Básica do CREFITO 7 na 

reunião sobre notificação de violência no Conselho Regional de 

Psicologia (CRP) 

 

A reunião ocorrida no dia 17 de julho de 2017 contou com a participação de Ana 

Claúdia, Darlane Andrade e Helena (GT de Gênero e Psicologia do CRP), 

Larissa Dantas (Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

do CRP), Tereza Maltez (Conselho Regional de Medicina), Fernanda Reis 

(Comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva do CREFITO 7) e Edna Resende 

(Secretaria de Saúde do Estado da Bahia).  

Os pontos de pauta da reunião foram: Informações sobre notificação de 

violência interpessoal contra a mulher; atenção dos profissionais de saúde nos 

casos de violência contra a mulher e apoio dos conselhos de classe. Na 

oportunidade, foi apresentado um vídeo do Conselho Regional de Psicologia 

sobre “Notificação Compulsória x Comunicação Externa (denúncia)”. O mesmo 

fazia referência à importância da notificação, destacando leis que reafirmam a 

obrigatoriedade da mesma (Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 

Idoso, Lei 10.778 e Lei 12.461/2011). O vídeo fazia referência ainda à Nota 

Técnica do Conselho Federal de Psicologia que esclarece quanto a 



obrigatoriedade da notificação em qualquer caso de violência e orienta para a 

comunicação externa (denúncia) em casos em que há risco de morte, 

autorizando a quebra do sigilo profissional. Foi apresentada a nova ficha de 

notificação de Violência Interpessoal/ autoprovocada, bem como estatísticas de 

violência em Salvador e no Estado da Bahia. Discutiu-se os motivos pelos quais 

os profissionais de saúde, especialmente os de serviços ambulatoriais, CAPS, 

atenção básica não realizam as notificações, sendo a maioria de hospitais e 

unidades de pronto atendimento que atendem urgência. Ressaltou-se a 

importância de uma campanha conjunta dos conselhos para alertar os 

profissionais, inclusive aqueles que estão inseridos no SUAS e na rede de 

educação. Foi sugerido que o município reforçasse a valorização das unidades 

que notificam violência. O CRP contou sobre o interesse em organizar um evento 

ou um Mini – curso sobre notificação com convidada de Brasília e convidou os 

demais conselhos presentes a organizar esse evento de forma conjunta. Sugeriu 

que, caso os conselhos tenham nomes para trazer para o evento, que poderiam 

arcar com os custos dessa vinda do profissional e destacaram a importância de 

todos os conselhos na mesa de abertura. Houve ainda a sugestão de 

transmissão online das apresentações; da realização de oficina para o treino do 

preenchimento, bem como a possibilidade de abrir para estudantes.  A 

importância de reforçar esse conteúdo na graduação dos cursos de saúde 

também foi levantada. 

 

5. Parecer técnico sobre o Programa Saúde na Escola 

 

Em resposta ao Resposta ao Ofício Circular n. 36/2017/GAPRE do Conselho 

Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a Comissão de Atenção Básica 

e Saúde Coletiva do CREFITO 7 elaborou o Parecer técnico nº 1/2017, para 

subsidiar a defesa da participação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 

no Programa Saúde na Escola. 

O conteúdo produzido pela referida comissão versou sobre a 

consideração sobre o programa, bem como sobre a legislação que regulamenta 

as ações desses profissionais no cenário escolar. Posteriormente foram 

apresentadas as evidências científicas e proposições teóricas, destacando os 

estudos que fundamentam a atuação de fisioterapeutas e terapeutas 



ocupacionais na escola, e ressaltando o desafio de inclusão escolar de crianças 

acometida pela Síndrome Congênita do Zika Vírus em decorrência da recente 

epidemia. Posteriormente, a equipe técnica constatou que o PSE prevê uma 

série de avaliações dos aspectos relacionados à saúde do estudante no 

ambiente escolar e considerou que, apesar de testes de triagens serem 

importantes nesse âmbito, visto que existe a possibilidade de avaliar muitas 

crianças e adolescentes ao mesmo tempo e identificar agravos, destacou-se que 

muitas vezes essas ações são realizadas, mas sem um desdobramento, sem 

continuidade tanto de encaminhamentos das crianças identificadas com alguma 

alteração, como de possíveis intervenções no âmbito escolar para responder a 

tais necessidades identificadas. Dessa forma, a equipe de especialistas que 

compôs a autoria do parecer considerou que, para que a saúde tenha uma ação 

efetiva em conjunto com a educação, a mesma deve começar a se aproximar 

desse contexto não por meio apenas das avaliações e triagens, mas por meio 

do vínculo com a comunidade escolar (professores, alunos e famílias), 

entendendo incialmente quais são os problemas da escola e o que mais interfere 

no desenvolvimento, interação social e aprendizado das crianças. Uma 

sugestão, é que essa aproximação aconteça a partir do cuidado à saúde dos 

trabalhadores da educação. Ressaltando a necessidade de identificação de 

comprometimentos a partir da aproximação com a realidade escolar e 

ressaltando a fundamentação na prevenção quaternária, que que visa retirar o 

caráter medicalizador das ações de saúde.  

 

6. Organização e execução da IIª Sessão Temática da Comissão de 

Atenção Básica e Saúde Coletiva do CREFITO 7 – 01/09/2017 – 

Barreiras/BA 

 

A atividade realizada tratou-se de uma ação de educação permanente em saúde, 

realizada em parceria com o Núcleo Docente de Saúde Coletiva (NUDOC-SC) 

da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), a Comissão de Atenção 

Básica e Saúde Coletiva do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 7 (CREFITO-7), Bahia, e as Secretarias Municipais de Saúde do 

Oeste.  



A ação teve como objetivo qualificar Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais atuantes na Atenção Primária à Saúde (APS) de municípios da 

região Oeste da Bahia, a fim de contribuir para organização do processo de 

trabalho daqueles lotados em Unidades de Saúde da Família (USF), Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), Núcleos de Apoios à Saúde da Família (NASF), entre 

outros serviços de APS municipais. A presente ação foi realizada nos turnos 

matutino e vespertino.  

No primeiro turno, iniciou-se o evento com o credenciamento dos 

profissionais; a composição de uma mesa de abertura entre a gestão municipal 

de Barreiras-Ba, a vice-coordenação do NUDOC-SC e a coordenação da 

Comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva do CREFITO-7; Oficina de 

Projetos Terapêuticos Singulares (PTSs) em pequenos grupos; e 

compartilhamento dos PTSs elaborados nos pequenos grupos.  

Já o turno vespertino foi dedicado a rodas de conversa sobre vivências 

profissionais e trocas de experiências entre Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais da região, a partir de uma oficina de trabalho com foco em 

conquistas e desafios do processo de trabalho na APS. Encerrou-se o evento 

com uma avaliação das atividades e dos condutores, por todos os participantes. 

Como principais conquistas podem ser destacadas: o comparecimento de 

profissionais de todos os municípios da região; o empenho e boa adesão deles, 

para com as atividades propostas; a ampliação da clínica e oferta de ferramentas 

para um cuidado mais qualificado, permitindo que estes, adaptem, no âmbito 

local, tais ferramentas e qualifiquem a atenção ao usuário do SUS; e a alta 

satisfação dos participantes, revelada na avaliação do evento. Destaca-se ainda, 

que a utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, em todo 

evento, foi primordial para a boa interação, trabalho em equipe, integração de 

conhecimentos e desenvolvimento de competências dos profissionais, no que 

tange à aprendizagem em equipe e ampliação da clínica.  

Também como conquistas, pode-se destacar a aproximação entre os 

profissionais da região, que permitiu com que esses se conhecessem e 

dialogassem sobre sua prática, identificando diferenças e semelhanças entre 

suas conquistas e desafios nos sistemas municipais de saúde que atuam. Essa 

integração ficou evidente, principalmente pelos produtos finais da oficina, 

revelarem resultados de uma construção coletiva e impulsionarem a formação 



de um grupo de trabalho em rede social, para comunicação, divulgação de 

eventos afins e reivindicação de questões relativas às profissões de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional, junto ao CREFITO-7. Esse grupo também, permitiu com 

que o Conselho esteja mais próximo dos profissionais e consiga monitorá-los e 

dialogar com estes na região Oeste.  

O evento trouxe como resultado ainda, a possibilidade de um novo evento 

para discutir temáticas levantadas pelos profissionais na reflexão da prática, 

além, também de ter possibilitado uma importante parceria interinstitucional 

entre a UFOB, o CREFITO-7 e a Secretarias Municipais de Saúde do Oeste 

baiano. Outra conquista, diz respeito ao apoio primordial, ao evento, através de 

espaços estratégicos como o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde da Bahia (COSEMS-BA) e do Núcleo Regional de Saúde do Oeste da 

Bahia e Diretoria de Atenção Básica (DAB), ambos representantes da Secretaria 

Estadual da Saúde (SESAB). O evento colaborou para que os profissionais se 

sentissem mais perto da Conselho e da Universidade, bem como empoderou a 

possibilidade da criação de uma delegacia regional para acolhimento destes, em 

demandas administrativas. Como principais desafios, ainda persistem a 

dificuldade de mapeamento de todos os profissionais fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais da região; a resistência de muitos gestores em liberá-

los para atividades semelhantes; a distância geográfica de vários municípios em 

relação à Barreiras; e a rotatividade de profissionais na APS. No mais, o evento 

foi muito bem avaliado pelos participantes e transcorreu sem maiores 

dificuldades e incidentes. 

 

7. Evento: III Sessão Temática da Comissão de Atenção Básica e 

Saúde Coletiva do CREFITO 7 

 

O evento aconteceu no dia 27 de setembro de 2017 no Campus da Universidade 

Federal da Bahia em Vitória da Conquista – BA. O mesmo foi iniciado com uma 

mesa de abertura composta por autoridades do município e membros do 

CREFITO 7. Posteriormente foi realizada uma exposição dialogada sobre 

Projeto Terapêutico Singular (PTS) pela Terapeuta Ocupacional Fernanda Reis, 

na qual os profissionais presentes puderam compartilhar algumas experiências 

na condução de casos complexos tanto na atenção básica, quanto em Centros 



de Reabilitação e debateram ferramentas para possibilitar o cuidado. Em 

seguida, foi iniciada uma Mesa Redonda sobre Reabilitação Baseada na 

Comunidade (RBC) que contou com as exposições dos fisioterapeutas Dr. 

Robson Oliveira Costa Júnior e Dra. Paloma Pinheiro e também da Dra. 

Fernanda Reis, terapeuta ocupacional. Neste espaço foram discutidas as 

propostas da Organização Mundial da Saúde de cuidado à pessoa com 

deficiência no território, bem como os direitos e conquistas dessa população para 

a sua inclusão e o papel da fisioterapia e terapia ocupacional nesse contexto. 

Essa mesa teve como debatedora a Dra. Nathali Santana, terapeuta 

ocupacional, que também contribuiu trazendo reflexões sobre o papel 

profissional. No turno vespertino, foi realizado o Curso Classificação 

Internacional de Funcionalidade e Incapacidade em Saúde – CIF, ministrado 

pelo Dr. Mansueto Gomes, fisioterapeuta. 

A comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva avaliou o evento como 

positivo, especialmente pela complementariedade das falas realizadas e 

participação do público presente. Destaca-se a dificuldade na adesão dos 

profissionais para participação do mesmo, apesar da divulgação realizada pelos 

profissionais do município. Avalia-se que essa baixa participação pode estar 

relacionada também a alguns atrasos na publicização da programação oficial, 

visto que a divulgação foi realizada na maior parte do tempo sem o nome do 

evento. Dessa forma, ressalta-se esse aspecto para maior agilidade em eventos 

posteriores. 

 

8. Participação dessa Comissão, em parceria com o COSEMS-BA, na 

Feira de Soluções para Saúde (Feira Zika) 

 

Aconteceu no SENAI-CIMATEC, nos dias 08 a 10 de agosto de 2017.  O 

CREFITO 7 dividiu o stand com o COSEMS-BA e foram realizadas as seguintes 

atividades: orientações sobre estratégias de intervenção precoce e recursos de 

tecnologia assistiva de baixo custo para o brincar e utilização nas atividades de 

vida diária; orientação sobre estimulação precoce; divulgação da importância da 

Terapia Ocupacional e da Fisioterapia no processo de intervenção precoce; 

realização de Oficina de Shantala, bandagem terapêutica e órteses; orientação 

para o público em geral sobre o CREFITO 7. Em alguns momentos, os 



colaboradores do CREFITO 7 ofereceram apoio no Stand do COFFITO também. 

O evento foi avaliado positivamente pois, permitiu uma maior aproximação do 

CREFITO 7 com órgãos da gestão, representantes de instituições das áreas da 

saúde, educação e assistência social, gestores, familiares, profissionais e 

usuários dos serviços. Além disso, a participação no evento científico que 

aconteceu no mesmo espaço da Feira, possibilitou uma maior aproximação dos 

Conselheiros e colaboradores de todo o contexto atual de discussão e evidências 

científicas relacionadas à Síndrome Congênita do Zika Vírus, instrumentalizando 

para o desenvolvimento de ações que ofereçam a garantia de uma assistência 

de qualidade para população. Ao final da feira, foi realizada uma filmagem para 

pessoas que não tiveram acesso a mesma pudessem entrar em contato com o 

conteúdo apresentado nos stands, Dra. Verena Ballalai e Dra. Ivana Ferreira de 

Santana (colaboradoras convidadas) participaram dessa filmagem 

representando o Crefito 7. 

 

9. Participação de representantes dessa Comissão no grupo de 

trabalho de organização da Semana do AVC (acidente vascular 

cerebral) composto por Rede Brasil AVC, SESAB, SMS, CREFITO7 e 

COSEMS-BA.  

 

A Comissão de Atenção Básica e Saúde Coletiva representou o CREFITO 7 

nessa parceria, pois o tema desse ano foi: “Qual o seu motivo para prevenir o 

AVC?” e também essa Comissão já vem desenvolvendo várias ações em 

parceria com o COSEMS-BA. A partir dos encontros com esses órgãos, foram 

definidas as atividades que aconteceram em alguns bairros e Unidades de 

Saúde de Salvador. O CREFITO 7 participou das ações nos dias 21 (Farol da 

Barra), 22 (Dique do Tororó), 28 (Periperi) e 29 (Magalhães Neto) de outubro 

2017, através do encaminhamento de colaboradores e Conselheiros para o 

desenvolvimento das seguintes atividades: Adesivagem, panfletagem, 

abordagem da população com orientações sobre promoção da saúde e 

prevenção do AVC e realização de Práticas Integrativas e Complementares. A 

participação do CREFITO 7 foi avaliada positivamente pela Comissão, pois 

possibilitou uma maior aproximação com a população e outros órgãos, divulgou 

o trabalho da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no contexto da atenção 



primária à saúde, fortaleceu a parceria com o COSEMS-BA e prestou um serviço 

de relevância para saúde da população de diferentes bairros de Salvador. 

10. Elaboração do texto de resposta ao Ofício-Circular no 8/2017/GRAPE, 

do dia 23 de janeiro de 2017 – Demanda do COFFITO 

 

Elaboração do texto de resposta ao Ofício-Circular no 8/2017/GRAPE, do dia 23 

de janeiro de 2017, que se refere à demanda do COFFITO de informações 

sobre experiências ou parcerias junto às entidades e movimentos sociais 

que são consideradas de Educação Permanente. Em discussão, Comissão 

levantou as experiências realizadas, a saber: (1) abordagem junto ao projeto 

Abraço à Microcefalia, que é uma organização de familiares de crianças com a 

Síndrome Congênita do Zika Vírus, com orientações sobre direitos das pessoas 

com deficiência e possibilidades de intervenção da fisioterapia e terapia 

ocupacional; (2) sistematização de orientações para a 15ª Conferência Nacional 

de Saúde, com orientações sobre a Rede de Atenção à Saúde e Controle Social; 

(3) participação no Grupo de Trabalho da Rede de Cuidado à Pessoa com 

Deficiência, na qual o conselho contribuiu para o aperfeiçoamento dos fluxos de 

atenção, bem como com reflexões para reorientação da atenção a essa 

população nos diferentes pontos da rede; (4) participação na videoconferência 

da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, transmitida para os 417 municípios 

do estado, no qual a Comissão contribuiu destacando as possibilidades de 

cuidado da pessoa com deficiência na Estratégia Saúde da Família; (5) 

promoção de Sessão Temática com tema sobre funcionalidade no território da 

Atenção Básica, no qual foi destacada a importância do cuidado integral ao 

usuário do SUS com participação e autonomia, bem como a garantia do seu 

direito ao atendimento de melhor qualidade ética e técnica com vistas a 

ampliação da funcionalidade; (6) início de parceria com SEDUR (Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano) com ações itinerantes no território das comunidades 

quilombolas e/ou vulneráveis. 

11. CONASEMS 

 

O CREFITO-7 foi representado pela Dra. Sônia Santos e pelo Dr. 

Anderson Freitas, no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 



Saúde (CONASEMS), que aconteceu nos dias 12 de julho a 15 de julho de 2017, 

no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF. 

Com o tema “Diálogos no cotidiano da gestão municipal do SUS”, o evento 

possibilitou aos gestores a troca de experiências por meio de oficinas, 

seminários, cursos e mesas que discutiram temas importantes para a atuação 

de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas gestões municipais do Sistema 

Único de Saúde (SUS), assim como permitiu a utilização de serviços ofertados 

no stand do Sistema COFFITO-CREFITOs, onde foram prestados atendimentos 

por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, abordando as práticas 

integrativas e complementares. 

O CREFITO-7 realizou diálogos com os gestores municipais do estado da 

Bahia, em parceria com o COSEMS/BA, apresentando as vantagens de ter 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na Atenção Básica. Além disso, foi 

realizado articulação com a Rede Brasil AVC, de modo que o CREFITO 7 

participe das ações da semana do AVC na cidade de Salvador prestando 

atendimentos a população através das práticas integrativas e complementares, 

bem como realizando orientações sobre a prevenção do AVC. 

 

12. CONASEMS NORTE-NORDESTE 

 

O Congresso Norte e Nordeste das Secretarias Municipais de Saúde é um 

importante espaço que possibilita debater questões estratégicas e relevantes 

que perpassam a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito 

regional, além de produzir reflexões e trocas de experiências entre gestores que 

atuam na saúde, trazendo contribuições para a construção do SUS na Região e 

no Brasil.  

Este espaço pretendeu ainda aprofundar o diálogo sobre os principais 

desafios enfrentados na gestão municipal, se consolidado como um dos maiores 

e mais importantes eventos da área da gestão pública municipal no âmbito da 

saúde nas Regiões Norte e Nordeste. 

O Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia – 

COSEMS/BA, assim como os demais COSEMS das regiões Norte e Nordeste, 

têm como missão representar e apoiar de forma propositiva os municípios a eles 

adscritos na qualificação e fortalecimento da gestão compartilhada do SUS, 



tendo como meta principal apoiar as ações que implicam na melhoria da 

assistência à saúde e, consequentemente, na qualidade de vida da população. 

O Congresso aconteceu no período de 03 a 06 de maio de 2017, no 

Centro de Convenções de porto Seguro/Ba. Representaram o CREFITO -7, a 

Cons. Sônia Santos que juntamente com demais conselheiros e colaboradores 

deste conselho, explanou para gestores municipais da Bahia a importância de 

ter Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais atuando no nível primário de 

atenção à saúde. Além disso, apresentaram a necessidade urgente da abertura 

do curso de Terapia Ocupacional em IES Pública do estado da Bahia. 
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RELATÓRIO DAS AÇÕES DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DO CREFITO-7 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 

 

O presente relatório descreve as ações desenvolvidas pela Comissão de Comunicação 

do CREFITO-7, no período de janeiro/2017 a dezembro/2017. 

 

Essa Comissão foi instituída em 2014 e tem como objetivo principal prestar apoio à 

Assessoria de Comunicação (ASCOM) do CREFITO-7, no planejamento, organização 

e execução de ações da área de Comunicação e Informação. 

 

O Setor de Comunicação é composto pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) – 

Sra. Adriana Cerqueira (Jornalista); pelo Setor de Informática (TI) – Sr. Ivo Santos e 02 

Estagiários e pela Comissão de Comunicação. 

A Comissão de Comunicação atualmente é composta pelos seguintes membros: Cons. 

Sônia Maria Pereira dos Santos – 2245 -TO- Coordenadora; Cons. Carina Marques 

Vieira – 6536 – TO; Dr. Anderson Freitas de Santana – 195969 – F;  

 

OBJETIVOS DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO: 

 

1. Contribuir para melhoria dos processos de comunicação no âmbito do Conselho, 

garantindo ampla divulgação das ações desenvolvidas; 

2.  Auxiliar a ASCOM a responder a consultas a respeito de publicidade de 

assuntos fisioterapêuticos e terapêuticos ocupacionais; 

3. Auxiliar no monitoramento de anúncios das áreas de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional divulgados em qualquer mídia, inclusive na internet; 

4. Ampliar o acesso dos profissionais às informações de relevância para o 

desenvolvimento e valorização das profissões; 
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5. Colaborar para a ampliação do acesso da população, à informações sobre a 

Fisioterapia e a Terapia Ocupacional; 

 

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO: 

 

I - Assessorar o Crefito-7 na divulgação de pareceres técnicos-científicos relacionados 

a área de desenvolvimento científico e educação da Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

e auxiliar na sistematização das informações necessárias a adequada fiscalização do 

exercício profissional. 

 

II - Representar oficialmente do CREFITO-7 em eventos ocorridos em área de sua 

abrangência territorial, desde que previamente autorizado pela direção do CREFITO-7; 

 

III – Apoiar a ASCOM no planejamento e execução das ações de comunicação 

pertinentes a promoção de reuniões (?) locais com profissionais vinculados ao 

CREFITO-7, com movimentos ou organizações sociais e/ou com autoridades locais, 

sempre que a Diretoria do CREFITO-7 assim deliberar; 

 

IV – Apoiar a ASCOM no planejamento e organização de eventos científicos, culturais e 

políticos, de comprovado interesse corporativo, social e institucional, sempre com a 

prévia autorização da Diretoria do CREFITO-7; 

 

V - Encaminhar para conhecimento da Diretoria do CREFITO-7 o relatório trimestral 

das atividades desenvolvidas pela Comissão e os resultados alcançados inclusive das 

representações oficiais autorizadas e também, de suas necessidades de suporte 

administrativo, político e operacional para o êxito de suas atividades; 

 

VI - Elaborar o planejamento de atividades da Comissão para o exercício seguinte e 

encaminhá-lo à Diretoria do CREFITO-7 até o dia 30 (trinta) de setembro de cada ano, 

para fins de aprovação e homologação; 
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VII - Comunicar à Diretoria do CREFITO-7, protocolarmente, os casos de vacância na 

composição da Câmara Técnica no prazo de até 07 (sete) dias após o ocorrido; 

 

VIII - Comparecer às reuniões convocadas pelo CREFITO-7 através de seu 

Coordenador ou substituto ou membro da comissão de apoio, conforme o calendário de 

reuniões previamente estabelecido ou em suas excepcionalidades; 

 

IV - Informar à Diretoria do CREFITO-7, através de seu Coordenador, sobre atos ou 

fatos de que tenha conhecimento e que a qualquer título contribuam para a 

desqualificação ética, científica e social da Fisioterapia e/ou da Terapia Ocupacional, 

bem como para a desconstituição ético/legal das profissões de Fisioterapeuta e de 

Terapeuta Ocupacional. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2017: 

 

 Elaboração do Objeto de licitação (relação de serviços) para abertura de edital 

de licitação com a finalidade de contratar empresa de assessoria de 

comunicação (alguns dos serviços constantes no objeto de licitação: revista on 

line, assessoria de imprensa e marketing, campanha de valorização das 

profissões, etc); 

 Participação em coletiva de imprensa do evento ‘Feira Soluções para Saúde – 

Zika’, promovido pela SESAB e outras instituições; 

 Realização de pesquisa de banco de imagens históricas para o centenário da 

Terapia Ocupacional; 

 Organização de material informativo elaborado por câmaras técnicas e 

comunicações deste conselho; 

 Elaboração do fluxo interno para solicitação de compras de materiais, cobertura 

de eventos; 
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 Apoio na organização e na cobertura dos Cafés Temáticos em Comemoração ao 

Centenário da Terapia Ocupacional, realizados em Salvador nos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017; 

 Elaboração de comunicação interna de solicitação dos relatórios de todas as 

Câmaras Técnicas e Comissões dessa autarquia para subsidiar as atividades da 

assessoria de Comunicação (ASCOM) do CREFITO 7 e promover a divulgação 

desses trabalhos nas redes sociais; 

 Criação de checklist para assessorar o CREFITO 7 na organização de eventos; 

 Participação na criação de artes da ASCOM para divulgação nas mídias sociais 

relacionadas a eventos realizados pelo CREFITO 7, datas comemorativas e 

participação/representação em eventos externos; 

 Cobertura da 2° Sessão Temática da Comissão de Atenção Básica e Saúde 

Coletiva, realizada em Barreiras no dia 01 de setembro de 2017; 

 Participação na organização da 3° Sessão Temática da Comissão de Atenção 

Básica e Saúde Coletiva, realizada em Vitória da Conquista; 

 Participação na criação do material de divulgação do Centenário da Terapia 

Ocupacional (camisas, faixas e banners). Encaminhamento desses materiais 

para Feira de Santana, Alagoinhas, Jequié e Vitória da Conquista; 

 Proposta e apoio na elaboração de peças publicitárias para ações do CREFITO 

7 e sugestão para confecção de materiais personalizados para utilização nos 

diversos eventos (folders, panfletos, camisas e canetas); 

 Apoio na criação do layout para as camisas do CREFITO 7 (fisioterapia e terapia 

ocupacional): Crefito 7 mais perto de você; 

 Cobertura da Semana Nacional do Acidente vascular Cerebral (AVC), de 21 a 29 

de outubro; 

 Sugestão de criação do Instagram do CREFITO 7; 

 Cobertura da Feira de Soluções para Saúde – Zika, 08 a 10 de agosto;  

 Encaminhamento de solicitação para aquisição de 01 câmera fotográfica com 

maior resolução; 
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 Encaminhamento de solicitação para produção e aquisição de 03 banners para 

uso em eventos diversos (01 do Conselho, 01 da fisioterapia e 01 da terapia 

ocupacional). 

 

 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS COM AS AÇÕES: 

 

Divulgação e visibilidade das profissões. 

 

PLANEJAMENTO PARA 2018: 

 Elaboração de planejamento das ações da Comissão de Comunicação para o 

ano de 2018; 

 Elaboração do planejamento orçamentário 2018, com base nas ações a serem 

desenvolvidas, incluindo a contratação de uma empresa de comunicação. 

 

 



Relatório Comissão Planejamento e
Gestão - Anexo do tópico 4.2
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO - CPG 

 

Ao longo do ano de 2017 foram realizadas muitas ações da Comissão Própria de 
Avaliação que serão listadas abaixo: 
 

  Deu-se início a elaboração da minuta de resolução da CPG, Ouvidoria, Sedes e 
Subsedes; 
 

 Foram feitas organizações do fluxograma do setor de Complaince; 
 

 Análise de associação pregressos afim de fomentar novas Associações 
representativos de Classes Profissionais; 
 

 Sugestão para criação de Comissão de Articulação PolÍtica (Cap); 
 

  Aproximação com a Comissão de Educação, através da Dra Cristiane Cavalcanti, 
afim de articular fluxos de informação entre a comunidade e o Crefito7; 
 

 Consulta às profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ad hoc para 
melhorias e sugestões no site do Crefito7; 
 

 Análise de Regimento interno e elaboração de minuta encaminhamento do 
mesmo em 12 de setembro de 2017 para a diretoria.  Esse Regimento foi 
apreciado na Rod de janeiro de 2018; 
 

 Discussão de questões referentes ao Processo Ético, identificado inconsistência 
entre as resoluções COFFITO 182/1997; 424/2013; 423/2013; 425/2013.  
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO ANO DE 2017 DA COMISSÃO DE PESQUISA E SAUDE FUNCIONAL 

– CPSF  

  

  

  

 A comissão de Pesquisa e Saúde Funcional, instituída pela portaria CREFITO-7 Nº 131/2017, 

composta por Dr. Mansueto Gomes Neto, Drª. Iura Gonzalez Nogueira Alves, Drª. Micheli 

Bernardone Saquetto e Dr. Rodrigo Santos de Queiroz, iniciou suas atividades no dia doze de 

dezembro de dois mil e dezessete (12/12/2017), na sede do Conselho Regional de Fisioterapia 

e Terapia Ocupacional da Sétima Região (CREFITO-7).  No ano de 2017, a comissão realizou três 

reuniões. A primeira reunião teve como objetivo realizar o Planejamento Estratégico para o 

desenvolvimento das atividades da Comissão para o ano de 2018. Foi listada ações para serem 

executadas pela comissão, como atualização do site do CREFITO – 7 com informações científicas, 

como artigos e vídeos comentados, que devem ter periodicidade a ser definida; bem como a 

realização de fóruns científicos e capacitações profissionais. Também foi sugerido a criação de 

um aplicativo sobre diagnóstico cinético-funcional, contendo as principais escalas de avaliação 

em grandes áreas de atuação da fisioterapia, que possam fornecer o resultado final da aplicação 

das escalas com os valores numéricos e seu significado funcional. Nas reuniões seguintes em 

2017 foi discutida a viabilidade de produção de uma aba no site do CREFITO-7 com objetivo de 

educação à distância e para confecção de um aplicativo sobre escalas, testes e diagnóstico 

fisioterapêutico. Foi também discutido juntamente com a Srª Adriana da ASCOM a viabilidade 

de uma aba no site do CREFITO-7 para o treinamento por meio de educação à distância, bem 

como a produção do aplicativo. A Comissão também esboçou um modelo do aplicativo que será 

estruturado da seguinte forma: Aplicativo de avaliação e diagnóstico fisioterapêutico: Itens 

incluídos (Escalas; Testes; Procedimentos; Descrição dos itens de cada escala, teste ou 

procedimento, se necessário através de descrição textual ou de imagens; As escalas e testes e 

procedimentos serão subdivididos em 3 espaços (abas) diferentes de acordo com faixa etária 

(Neonatos e crianças/ Adultos / Idosos). Dentro de cada espaço haverá uma subdivisão das 

escalas, testes e procedimentos para os domínios estrutura e função do corpo, atividade, 

participação ou global). Inclusão de funcionalidades (Elaboração de resultado; Interpretação do 

resultado final; Correlação do resultado final com os escores contínuos da CIF, especificando o 

domínio  correspondente dentro da classificação; Elaboração de relatório final para 

armazenamento ou impressão. Desta forma, essas atividades foram planejadas e o material 

produzido foi anexado as atas das reuniões. 

 Dr. Mansueto Gomes Neto 

 Coordenador da Comissão de Pesquisa e Saúde Funcional. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017 DA COMISSÃO DE FISIOTERAPIA TRAUMATO 

ORTOPÉDICA E ESPORTIVA DA FISIOTERAPIA - CTOE 

 

 
 
A Comissão de Fisioterapia Traumato Ortopédica e Esportiva da Fisioterapia- 
CTOE, criada através da Portaria nº 67/2015 e a alterada pela Portaria nº 81/2016), 
encontra enorme dificuldades de realizar as reuniões presenciais, ao longo de 2017, por 
incompatibilidade de agenda dos seus componentes. No entanto, ações foram 
desenvolvidas, estando os membros da comissão em permanente contato por meios 
virtuais. 
 
Para assegurar o funcionamento da comissão e a pluralidade da sua representação, 
passamos a contar com a colaboração do Dr. Jorge Alberto Vieira Filho. Este, inclusive, 
nos trouxe a repercussão negativa de nota emitida pelo sistema CONFEF/ CREF, que 
poderia representar dificuldades para profissionais fisioterapeutas e seus 
clientes/pacientes/usuários, no acesso à utilização do método PILATES como recurso 
de Cinesioterapia. 
 
Em junho do ano em voga, produzimos minuta de informe e disponibilizamos para o setor 
de comunicação, com linguagem acessível ao público leigo. 
 
Ao longo do ano, mantivemos tratativas com os representantes da ABRAFITO, na 
tentativa de amadurecermos a implantação de uma representação no estado. 
 
No final do ano, surge notícia de intenção do Conselho de Biomedicina de incorporar os 
profissionais que atuam no campo da "Podologia" aos quadros de circunscritos. Sinaliza-
se a necessidade de publicizar as competências e habilidades do profissional 
Fisioterapeuta na biomecância do pé, nas suas possibilidades estáticas e dinâmicas, na 
sua função neuromusculo esquelética e nas disfunções que  acomentem aos pés. 
 
Sem mais, este é o relatório. 
 
 
 

 
 

Cons. Mauricio Nunes Dourado Rocha 
Coordenador da Comissão de Fisioterapia Traumato Ortopédica e Esportiva da 
Fisioterapia - CTOE    

http://media.wix.com/ugd/5e542f_2e7200ccf0764032baff87b6cc1b9317.pdf
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C.I/CREFITO-7/CTP/Nº 05/2018 
 
 

Salvador, 19 de fevereiro de 2018.    
 

 
Dr. Cleber Sady 
Presidente  
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região  
 
 
 
Assunto: Apresentação do Relatório de Atividades da Câmara Técnica de 
Perícia do Crefito-7/Ano 2017 
 

 
Senhor Presidente, 
 
 
A Câmara Técnica de Perícia (CTP) do Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 7ª Região- CREFITO-7 atendendo o quanto 
solicitado no OFÍCIO/CREFITO-7/SEGER CIRC/Nº 006/2018, vem, perante V. 
Presidência, apresentar anexo o Relatório de Atividades da Câmara 
Técnica de Perícia do Crefito-7/Ano 2017. 
 
 
Antecipadamente agradecemos a atenção. 
 
 
Pede deferimento. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Dr. Diego Portela Moinhos 
Coordenador da CTP Crefito 7 
Fisioterapeuta 
Crefito 156496-F 
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 Relatório de Atividades da Câmara Técnica de Perícia do Crefito-7 

Ano 2017 
 

 

JANEIRO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

1. 83ª Reunião Ordinária da CTP 

 

13.01.17 CREFITO 7 1. Apresentação de C.I. ao DEFIS 

Crefito-7 com pedido de análise da 

situação profissional dos 

Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais cadastrados no TRT 5ª 

Região;  

 

2. Agendamento de Reunião com 

Corregedor do TRT 5 com os 

seguintes assuntos;  

 

3. Levantamento das demandas de 

cerceamento dos Assistentes Técnicos 

em Perícias, após conclusão será 

marcada reunião com o Dr. Erasmo / 

ASJUR. 

 

2. 84ª Reunião Ordinária da CTP 

 
23.01.17 CREFITO 7 1. Levantamento de material técnico 

(nomeações periciais, petições de 

cerceamento e sentenças de 

magistrados do TRT5) para ilustrar e 

fundamentar a peça jurídica a ser 

desenvolvida pela AJUR;  

 

2. Elaborar a petição a ser protocolado 

Pedido de Providência na corregedoria 

do TRT5, em um prazo máximo de 10 

dias úteis. 

 

3. 85ª Reunião Ordinária da CTP 

 
27.01.17 

 

CREFITO 7 1. Levantamento da demanda de 

material gráfico para previsão 

orçamentária 2017;  
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2. Análise e organização dos 

documentos a serem encaminhados a 

Projur para abertura de processo de 

Pedido de Providências no TRT 5 na 

corregedoria; 

 

2. Encaminhamento de release da 

visita ao corregedor do TRT 5 Dr. 

Esequias para Adriana (Comunicação 

do Crefito7);  

 

3. Encaminhamento de CI. a 

presidência e DEFIS do Crefito-7 

solicitando averiguar a regularidade 

dos profissionais cadastrados no TRT 

5 e TRT20. 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

4. 86ª Reunião Ordinária da CTP 

 

03.02.17 CREFITO 7 1. Atualização de planilha com as 

informações fornecidas pelos 

profissionais cadastrados no grupo 

de Peritos para levantamento do 

perfil dos profissionais que atuam 

na área; 

 

2. Levantamento de novos 

documentos realizados pelo CTP 

para subsidiar a construção do 

Pedido de Consideração pela 

PROJUR; 

 

3. Planejamento de reuniões com 

presidente e desembargadores do 

TRT5; 

 

4. Análise da decisão do TRF1 sobre 
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Perícia Fisioterapêutica. 

 

5. 87ª Reunião Ordinária da CTP 

(Estudo de Caso) 

 

10.02.17 CREFITO 7 1. Apresentação de minuta de ofício 

aos magistrados de 1ª instância 

sobre as habilidades do 

fisioterapeuta e terapeuta 

ocupacional; 

 

2. Construção de “Modelo de resposta 

a denúncias”; 

 

3. Criação de instruções em função de 

impedimento profissional. 

 

6. 88ª Reunião Ordinária da CTP 

 

17.02.17 CREFITO 7 1. Realizado discussão de caso cujo 

tema transtornos mentais 

relacionados ao trabalho 

apresentado pela terapeuta 

ocupacional Camila e colaboração 

de Andrea Gaborgini. 

 

7. 89ª Reunião Ordinária da CTP 

 

21.02.17 CREFITO 7 1. Definição da forma de divulgação 

rotinas a serem tomadas quando 

atividade profissional cerceada pelo 

perito do juiz; 

 

2. Definido a direção do Trabalho 

para fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais, ABAT, TRT, Justiça 

Federal e reclamante através da 

Associação Brasileira de proteção 

as vítimas de acidente do Trabalho; 

 

3. Formulação do protocolo de 

condutas do profissional nos casos 

de cerceamento da atividade na 

condição de assistente técnico 

pericial; 

 

 

4. Atualização do organograma de 

instruções para cerceamento da 
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atividade na condição de assistente 

técnico pericial.  

 

 

 

MARÇO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

8. 90ª Reunião Ordinária da CTP 

 

10.03.17 CREFITO 7 1. Discussão sobre os assuntos 

Centro de Estudo, Prevenção e 

Apoio aos Portadores de 

LER/DORT- CEAPLER; 

 

2. Análise dos demais membros da 

CTP, a minuta, do e-mail que será 

enviado para o CEAPLER, todos 

deverão responder até 17-03-

2017; 

 

3. Conclusão da análise do Pedido 

de Providências ao TRT 5. 

 

9. 91ª Reunião Ordinária da CTP  

 

24.03.17 

 

CREFITO 7 1. Conclusão da padronização de 

procedimentos da CTP, referentes 

às garantias do livre exercício 

profissional em perícia e 

assistência técnica; 

 

2. Realizada análise, discussão e 

conclusão do organograma a ser 

aplicado em casos de cerceamento 

da atuação do assistente técnico 

em perícia judicial. 

 

10. 92ª Reunião Ordinária da CTP 

(Estudo de Caso) 

 

31.03.17 CREFITO 7 1. Discussão de caso de assistência 

técnica fisioterapêutica em perícia 

previdenciária. 

 

 

ABRIL 
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Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

11. 93ª Reunião Ordinária da CTP 

 

07.04.17 CREFITO 7 1. Atualização do Memorial da 

Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional em Perícia;  

 

2. Conclusão da padronização de 

procedimentos da CTP, referentes 

às garantias do livre exercício 

profissional em perícia e 

assistência técnica; 

 

3. Retomado contato com o 

Desembargador Dr. Luiz Roberto 

Peixoto de Mattos Santos do TRT 

5 sobre a participação do Crefito-

7 no Evento “Trabalho Seguro” 

promovido pelo Tribunal. 

 

 

12. 94ª Reunião Ordinária da CTP 

(Estudo de Caso) 

 

18.04.17 CREFITO 7 1. Definição dos pontos a serem 

apresentados pela CTP no 1º 

Encontro das Câmaras Técnicas 

de Fisioterapia do Trabalho e 

Perícias Fisioterapêuticas do 

Sistema COFFITO/CREFITOs;  

 

2. Iniciada montagem da 

apresentação em slides 

(PowerPoint), a ser finalizada e 

apresentada na próxima reunião 

(25 de abril);  

 

3. Encaminhamentos de informes da 

CTP no grupo de Whatsapp 

Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais Peritos. 

 

13. 95ª Reunião Ordinária da CTP 

 

25.04.17 CREFITO 7 1. Estudo das “Realidades das Perícias 

Fisioterapêuticas no Brasil”; 
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2. Formatação dos slides para o 1º 

Encontro das Câmaras Técnicas de 

Fisioterapia do Trabalho e Perícias 

Fisioterapêuticas do Sistema 

COFFITO/CREFITOS que ocorrerá 

em Florianópolis nos dias 27 e 28 

de Abril de 2017. 

 

 

MAIO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

14. 96ª Reunião Ordinária da CTP 

 

05.05.17 CREFITO 7 1. Análise, discussão da matéria: 

“juízes do Trabalho do TRT12 

reconhecem a atuação do 

Fisioterapeuta perito”; 

 

2. Construção do Release de reuniões 

com desembargadores do TRT5. 

 

15. 97ª Reunião Ordinária da CTP 

(Estudo de Caso) 

 

19.05.17 CREFITO 7 1. Discussão sobre o 1º Encontro das 

Câmaras Técnicas de Fisioterapia 

do Trabalho e Perícias 

Fisioterapêuticas do Sistema 

COFFITO/CREFITO’s, ocorrido 

em Florianópolis nos dias 27 e 28 

de Abril de 2017. 

 

16. 98ª Reunião Ordinária da CTP 

 

23.05.17 CREFITO 7 1. Formatação do Encontro da Câmara 

Técnica de Perícia do Crefito 7. 

 

 

JUNHO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

17. 99ª Reunião Ordinária da CTP 

 

02.06.17 CREFITO 7 2. Levantamento das ações já 

realizadas pela CTP, e seus 
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resultados; 

 

3. Estratégias frente aos últimos 

acontecimentos;  

 

4. Objetivos a curto, médio e longo 

prazo das atividades da CTP; 

 

5. Organização de rotinas da CTP. 

 

 

18. 100ª Reunião Ordinária da 

CTP (Estudo de Caso) 

 

09.06.17 CREFITO 7 1. Estudo de Caso: Embaraços 

periciais no estabelecimento da 

concausalidade e o contributo da 

CIF. 

 

19. 101ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

21.06.17 CREFITO 7 1. Planejamento de Reuniões 

Ordinárias da CTP Crefito-7 do 2º 

semestre de 2017; 

 

2. Revisão final do texto do “Pedido 

de Providências a Corregedoria do 

TRT 5” à PROJUR para análise e 

envio a Diretoria para superior 

deliberação; 

 

3. Levantamento e atualização da 

planilha de profissionais 

cadastrados no TRT 5 e TRT 20; 

 

4. Elaboração de minuta de ofício ao 

TJ/BA e TJ/SE a fim de solicitar a 

relação de cadastro de peritos 

judiciais Fisioterapeutas e 

Terapeutas Ocupacionais. 

 

JULHO 
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Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

20. 102ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

07.07.17 CREFITO 7 1. Retorno da solicitação aos 

profissionais da região Sergipe; 

 

2. Análise da planilha de atividades da 

CTP;  

 

3. Discussão de estratégias para TJ 

BA/ TJSE/ TRF1. 

21. 103ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

21.07.17 CREFITO 7 1. Estudo de caso cujo tema analise de 

contextos em perícias. 

22. 104ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

28.07.17 CREFITO 7 1. Discussão dos assuntos a serem 

tratados com a Presidente da 

AMATRA (Reunião Dia 

01/08/2017 às 11h);  

 

2. Discussão da Pauta a ser tratada 

nas Reuniões com 

Desembargadores do TRT 5;  

 

3. Construção de Memorial para 

Corregedoria e Desembargadores 

do TJ/BA e Agendamento de 

Reuniões (devido ao iminente 

parecer a ser publicado pelo 

Tribunal);  

 

4. Definição da estratégia a ser 

tomada perante as denuncias 

profissionais. 

 

 

AGOSTO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

23. 105ª Reunião Ordinária da 

CTP 

08.08.17 CREFITO 7 1. Construção da resposta ao ofício 

enviado pelo TJ ao CREFITO-7; 
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2. Atualização do memorial da CTP 

e atualização da relação dos 

profissionais cadastrados; 

 

3. Construção da cartilha definindo 

as situações em que o 

Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional possam atuar como 

perito. 

 

24. 106ª Reunião Ordinária da 

CTP (Estudo de Caso) 

 

18.08.17 CREFITO 7 1. Estudo de caso foi discutido a 

aplicabilidade da CIF através 

conceitos e de exemplos 

ilustrativos de casos em perícia 

técnica. 

 

25. 107ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

25.08.17 CREFITO 7 1. Confecção de um material 

didático expositivo da CTP, sobre 

a atuação do fisioterapeuta e do 

terapeuta ocupacional,  

 

 

2. Acompanhamento do 

diligenciamento para acompanhar 

o andamento do “Pedido de 

Providências”, junto a 

Corregedoria do TRT-5; 

 

3. Construção do mapa de 

posicionamento das reuniões já 

realizadas com os 

desembargadores do TRT-5, para 

iniciar a alimentação das 

informações;  

 

4. Levantamento das decisões do 

TJBA, STJ e TRF. 

 

 

 

SETEMBRO 
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Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

27. 108ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

14.09.17 CREFITO 7 1. Construção de Pauta e solicitação 

de Reunião com a Assessora 

Especial da Presidência do TJ BA, 

Dra. Marielza Brandão Franco; 

 

2. Construção de Pauta e Solicitação 

de Reunião com o Corregedor do 

TJ BA, Dr. Osvaldo de Almeida 

Bonfim; 

 

3. Definir sobre a retomada de 

visitas junto aos 

Desembargadores, Dr. Gurgel, Dr. 

Alcino Felizola e o Dr. Luiz 

Roberto; 

 

4. Análise a construção do mapa de 

posicionamento das reuniões já 

realizadas, com os 

Desembargadores do TRT-5; e 

levantamento das decisões do 

TJBA, STJ e TRF. 

 

28. 109ª Reunião Ordinária da 

CTP  

 

15.09.17 CREFITO 7 1. Estudo de caso na Assistência 

Técnica Pericial, trabalhista, com 

o objetivo de discutir a atuação do 

Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional enquanto assistente 

técnico da empresa. 

 

29 110ª Reunião Ordinária da 

CTP (Estudo de Caso) 

 

29.09.17 CREFITO 7 1. Elaboração do folder de Folder 

para divulgação da atuação do 

Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional em perícias técnicas. 

 

2. Elaboração da apresentação da 

CTP para eventos. 
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OUTUBRO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

30 111ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

06.10.17 CREFITO 7 1. Alinhamento de Pauta de Reunião 

com Desembargadores do TRT 5;  

 

2. Conclusão da elaboração do 

Folder para divulgação da atuação 

do Fisioterapeuta e Terapeuta 

Ocupacional em perícias técnicas 

e elaboração da apresentação da 

CTP para eventos;  

 

3. Estudo par a redefinição da 

Reunião Ordinária de Pauta e 

Reunião de Estudo de caso 

 

 

31. 112ª Reunião Ordinária da 

CTP (Estudo de Caso) 

 

20.10.17 CREFITO 7 1. Discussão sobre as reuniões com 

os desembargadores Dra. Dalila 

Nascimento Andrade; Dra. 

Margareth Rodrigues Costa e Dr. 

Edilton Meireles no dia 19 de 

outubro de dois mil e dezessete no 

TRT5; 

 

2. Alinhamento para o Simpofisio do 

crefito-7 que ocorreu no dia 28 de 

outubro de 2017 no Hotel 

Portobello e elaboração dos slides 

para apresentação do tema 

“Perícia Técnica Fisioterapêutica: 

áreas de atuação”. 

 

32. 113ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

25.10.17 CREFITO 7 1. Conclusão da formatação do 

conteúdo da apresentação da CTP 

para o Simpósio de Fisioterapia 

do CREFITO 7;   
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2. Reunião da CTP com a 

Fisioterapeuta Perita Dra. Neyana 

com objetivo de organizar e 

alinhar o tema a ser abordado no 

Simpósio de Fisioterapia. 

 

 

NOVEMBRO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

33. 114ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

10.11.17 CREFITO 7 1. Análise da tabela de reuniões com 

desembargadores do TRT5; 

 

2. Análise sobre a audiência pública 

realizado no MPT-Ministério 

Público do Trabalho na Bahia sobre 

“Retrato do Adoecimento no Setor 

Bancário no Estado da Bahia” 

realizada no dia 27 de outubro de 

2017; 

 

3. Análise da apresentação da CTP no 

Simpósio de Fisioterapia do 

CREFITO-7 realizado no dia 28 de 

outubro de 2017; 

 

4. Confirmação do agendamento para 

Reunião da CTP Crefito-

7 com Assessora Especial da 

Presidência do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia e com 

Corregedoria do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia; 

 

 

34. 115ª Reunião Ordinária da 

CTP (Estudo de Caso) 

 

17.11.17 CREFITO 7 1. Análise e estudo da prática do 

estabelecimento de nexo causal 

entre doença e trabalho, em perícias 

judiciais, a partir dos critérios 

estabelecidos pela Organização 
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Internacional do Trabalho (OIT). 

35. 116ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

24.11.17 CREFITO 7 1. Redefinição da Pauta de reunião 

realizada com a Assessora do TJ; 

 

2. Definido que as estratégias de 

atuação da CTP junto aos 

magistrados de primeira instância 

do TRT5, deverão ser 

desenvolvidas através da 

“AMATRA”,  

 

 

DEZEMBRO 

 

 

Nº 

 

 

Atividade 

 

Data 

 

Local 

 

Principais Ações / Deliberações 

 

36. 117ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

01.12.17 CREFITO 7 1. Análise e consulta de nomeações 

de profissionais Peritos 

Fisioterapeutas e Terapeutas 

Ocupacionais nas varas do TRT 5ª 

Região de Camaçari Ba; Análise, 

planejamento e agendamento das 

reuniões do 1º semestre de 2018;  

 

2. Agendamento para Reunião 

da CTP Crefito-

7 com Desembargadores do TRT 

5ª Região;  

 

3. Continuação da análise de novas 

estratégias de atuação da CTP 

junto aos magistrados de primeira 

instância do TRT5, incluindo a 

possibilidade de visitas a EMAB - 

Escola de magistrados da Bahia e 

AMAB – Associação dos 

magistrados da Bahia. 

 

37. 118ª Reunião Ordinária da 

CTP (Estudo de Caso) 

 

15.12.17 CREFITO 7 1. Planejamento de ações para 2018 
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38. 119ª Reunião Ordinária da 

CTP 

 

19.12.17 CREFITO 7 1. Estudo de caso em perícia 

judicial, envolvendo análise 

ergonômica, postural, avaliação 

da incapacidade laborativa, 

avaliação de nexo causal e análise 

da biomecânica de movimento. 



Relatório de Atividades Assessoria de
Comunicação - Anexo do tópico 4.2

 



 
 

 
 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Setor: Comunicação 

Ano: 2017 

 
 
 

- Homenagens ao Dia 13 de Outubro (Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional) com 
a produção de faixas e campanhas disponibilizadas nos canais de comunicação do CREFITO- 
7; 

- Produção de faixas e cartazes em homenagem ao Centenário da Terapia Ocupacional; 

- Produção de banner e cartazes para a campanha contra os cursos da área da Saúde na 
modalidade EAD; 

- Produção e edição de textos e imagens para o site, Facebook, Instagram e Twitter; 

- Inserção de arquivos no Portal da Transparência; 

- Suporte aos eventos realizados por conselheiros e colaboradores; 

- Divulgação de eventos, campanhas, cursos, concursos e demais processos seletivos nos 
canais de comunicação do CREFITO-7; 

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

- Atendimento ao público (telefone, e-mail e recepção). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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


Relatório Dermatofuncional - Anexo do
tópico 4.2

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / secretariaexecutiva@crefito7.gov.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

 

Salvador, 19 de fevereiro de 2018. 

Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional do CREFITO-7 

 

 

Assunto: Ações desenvolvidas pela Câmara Técnica de Dermatofuncional no ano de 

2017 

 

     ----------------------------- 

 

 

- Denominação e ano em que foi instituída a Câmara Técnica de Fisioterapia 

Dermatofuncional: 

PORTARIA CREFITO-7 Nº 29/2014, dispõe sobre os membros da Câmara Técnica de 

Fisioterapia Dermatofuncional, e dá outras providências. 

 

- Relação atual dos componentes com respectivo número de registro no 

Conselho; 

Dra Ana Luiza Oliveira de Barros/52.880-F- coordenadora  

Dr Thiago Gusmão da Silva/116.353-F- vogal  

Dr Rovan Lavigne Moreira/41.958-F- vogal 

 

- Atribuições da Câmara Técnica de Dermatofuncional do CREFITO-7: 

I- A representação oficial do CREFITO-7 em eventos ocorridos em área de sua 

abrangência territorial, desde que previamente autorizado pela direção do CREFITO-7; 
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II- Organizar e promover reuniões locais com profissionais vinculados ao CREFITO-7, 

com movimentos ou organizações sociais e com autoridades de saúde locais, sempre 

que a diretoria do CREFITO-7 assim deliberar; 

III- Promover e organizar eventos científicos, culturais e políticos, de comprovado 

interesse corporativo, social e institucional, sempre com a prévia autorização da Diretoria 

do CREFITO-7; 

IV- Encaminhar para conhecimento da Diretoria do CREFITO-7 o relatório trimestral das 

atividades desenvolvidas pela CREFITO-7 e os resultados alcançados inclusive das 

representações oficiais autorizadas e também, de suas necessidades de suporte 

administrativo, político e operacional para o êxito de suas atividades; 

V- Elaborar o planejamento de atividades da do CREFITO-7 para o exercício seguinte e 

encaminhá-lo à Diretoria do CREFITO-7 até o dia 30 (trinta) de setembro de cada ano, 

para fins de aprovação e homologação; 

VI - Comunicar à Diretoria do CREFITO-7, protocolarmente, os casos de vacância na 

composição da comissão no prazo de até 07 (sete) dias após o ocorrido; 

VII - Comparecer às reuniões convocadas pelo CREFITO-7 através de seu coordenador 

ou substituto ou membro da comissão de apoio, conforme o calendário de reuniões 

previamente estabelecido ou em suas excepcionalidades; 

VIII - Informar à Diretoria do CREFITO-7, através de seu coordenador, sobre atos ou 

fatos de que tenha conhecimento e que a qualquer título contribuam para a 

desqualificação ética, científica e social da Fisioterapia e/ou da Terapia Ocupacional, 

bem como para a desconstituição ético/legal das profissões de Fisioterapeuta e de 

Terapeuta Ocupacional; 

 

- Relatório de atividades desenvolvidas no ano de 2017, desenvolvidas pela 

Coordenadora da Câmara Técnica de Dermatofuncional, discriminadas por mês: 

Janeiro: 

- Foi elaborado o documento referente à demanda recebida da ouvidoria do Crefito 7 

referente a utilização de medicamentos pelo fisioterapeuta. Esse documento resultou no 

parecer nº 04/2017. 

Março:  
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- Foi produzido o documento referente à demanda recebida, via e-mail, do DEFIS do 

Crefito 7, referente ao uso do Striort®, técnica utilizada no tratamento de estrias, pelo 

fisioterapeuta. 

 

Abril: 

- Reunião com Dr. Maurício Dourado sobre ensino de Fisioterapia Dermatofuncional a 

leigos, em atenção à demanda da presidência. 

Junho: 

- Representação da CT de Dermatofuncional do Crefito 7, através da Coordenadora, na 

reunião das Câmaras Técnicas de Dermatofuncional, durante Jornada Abrafidef de 

Fisioterapia Dermatofuncional, ocorrida em Porto Alegre - RS.   

Outubro 

- Reunião com Dr. Cleber Sady sobre os aspectos éticos na exposição do marketing nas 

redes sociais, realizadas pelos Fisioterapeutas que atuam na Dermatofuncional. 

Dezembro 

- Foi realizado auxílio técnico para uma colega que foi denunciada pela Sociedade de 

Dermatologia por exercício ilegal da profissão. 

Fico disponível para quaisquer esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Dra Ana Luiza Barros 

 



Relatório Fiscalização - Anexo do tópico
4.2
 























































Relatório PROJUR - Anexo do tópico 4.2
 



                                                                             1. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2017
 NADA CONSTA PARECERES DE  PARECERES PROCESSOS  NOT. ENVIADAS PROCESSOS ADM. CERTIDÕES PARECER RELATÓRIOS ACÓRDÃO ACÓRDÃO E-MAILS

ÉTICO  PRESCRIÇÃO  ADM. CADASTR.  DOS PROC. ADM.         JULGADOS DE DEFESA       DESPACHOS PROCESSO PAD PAD PLENÁRIO OFÍCIOS ENVIADOS

90 47 109 56 1.608

JAN 26 20 30 0 0 0 0 0 20

FEV 26 31 31 6 6 31 31 31 0

MAR 27 55 50 35 35 55 55 55 0

ABR 27 5 26 0 0 15 15 15 11

MAI 20 30 30 5 5 30 30 30 0

JUN 168 47 45 13 13 42 42 42 5

JUL 74 90 50 66 66 28 28 28 0

AGO 27 75 100 36 36 40 40 40 9

SET 81 61 61 11 11 6 6 6 6

OUT 90 95 50 122 122 3 3 3 0

NOV 50 38 35 25 25 19 19 19 0

DEZ 98 42 42 0 0 5 5 5 0

90 47 109 714 589 550 319 319 274 274 274 51 56 1.608

             2. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2017

ABERTURA TERMO DE CITAÇÃO/ DESPACHO DEFENSOR DATIVO AUDIÊNCIA DESPACHO PARECER  DO

PED RECEBIMENTO INTIMAÇÃO DO INSTRUTOR E DEFESA DE INSTRUÇÃO DA PRESIDÊNCIA RELATÓRIO REVISOR JULGAMENTO 

Total 13 13 13 20 3 12 18 9 9 9

PROJUR 

* 21 reuniões externas realizadas em conjunto com a Câmara Técnica de Perícia (CTP) no TRT 5ª Região e TJBA  

* Elaborados 3 Recursos Ex Officio e enviados para o COFFITO referentes aos Processos Éticos nº 1014/2014 (fevereiro), nº 57215/2015 (abril), nº 60915/2015 (abril)

* 14/05 Apresentação do Julgamento Simulado na Faculdade Social da Bahia - FSBA  / Dr. Eduardo

* 30/05 Audiência com MP em Sergipe / Dra. Angélica 

* 25/05 Sustentação Oral IUJ TRT 20º Região / Dr.Erasmo



Tabela Projur Reuniões - Anexo do tópico
4.2
 



N°
DATA  DA 

REUNIÃO/HORÁRIO
DESEMBARGADOR/TURMA MEMBRO ASJUR LOCAL

1 16/01/2017 às 16h Dr. Esequias Pereira de Oliveira /Corregedor Dr. Eduardo Corlett TRT-5

2 16/02/2017 às 13h Dra Maria de Lourdes Linhares Dr. Eduardo Corlett TRT-5

3 17/04/2017 às 9h Dr. Luiz Roberto Peixoto de Mattos Dr. Eduardo Corlett TRT-5

4 02/05/2017 às 8h Dr. Washington Gutemberg Pires/ 5a turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

5 02/05/2017 às 11h Dr. Marcos oliveira Gurgel Santos/1a turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

6 31/05/2017 às 14h Dr. Alcino Barbosa de Felizola Soares/4a Turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

7 06/07/2017 às 9h Assessoria da Corregedoria- Dr. Esequias Dr. Eduardo Corlett TRT-5

8 24/07/2017 às 9h Dr. Luis Tadeu Leite Vieira/1a Turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

9 26/07/2017 às 9h Dr. Paulo Sérgio Sá/4a Turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

10 27/07/2017 às 16h Dr. Paulino César Martins Ribeiro Couto/ 5a Turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

11 01/08/2017 às 16h Dr. Jeferson Alves Silva Muricy/5a turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

12 01/08/2017 às 11h Dra. Angelica de Mello Ferreira/presidente AMATRA Dr. Eduardo Corlett AMATRA

13 04/08/2017 às 10:30hDr. Valtércio Ronaldo de Oliveira/4a turma/eleito em 26/06/17 para compor o Conselho nacional de Justiça (CNJ) no biênio 2017-2019Dr. Eduardo Corlett TRT-5

14 29/08/2017 às 14h Dr. Firmo Ferreira Leal Neto/titular da vara de Ipiaú e auxiliar da presidência Dr. Eduardo Corlett TRT-5

15 29/08/2017 às 14h Dr. Sérgio Ferreira de Lima/6a vara e  auxiliar da presidência Dr. Eduardo Corlett TRT-5

16 16/10/2017 às 13:30hDra. Margareth Rodrigues Costa/2a Turma (Diretora da escola Judicial, no biênio 2017/2019)Dr. Eduardo Corlett TRT-5

17 16/10/2017 às 13:30h Dra. Dalila Nascimento Andrade/2a Turma (atual corregedora no biênio 2017-2019) Dr. Eduardo Corlett TRT-5

18 19/10/2017 às 13:30h Dr. Edilton Meireles de Oliveira Santos/1a Turma Dr. Eduardo Corlett TRT-5

19 14/11/2017 às 14h Corregedor, Desembargador Osvaldo de Almeida Bonfim Dr. Eduardo Corlett TJBA

20 05.12.17 às 16h Desembargadora da 4ª Turma, Dra. Ana Lúcia Bezerra Silva Dr. Eduardo Corlett TRT-5

21 12/12/2017 às 14h Assessora da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Dra. Marielza BrandãoDr. Eduardo Corlett TJBA

 Reuniões Externas TRT e TJBA / Assessoria jurídica à Câmara Técnica de Perícia (CTP)  -     PROJUR
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Balanço Orçamentário

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.644.008,946.441.791,868.085.800,808.085.800,80    RECEITA CORRENTE

-1.717.698,875.272.101,936.989.800,806.989.800,80      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-1.632.553,424.748.171,386.380.724,806.380.724,80        ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

-1.770.358,454.095.366,355.865.724,805.865.724,80          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

137.805,03652.805,03515.000,00515.000,00          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-85.145,45523.930,55609.076,00609.076,00        ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

-100.034,66454.077,34554.112,00554.112,00          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

14.889,2169.853,2154.964,0054.964,00          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

185.702,94760.702,94575.000,00575.000,00      RECEITA DE SERVICOS

118.848,87360.848,87242.000,00242.000,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

163.891,07362.891,07199.000,00199.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

-83.037,0036.963,00120.000,00120.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-14.000,000,0014.000,0014.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-14.156,03385.843,97400.000,00400.000,00      FINANCEIRAS

32.834,31172.834,31140.000,00140.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

5.497,245.497,240,000,00        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-52.487,58207.512,42260.000,00260.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

13.979,8938.979,8925.000,0025.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-16.097,6618.902,3435.000,0035.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-50.369,81149.630,19200.000,00200.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-97.856,9823.143,02121.000,00121.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-40.000,000,0040.000,0040.000,00        DÍVIDA ATIVA

-56.856,9823.143,0280.000,0080.000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

-1.000,000,001.000,001.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-250.000,000,00250.000,00250.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-250.000,000,00250.000,00250.000,00      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

-250.000,000,00250.000,00250.000,00        TRANSFERÊNCIAS

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-1.894.008,946.441.791,868.335.800,808.335.800,80     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

18.983,4818.983,480,000,00     DÉFICIT

-1.875.025,466.460.775,348.335.800,808.335.800,80     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.695.859,266.454.941,546.454.941,546.454.941,548.150.800,808.150.800,80      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

364.353,902.397.386,742.397.386,742.397.386,742.761.740,642.827.940,64        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

239.576,611.866.923,391.866.923,391.866.923,392.106.500,002.154.500,00          REMUNERAÇÃO PESSOAL

124.777,29530.463,35530.463,35530.463,35655.240,64673.440,64          ENCARGOS PATRONAIS

1.022.454,112.792.245,892.792.245,892.792.245,893.814.700,003.748.500,00        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

21.976,87620.523,13620.523,13620.523,13642.500,00585.500,00          BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0019.200,0019.200,0019.200,0019.200,0010.000,00          BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

314.272,311.324.727,691.324.727,691.324.727,691.639.000,001.646.000,00          USO DE BENS E SERVIÇOS

686.204,93827.795,07827.795,07827.795,071.514.000,001.507.000,00          SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

309.051,251.265.308,911.265.308,911.265.308,911.574.360,161.574.360,16        TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

309.051,251.265.308,911.265.308,911.265.308,911.574.360,161.574.360,16          CONTRIBUIÇÕES

179.166,205.833,805.833,805.833,80185.000,00185.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

179.166,205.833,805.833,805.833,80185.000,00185.000,00        INVESTIMENTOS
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

179.166,205.833,805.833,805.833,80185.000,00185.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

1.875.025,466.460.775,346.460.775,346.460.775,348.335.800,808.335.800,80       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00       SUPERÁVIT

1.875.025,466.460.775,346.460.775,346.460.775,348.335.800,808.335.800,80       TOTAL

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

1 - NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

 

          O Balanço Orçamentário está fundamentado no art. 102 da Lei no 4.320/64, e demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Este
demonstrativo é um quadro de contabilidade com duas  seções nas quais se distribuem não só as  receitas previstas no orçamento, como  também as  realizadas e,
identicamente, as despesas fixadas e as realizadas, igualando-se as somas opostas com os resultados, o previsto e o realizado, déficit ou superávit.

 

     A Previsão Orçamentária para o exercício de 2017 foi fixada através da Resolução COFFITO:

 

Receitas correntes          8.085.800,80           Despesas Corrente         8.150.800,80

 

Receitas de Capital           250.000,00           Despesas de Capital          185.000,00

 

Total                              8.335.800,80                                                  8.335.800,80

 

Avaliação da Gestão:

 

      Do  orçamento  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  previsto  para  o  exercício  de  2017,  o  montante  de  R$  8.335.800,80  as  receitas
apuradas  totalizaram  R$  6.441.791,86, ou  seja,  77,27%  do valor  orçado,  não sendo  necessária  a  utilização do  superávit  dos exercícios  anteriores  autorizado  no
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

apuradas  totalizaram  R$  6.441.791,86, ou  seja,  77,27%  do valor  orçado,  não sendo  necessária  a  utilização do  superávit  dos exercícios  anteriores  autorizado  no
orçamento, enquanto que as despesas totalizaram R$ 6.460.775,34, representando 77,50% do orçamento previsto.
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5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 

 

 

 

 

 
 
5.2 DIRIGENTES 

 

 

 

 

 
 
5.3 AUDITORIA 

 

 

 

 

 
 
5.4 APURAÇÕES 

 

 

 

ANEXO - Resolução Coffito 182 - Aprova a adequação do Regimento Interno Padrão dos
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,  instituído pela Resolução
COFFITO-6, de 30.01.1978, aos termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975. - Vide anexo do
tópico 5.1 no final da seção

 

ANEXO - Relação de Agentes Responsáveis - Vide anexo do tópico 5.2 no final da seção

 

ANEXO - Resolução Coffito 182 - Aprova a adequação do Regimento Interno Padrão dos
Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,  instituído pela Resolução
COFFITO-6, de 30.01.1978, aos termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975. - Vide anexo do
tópico 5.3 no final da seção

 

ANEXO - tomada contas 1.pdf - Vide anexo do tópico 5.4 no final da seção
ANEXO - tomada de contas 2.pdf - Vide anexo do tópico 5.4 no final da seção
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5.5 GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

 

 

 
 
5.6 REMUNERAÇÕES 

 

 

 

 

 
 
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 

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 na
Divida Ativa da União.
 

 

ANEXO - Resolução Coffito 355 - 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. -
Vide anexo do tópico 5.6 no final da seção

 

não se aplica
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Resolução Coffito 182 - Aprova a
adequação do Regimento Interno Padrão
dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional, instituído pela
Resolução COFFITO-6, de 30.01.1978, aos

termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975. -
Anexo do tópico 5.1

 



RESOLUÇÃO Nº. 182 
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL  

 

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 COFFITO-6, de 30.01.1978, aos 

termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975.  

  

 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 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 

COFFITO-6, 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  RUY GALLART DE MENEZES 
Diretora-Secretária   Presidente do Conselho  

 

REGIMENTO INTERNO PADRÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL – CREFITOS.  

  

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 Ocupacional-

COFFITO, 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 Vice-Presidente; II – eleger, 

dentre os seus membros, que não integrem a Diretoria, os nomes dos componentes da 

Comissão de Tomada de Contas-CTC; 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, reformulações-

orçamentárias, 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 substituí-lo 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 Decreto-Lei 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. 17-III, 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 Vice-Presidente, eleitos e 

empossados nos termos do inciso I do Art. 7º, da Lei nº 6.316/75; II – por um Diretor-

Secretário e por um Diretor-Tesoureiro, designados pelo Presidente entre os membros 

efetivos do Plenário.  

  

Parágrafo Único – O Diretor-Secretário e o Diretor-Tesoureiro 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 Vice-Presidente e a designação do Diretor-

Secretário e do Diretor-Tesoureiro procede-se 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 Vice-Presidente acumula o exercício de seu cargo com o de Presidente; II – O Diretor-

Secretário com o Vice-Presidente e/ou Diretor-Tesoureiro; III – o Diretor-Tesoureiro com o 

Diretor-Secretário.  

  

Parágrafo primeiro – No afastamento simultâneo do Presidente e do Vice-

Presidente, o Plenário escolhe, dentre seus membros, os substitutos do Presidente e do 

Vice-Presidente.  

  

Parágrafo segundo – Em caso de afastamento do Vice-Presidente e do Diretor-

Tesoureiro ou do Diretor-Tesoureiro, o Presidente acumula o exercício do seu cargo com o 

de Vice-Presidente.  

  

Parágrafo terceiro – Havendo afastamento do Diretor-Secretário e do Diretor-

Tesoureiro, cabe ao Presidente designar, dentre os membros efetivos do Plenário, os 

respectivos substitutos.  

  

Art. 21 – É vedado ao conselheiro afastar-se do exercício de cargo da Diretoria por 

mais de 60(sessenta) dias, seguidos ou intercalados.  

  

Art. 22 – Na vacância dos cargos de Presidente ou Vice-Presidente, 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 reúne-se, por convocação do Presidente do CREFITO.  

  

Parágrafo Único – Aplicam-se 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 ex-membro 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 Contas-CTC, 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 reunir-se 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 Vice-Presidente do CREFITO e composta de um 

Secretário e dois Vogais por ele indicados dentre os conselheiros efetivos ou suplentes, 

vetando-se a participação de membros de Diretoria do Colegiado, com exceção do Vice-

Presidente, que é membro nato.  

  

Art. 31 – Incumbe ao Vice-Presidente 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 Vice-Presidente 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 – Aplica-se 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.  

  

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 Econômico-

Financeira.  

  

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 Diretor-Secretário os atos decorrentes das deliberações do 

Plenário e da Diretoria; X – movimentar com o Diretor-Tesoureiro as contas bancárias do 

CREFITO, assinando cheques e tudo mais exigido para o referido fim; XI – elaborar com o 

Diretor-Tesoureiro a proposta orçamentária do CREFITO; XII – assinar com o Diretor-

Tesoureiro os balancetes, o balanço geral, as reformulações orçamentárias, o orçamento-

programa e o processo de prestação de contas do Conselho Regional-CREFITO, e submetê-

los 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 Diretor-Secretário o 

relatório anual de atividades do CREFITO e submetê-lo 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 Vice-Presidente, além das atribuições previstas em outros 

dispositivos deste Regimento substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e 

assessorá-lo no desempenho de suas atribuições.  

  

Art. 41 – Incumbe ao Diretor-Secretário, 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 Diretor-Tesoureiro, 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 orçamentos-programas, dos balancetes, do balanço geral e do processo de prestação 

de contas do exercício do Conselho Regional-CREFITO.  

  

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 Regionais-CREFITOS, e encaminhada para 

exame e aprovação do Conselho Federal-COFFITO, em cumprimento ao que consta no inc. 

IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316/75.  

 



Relação de Agentes Responsáveis - Anexo
do tópico 5.2

 



 
  

 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO-CREFITO-7 

AV TANCREDO NEVES, 939, S/101/102/107 – ED ESPLANADA TOWER-CAM. DAS ÁRVORES – SALVADOR/BA  41820-021 
TELEFAX: 71  3341-8734         SITE: www.crefito7.org.br  E-MAIL: comunicacao@crefito7.gov.br 

 
RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS 

ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – CREFITO-7 
 

NOME DO RESPONSÁVEL CARGO PERÍODO 
GESTÃO 

INVESTIDURA 

 
Cleber Murilo Pinheiro Sady 

 
Presidente 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
José Roberto Borges dos Santos 

 
Vice-Presidente 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Célia Maria Azevedo de Oliveira 

 
Diretora Secretária 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Geraldo Magalhães Melo 

 
Diretor Tesoureiro 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Ester Lima Pires 

 
CONSELHEIRO 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Sônia Maria Pereira dos Santos 

 
CONSELHEIRO 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

21/09/2015 

 
Mauricio Nunes Dourado Rocha 

 
CONSELHEIRO 

 

 
01/04/14 a 31/03/18 
 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Lucas Moraes Rêgo 
 

 
CONSELHEIRO 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Thiago Silveira Prado Dantas 

 
CONSELHEIRO 

 

 
01/04/14 a 31/03/18 
 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
LOCAL: SALVADOR/BA                                    DATA: 31/03/2017                                  RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: Vera Lúcia de Andrade 
                                                                                                                                                     CRC Nº 4612-BA                 CPF Nº 024.574.405-39  
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Resolução Coffito 182 - Aprova a
adequação do Regimento Interno Padrão
dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional, instituído pela
Resolução COFFITO-6, de 30.01.1978, aos

termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975. -
Anexo do tópico 5.3

 



RESOLUÇÃO Nº. 182 
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL  

 

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 COFFITO-6, de 30.01.1978, aos 

termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975.  

  

 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 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 

COFFITO-6, 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  RUY GALLART DE MENEZES 
Diretora-Secretária   Presidente do Conselho  

 

REGIMENTO INTERNO PADRÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL – CREFITOS.  

  

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 Ocupacional-

COFFITO, 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 Vice-Presidente; II – eleger, 

dentre os seus membros, que não integrem a Diretoria, os nomes dos componentes da 

Comissão de Tomada de Contas-CTC; 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, reformulações-

orçamentárias, 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 substituí-lo 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 Decreto-Lei 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. 17-III, 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 Vice-Presidente, eleitos e 

empossados nos termos do inciso I do Art. 7º, da Lei nº 6.316/75; II – por um Diretor-

Secretário e por um Diretor-Tesoureiro, designados pelo Presidente entre os membros 

efetivos do Plenário.  

  

Parágrafo Único – O Diretor-Secretário e o Diretor-Tesoureiro 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 Vice-Presidente e a designação do Diretor-

Secretário e do Diretor-Tesoureiro procede-se 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 Vice-Presidente acumula o exercício de seu cargo com o de Presidente; II – O Diretor-

Secretário com o Vice-Presidente e/ou Diretor-Tesoureiro; III – o Diretor-Tesoureiro com o 

Diretor-Secretário.  

  

Parágrafo primeiro – No afastamento simultâneo do Presidente e do Vice-

Presidente, o Plenário escolhe, dentre seus membros, os substitutos do Presidente e do 

Vice-Presidente.  

  

Parágrafo segundo – Em caso de afastamento do Vice-Presidente e do Diretor-

Tesoureiro ou do Diretor-Tesoureiro, o Presidente acumula o exercício do seu cargo com o 

de Vice-Presidente.  

  

Parágrafo terceiro – Havendo afastamento do Diretor-Secretário e do Diretor-

Tesoureiro, cabe ao Presidente designar, dentre os membros efetivos do Plenário, os 

respectivos substitutos.  

  

Art. 21 – É vedado ao conselheiro afastar-se do exercício de cargo da Diretoria por 

mais de 60(sessenta) dias, seguidos ou intercalados.  

  

Art. 22 – Na vacância dos cargos de Presidente ou Vice-Presidente, 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 reúne-se, por convocação do Presidente do CREFITO.  

  

Parágrafo Único – Aplicam-se 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 ex-membro 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 Contas-CTC, 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 reunir-se 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 Vice-Presidente do CREFITO e composta de um 

Secretário e dois Vogais por ele indicados dentre os conselheiros efetivos ou suplentes, 

vetando-se a participação de membros de Diretoria do Colegiado, com exceção do Vice-

Presidente, que é membro nato.  

  

Art. 31 – Incumbe ao Vice-Presidente 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 Vice-Presidente 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 – Aplica-se 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.  

  

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 Econômico-

Financeira.  

  

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 Diretor-Secretário os atos decorrentes das deliberações do 

Plenário e da Diretoria; X – movimentar com o Diretor-Tesoureiro as contas bancárias do 

CREFITO, assinando cheques e tudo mais exigido para o referido fim; XI – elaborar com o 

Diretor-Tesoureiro a proposta orçamentária do CREFITO; XII – assinar com o Diretor-

Tesoureiro os balancetes, o balanço geral, as reformulações orçamentárias, o orçamento-

programa e o processo de prestação de contas do Conselho Regional-CREFITO, e submetê-

los 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 Diretor-Secretário o 

relatório anual de atividades do CREFITO e submetê-lo 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 Vice-Presidente, além das atribuições previstas em outros 

dispositivos deste Regimento substituir o Presidente em suas faltas e impedimentos e 

assessorá-lo no desempenho de suas atribuições.  

  

Art. 41 – Incumbe ao Diretor-Secretário, 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 Diretor-Tesoureiro, 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 orçamentos-programas, dos balancetes, do balanço geral e do processo de prestação 

de contas do exercício do Conselho Regional-CREFITO.  

  

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 Regionais-CREFITOS, e encaminhada para 

exame e aprovação do Conselho Federal-COFFITO, em cumprimento ao que consta no inc. 

IV, do art. 5º, da Lei nº 6.316/75.  
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Resolução Coffito 355 - 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. - Anexo do tópico

5.6
 



CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
  
 
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; 

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, destinando-se 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 iniciar-se a partir da sexta-feira, 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 conta-corrente da Entidade, comprovando-se 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, imputando-se 
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 COFFITO-315, de 09 de junho de 2006, COFFITO-352, de 05 de julho de 2008. 

 
 

ELINETH DA CONCEIÇÃO DA SILVA BRAGA 
Diretora-Secretária 

 
ROBERTO MATTAR CEPEDA 

Presidente do Conselho 



6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

 

 

 
 
6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

 

 

 

 
 
6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

 

 

ANEXO - Plano de Cargos e Salários - Vide anexo do tópico 6.1 no final da seção

 

ANEXO - estrutura de pessoal - Vide anexo do tópico 6.1.1 no final da seção

 

Despesas com Pessoal

Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios Demais
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 

assist. e previd. despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

2017 1.866.923,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.986,48 0,00 0,00 0,00 3.017.909,87

2016 1.454.616,67 0,00 0,00 0,00 0,00 883.880,92 0,00 0,00 0,00 2.338.497,59

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgao da unidade

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores cedidos com ônus

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 

 

 

 
 
6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

 

 
 
6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

No âmbito dos agentes internos, temos a comissão de tomada de contas, o plenário (órgão soberano), a diretoria, ouvidoria 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 na Divida Ativa da União.
 

 

não houveram contratações temporárias no exercicio de 2017

 

No ano de 2017, foi realizada manutenção nos equipamentos de informática, com otimização dos sistemas, reduzindo o tempo de
impressão e melhorando a qualidade dos documentos confeccionados no Crefito-7.

 

Sistema Crefitonet
Windows 7 e 10
Pacote Oficce 2010
Corel Drawn
Elastix -Telefonia VOIP

168



Plano de Cargos e Salários - Anexo do
tópico 6.1

 



 

 

1 

 

CREFIT

O 7 
MANUAL DE GESTÃO 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  

 

SUMÁRIO 
 

 

 

 

I. OBJETIVOS 

II. ÁREA DE APLICAÇÃO 

III. DIRETRIZES GERAIS 

1. DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DA EMPRESA 

2. DO QUADRO DE PESSOAL 

3. DA CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS 

4. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS 

5. DA RECLASSIFICACÃO 

6. DO ENQUADRAMENTO DE PESSOAL 

7. DA REMUNERAÇÃO E DA ESTRUTURA SALARIAL 

8. DAS ALTERAÇÕES SALARIAIS E FUNCIONAIS 

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 

V. MANUTENÇÃO DO SISTEMA 



 

 

2 

 

CREFIT

O 7 
MANUAL DE GESTÃO 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  

 
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. 

 

 



 

 

10 

 

CREFIT

O 7 
MANUAL DE GESTÃO 

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  

 

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 

 

      

 



estrutura de pessoal - Anexo do tópico
6.1.1

 



 

Funcionário Cargo Lotação Data de Admissão Regime de Contratação

Vania Correia de Melo Santos Assistente de Secretaria Secretaria 01/09/1993 Admitido antes de 28.03.2003

Lana Lourenço de Souza Assistente Administrativo Registro 02/05/1995 Admitido antes de 28.03.2003

Caroline Barreto de Andrade Assistente Administrativo Registro 02/05/2006 Concurso Público

Celso Martins Domingos Vieira Ribeiro Assistente Administrativo Financeiro 18/05/2006 Concurso Público

Elane Machado Pereira dos Humildes Assessora Técnica Financeiro 01/06/2006 Contratação Comissionada

Carla Moura de Jesus Assistente Administrativo Financeiro 05/06/2006 Concurso Público

Ivo Silva dos Santos Operador de TI Tecnologia da Informação 03/07/2006 Concurso Público

Luana Costa Peruna Coordenadora Geral Coordenação 07/08/2006 Concurso Público

Celso Antonio de Oliveira Aguiar Agente Fiscal Fiscalização 04/06/2007 Concurso Público

Jaime Lazaro de Jesus Assistente Administrativo Registro 14/04/2008 Concurso Público

Odenice Rodrigues de Aguiar Assistente de Secretaria Fiscalização 22/04/2008 Concurso Público

Edineide Santiago Conceição Assistente Administrativo Registro 16/06/2008 Concurso Público

Cristiane do Nascimento Rocha Recepcionista Recepção 02/02/2009 Concurso Público

Ednalva Pereira Silva Auxiliar de Serviços Gerais Serviços Gerais 04/02/2009 Concurso Público

Allana de Freitas Gonçalves Magnani Agente Fiscal Fiscalização 06/04/2009 Concurso Público

Camila Castelo Branco Cardoso Agente Fiscal Fiscalização 01/08/2012 Concurso Público

Manuel Braga de Jesus Assistente Administrativo Registro 01/08/2012 Concurso Público

Romulo de Almeida Pedreira Motorista Coordenação 01/08/2012 Concurso Público

Marilia Dourado Barreto Recepcionista Recepção 13/08/2012 Concurso Público

Ana Gabriella Cardoso dos Santos Agente Fiscal Fiscalização 13/08/2012 Concurso Público

Adriana Selma Vasconcelos Cerqueira Assessora de Comunicação Comunicação 01/10/2012 Concurso Público

Girlane Estrela da Silva Auxiliar Administrativo Financeiro 18/02/2013 Concurso Público

Erasmo de Souza Freitas Junior Assessor Juridico Jurídico 01/03/2013 Contratação Comissionada

Pérola Macedo de Castro Sampaio Assistente de Secretaria Fiscalização 01/04/2013 Concurso Público

Ludmila Soares Pereira Alves da Silva Agente Fiscal Fiscalização 01/04/2013 Concurso Público

Andreleusa Merces de Sant'anna dos Santos Secretária Executiva Secretaria 22/04/2013 Concurso Público

Myriene Silva Abrão Auxiliar de Serviços Gerais Serviços Gerais 13/05/2013 Concurso Público

Angelica de Oliveira Santana Alves Assessora Juridica Jurídico 01/10/2013 Contratação Comissionada

Neila Mascarenhas Mota Assessor financeiro Licitação 10/03/2014 Concurso Público

Eduardo de Andrade Corlett Loiola Assessor Juridico Jurídico 05/08/2014 Contratação Comissionada

Thiago Silva Conceição Meneses Assistente Administrativo Registro/Financeiro 18/08/2014 Concurso Público

Juliana Maria Freitas de Oliveira Agente Fiscal Fiscalização 04/05/2015 Concurso Público

Lenalda Maria Silva Assistente Administrativo Registro/Financeiro 11/05/2015 Concurso Público

Saulo Santos de Jesus Agente Fiscal Fiscalização 24/08/2015 Concurso Público

Jose Rodrigo Figueiredo Santana Assistente Administrativo Registro/Financeiro 01/09/2015 Concurso Público

Alexana dos Santos Barbosa Assistente Administrativo Financeiro 01/06/2016 Concurso Público
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7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

 
 
7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 

 

 

 
 
7.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

Canais de relacionamento:  
Site: http://www.crefito7.gov.br/ 
E-mails:  
Ouvidoria: ouvidoria@crefito7.gov.br  Cobrança: contato@crefito7.gov.br  Comunicação:
comunicacao@crefito7.gov.br     Coordenação: coordenacao@crefito7.gov.br  Financeiro:
financeiro@crefito7.gov.br       Fiscalização (Salvador/Bahia):  defis@crefito7.gov.br     
Fiscalização (Sergipe): defis-se@crefito7.gov.br  Fiscalização (Vitória da Conquista/BA):
defis-vdc@crefito7.gov.br  Jurídico:  projur@crefito7.gov.br  Registro  (Pessoa Física): 
registro@crefito7.gov.br                                                         Registro (Pessoa Jurídica):
registropj@crefito7.gov.br  Secretaria: secretaria@crefito7.gov.br  Secretaria Executiva:
s e c r e t a r i a e x e c u t i v a @ c r e f i t o 7 . g o v . b r   S u b s e d e  -  A r a c a j u / S E :
subsedea raca ju@cre f i t o7 .gov .b r   Subsede  -  V i t ó r i a  da  Conqu i s ta /BA :
subsedevitoria@crefito7.gov.br          Tecnologia da Informação: ti@crefito7.gov.br
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)
Aplicativo do Crefito7

 

O Crefito7 mantem canais de comunicação permanentes com a sociedade, como consulta a
inscritos,  Site,  e  número  de  acesso  via  aplicativo  Whatsapp.  O  email  do  ouvidor  é
disponibilizado em diversos meios de comunicação.
 

 

Portal da Transparência.
Link de acesso:
http://crefito-ba.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio
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7.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

Atendimento Pessoal Atendimento Telefônico Totem de autoatendimento Site E-mail Portal
do profissional Portal do Coordenador Aplicativo do Crefito-7

186



8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 

 

 

 

 

 
 
8.2 NCASP 

 

 

 

 

 
 
8.3 APURAÇÃO CUSTOS 

 

 

 
 
8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

 

 

ANEXO - Balancete.pdf - Vide anexo do tópico 8.1 no final da seção

 

ANEXO - Balancete Analitico Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção
ANEXO - Relação Depreciações - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção

 

não se aplica

 

ANEXO - BalancoFinanceiro.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - BalancoOrcamentario.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - BalancoPatrimonial.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - DFC (1).pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - ExecucaoOrcamentaria (4).pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - VariacoesPatrimoniais.pdf - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
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Balancete.pdf - Anexo do tópico 8.1
 



 Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos

Balancete

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

2.424.104,97D28.366.530,0228.038.663,892.751.971,10D1 - ATIVO

1.553.388,70D28.040.948,6028.032.829,051.561.508,25D1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.546.115,67D21.400.236,4621.384.843,881.561.508,25D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.546.115,67D21.400.236,4621.384.843,881.561.508,25D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

636.959,45D14.274.852,0814.520.219,34391.592,19D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL

614.060,59D6.458.749,246.694.627,71378.182,12D1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO

22.898,86D7.814.925,367.824.414,1513.410,07D1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO

909.156,22D7.125.384,386.864.624,541.169.916,06D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA

648.663,94D1.444.390,00952.723,951.140.329,99D1.1.1.1.2.01 - DISPONIVEL VINCULADO

260.492,28D5.680.994,385.911.900,5929.586,07D1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

0,006.569.185,686.569.185,680,001.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

0,006.423.535,686.423.535,680,001.1.2.1 - CLIENTES

0,006.423.535,686.423.535,680,001.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS

0,00145.650,00145.650,000,001.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

0,00145.650,00145.650,000,001.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS

7.273,03D71.526,4678.799,490,001.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,0070.864,2870.864,280,001.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

0,0070.864,2870.864,280,001.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO

0,0039.564,2839.564,280,001.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE

0,0039.564,2839.564,280,001.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DA SEDE
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CREFITO/BA

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,0039.564,2839.564,280,001.1.3.1.1.02.01.01 - SUPRIMENTO DA SEDE

0,0031.300,0031.300,000,001.1.3.1.1.03 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL

7.273,03D662,187.935,210,001.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

7.273,03D662,187.935,210,001.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE

870.716,27D325.581,425.834,841.190.462,85D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

55.538,07D0,000,0055.538,07D1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

55.538,07D0,000,0055.538,07D1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

55.538,07D0,000,0055.538,07D1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

815.178,20D325.581,425.834,841.134.924,78D1.2.3 - IMOBILIZADO

644.031,70D100.462,245.834,84738.659,10D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS

644.031,70D100.462,245.834,84738.659,10D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS

396.265,68D0,000,00396.265,68D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS

396.265,68D0,000,00396.265,68D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS

225.119,18C225.119,180,000,001.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

225.119,18C225.119,180,000,001.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

225.119,18C225.119,180,000,001.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

2.424.104,97C16.387.748,2116.715.614,342.751.971,10C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

65.258,49C9.623.883,329.613.019,3954.394,56C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

0,002.098.763,082.098.763,080,002.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,002.098.763,082.098.763,080,002.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR

0,002.098.763,082.098.763,080,002.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR

0,002.098.763,082.098.763,080,002.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar

64.444,36C6.527.079,256.514.670,4452.035,55C2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

64.444,36C66.303,9153.895,1052.035,55C2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

64.444,36C66.303,9153.895,1052.035,55C2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS

15.874,46C17.734,0153.895,1052.035,55C2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos
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CREFITO/BA

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,006.460.775,346.460.775,340,002.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

0,006.460.775,346.460.775,340,002.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS

800,53C361.679,37363.237,852.359,01C2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

800,53C361.679,37363.237,852.359,01C2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS

800,53C361.679,37363.237,852.359,01C2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS

800,53C361.679,37363.237,852.359,01C2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES

13,60C636.361,62636.348,020,002.1.7 - PROVISÕES  A CURTO PRAZO

13,60C636.361,62636.348,020,002.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS  A CURTO PRAZO

13,60C636.361,62636.348,020,002.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS  A CURTO PRAZO

2.358.846,48C6.763.864,897.102.594,952.697.576,54C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.358.846,48C6.763.864,897.102.594,952.697.576,54C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS

2.358.846,48C6.763.864,897.102.594,952.697.576,54C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

2.358.846,48C6.763.864,897.102.594,952.697.576,54C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

2.697.576,54C322.071,990,002.375.504,55C2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,006.780.522,966.780.522,960,003 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

0,003.017.909,873.017.909,870,003.1 - PESSOAL E ENCARGOS

0,001.866.923,391.866.923,390,003.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL

0,001.866.923,391.866.923,390,003.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS

0,001.866.923,391.866.923,390,003.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,00530.463,35530.463,350,003.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS

0,00530.463,35530.463,350,003.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS

0,00530.463,35530.463,350,003.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS

0,00620.523,13620.523,130,003.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,00620.523,13620.523,130,003.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS

0,00620.523,13620.523,130,003.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0019.200,0019.200,000,003.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
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CREFITO/BA

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,0019.200,0019.200,000,003.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0,0019.200,0019.200,000,003.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0,0019.200,0019.200,000,003.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0,002.377.641,942.377.641,940,003.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

0,0085.128,8685.128,860,003.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO

0,0085.128,8685.128,860,003.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL

0,0085.128,8685.128,860,003.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO

0,002.067.393,902.067.393,900,003.3.2 - SERVIÇOS

0,00424.254,86424.254,860,003.3.2.1 - DIARIAS

0,00424.254,86424.254,860,003.3.2.1.1 - DIÁRIAS

0,00815.724,42815.724,420,003.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00815.724,42815.724,420,003.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

0,00815.724,42815.724,420,003.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00827.414,62827.414,620,003.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,00827.414,62827.414,620,003.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS

0,00827.414,62827.414,620,003.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,00225.119,18225.119,180,003.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

0,00225.119,18225.119,180,003.3.3.1 - DEPRECIACAO

0,00225.119,18225.119,180,003.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS

0,001.265.308,911.265.308,910,003.7 - TRIBUTÁRIAS

0,001.265.308,911.265.308,910,003.7.2 - CONTRIBUICOES

0,001.265.308,911.265.308,910,003.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,001.265.308,911.265.308,910,003.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00100.462,24100.462,240,003.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00100.462,24100.462,240,003.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00100.462,24100.462,240,003.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
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CREFITO/BA

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00100.462,24100.462,240,003.9.9.4.3 - REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO

0,00100.462,24100.462,240,003.9.9.4.3.01 - BAIXA DE BENS

0,008.288.443,708.288.443,700,004 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

0,007.117.558,387.117.558,380,004.2 - CONTRIBUIÇÕES

0,007.117.558,387.117.558,380,004.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,007.117.558,387.117.558,380,004.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,007.117.558,387.117.558,380,004.2.1.1.1 - ANUIDADES

0,006.484.231,186.484.231,180,004.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS

0,005.865.724,805.865.724,800,004.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

0,00618.506,38618.506,380,004.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00633.327,20633.327,200,004.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS

0,00573.592,51573.592,510,004.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

0,0059.734,6959.734,690,004.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00761.897,29761.897,290,004.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

0,00761.897,29761.897,290,004.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00761.897,29761.897,290,004.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00761.897,29761.897,290,004.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00362.043,22362.043,220,004.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

0,00362.891,07362.891,070,004.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

0,0036.963,0036.963,000,004.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

0,00385.843,97385.843,970,004.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

0,00217.311,44217.311,440,004.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA

0,00217.311,44217.311,440,004.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS

0,00217.311,44217.311,440,004.4.2.2.1 - JUROS DE MORA

0,00172.834,31172.834,310,004.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

0,0044.477,1344.477,130,004.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES
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0,00168.532,53168.532,530,004.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

0,00168.532,53168.532,530,004.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES

0,0018.902,3418.902,340,004.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES

0,00149.630,19149.630,190,004.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00149.630,19149.630,190,004.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

0,000,240,240,004.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

0,000,240,240,004.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

0,000,240,240,004.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

0,000,240,240,004.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

0,0023.143,8223.143,820,004.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,000,800,800,004.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

0,000,800,800,004.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,000,800,800,004.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,0023.143,0223.143,020,004.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,0023.143,0223.143,020,004.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS

0,0023.143,0223.143,020,004.9.9.4.1 - MULTAS

0,0023.143,0223.143,020,004.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES

0,0018.453.192,4118.453.192,410,005 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0,0018.453.192,4118.453.192,410,005.2 - ORÇAMENTO APROVADO

0,008.906.991,618.906.991,610,005.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA

0,008.906.991,618.906.991,610,005.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

0,008.656.991,618.656.991,610,005.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE

0,007.142.495,047.142.495,040,005.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES

0,006.518.529,836.518.529,830,005.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

0,005.865.724,805.865.724,800,005.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

0,00652.805,03652.805,030,005.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
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0,00623.965,21623.965,210,005.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

0,00554.112,00554.112,000,005.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

0,0069.853,2169.853,210,005.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00861.554,94861.554,940,005.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS

0,00360.848,87360.848,870,005.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

0,00362.891,07362.891,070,005.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

0,00123.815,00123.815,000,005.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

0,0014.000,0014.000,000,005.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

0,00531.941,63531.941,630,005.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS

0,00172.834,31172.834,310,005.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

0,005.497,245.497,240,005.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

0,00353.610,08353.610,080,005.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0,0038.979,8938.979,890,005.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

0,0035.000,0035.000,000,005.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES

0,00279.630,19279.630,190,005.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00121.000,00121.000,000,005.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,0040.000,0040.000,000,005.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA

0,0080.000,0080.000,000,005.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES

0,001.000,001.000,000,005.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00250.000,00250.000,000,005.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL

0,00250.000,00250.000,000,005.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00250.000,00250.000,000,005.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS

0,009.546.200,809.546.200,800,005.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA

0,008.958.200,808.958.200,800,005.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

0,008.773.200,808.773.200,800,005.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE

0,003.091.940,643.091.940,640,005.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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0,002.418.500,002.418.500,000,005.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,00673.440,64673.440,640,005.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS

0,004.106.900,004.106.900,000,005.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00670.500,00670.500,000,005.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0029.200,0029.200,000,005.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,001.145.200,001.145.200,000,005.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS

0,00193.000,00193.000,000,005.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO

0,00952.200,00952.200,000,005.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00697.000,00697.000,000,005.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS

0,0015.000,0015.000,000,005.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS

0,001.550.000,001.550.000,000,005.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,001.574.360,161.574.360,160,005.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,001.574.360,161.574.360,160,005.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES

0,00185.000,00185.000,000,005.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL

0,00185.000,00185.000,000,005.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS

0,00185.000,00185.000,000,005.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,00588.000,00588.000,000,005.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL 

0,00588.000,00588.000,000,005.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE

0,00278.000,00278.000,000,005.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00272.000,00272.000,000,005.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,006.000,006.000,000,005.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS

0,00310.000,00310.000,000,005.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,0063.000,0063.000,000,005.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,007.000,007.000,000,005.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,0095.000,0095.000,000,005.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS

0,0095.000,0095.000,000,005.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
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0,00125.000,00125.000,000,005.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS

0,0020.000,0020.000,000,005.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,0046.685.619,6546.685.619,650,006 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0,0046.685.619,6546.685.619,650,006.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

0,0015.360.128,2115.360.128,210,006.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA

0,008.912.663,988.912.663,980,006.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR

0,008.662.663,988.662.663,980,006.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE

0,007.146.973,067.146.973,060,006.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES

0,006.523.007,856.523.007,850,006.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

0,005.870.202,825.870.202,820,006.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

0,00652.805,03652.805,030,006.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00623.965,21623.965,210,006.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

0,00554.112,00554.112,000,006.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

0,0069.853,2169.853,210,006.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00862.749,29862.749,290,006.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS

0,00362.043,22362.043,220,006.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

0,00362.891,07362.891,070,006.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

0,00123.815,00123.815,000,006.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

0,0014.000,0014.000,000,006.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

0,00531.941,63531.941,630,006.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS

0,00172.834,31172.834,310,006.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

0,005.497,245.497,240,006.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

0,00353.610,08353.610,080,006.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0,0038.979,8938.979,890,006.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

0,0035.000,0035.000,000,006.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES

0,00279.630,19279.630,190,006.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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0,00121.000,00121.000,000,006.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,0040.000,0040.000,000,006.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA

0,0080.000,0080.000,000,006.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES

0,001.000,001.000,000,006.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00250.000,00250.000,000,006.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL

0,00250.000,00250.000,000,006.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00250.000,00250.000,000,006.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS

0,006.447.464,236.447.464,230,006.2.1.2 - RECEITA REALIZADA

0,006.447.464,236.447.464,230,006.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE

0,005.276.579,955.276.579,950,006.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES

0,004.752.649,404.752.649,400,006.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

0,004.099.844,374.099.844,370,006.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

0,00652.805,03652.805,030,006.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00523.930,55523.930,550,006.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

0,00454.077,34454.077,340,006.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

0,0069.853,2169.853,210,006.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,00761.897,29761.897,290,006.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS

0,00362.043,22362.043,220,006.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

0,00362.891,07362.891,070,006.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

0,0036.963,0036.963,000,006.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

0,00346.864,08346.864,080,006.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS

0,00172.834,31172.834,310,006.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

0,005.497,245.497,240,006.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

0,00168.532,53168.532,530,006.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

0,0018.902,3418.902,340,006.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES

0,00149.630,19149.630,190,006.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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0,0062.122,9162.122,910,006.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,0062.122,9162.122,910,006.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES

0,0031.325.491,4431.325.491,440,006.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA

0,0031.325.491,4431.325.491,440,006.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO

0,0010.450.683,1110.450.683,110,006.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA

0,0010.243.427,1110.243.427,110,006.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

0,003.498.372,193.498.372,190,006.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,002.691.954,262.691.954,260,006.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,00806.417,93806.417,930,006.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS

0,004.861.643,514.861.643,510,006.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00699.476,86699.476,860,006.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0041.000,0041.000,000,006.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,002.256.788,052.256.788,050,006.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS

0,00241.341,03241.341,030,006.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO

0,001.130.267,081.130.267,080,006.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00870.179,94870.179,940,006.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS

0,0015.000,0015.000,000,006.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS

0,001.864.378,601.864.378,600,006.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,001.883.411,411.883.411,410,006.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,001.883.411,411.883.411,410,006.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES

0,00207.256,00207.256,000,006.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,00207.256,00207.256,000,006.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS

0,00207.256,00207.256,000,006.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,0020.874.808,3320.874.808,330,006.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO

0,007.953.257,657.953.257,650,006.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

0,007.925.167,857.925.167,850,006.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
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CREFITO/BA

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,002.140.377,652.140.377,650,006.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,002.140.377,652.140.377,650,006.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,00663.440,64663.440,640,006.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS

0,003.546.989,403.546.989,400,006.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00649.499,99649.499,990,006.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0031.000,0031.000,000,006.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,001.724.315,741.724.315,740,006.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS

0,00133.089,44133.089,440,006.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO

0,00993.791,50993.791,500,006.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00597.434,80597.434,800,006.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS

0,001.142.173,671.142.173,670,006.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,001.574.360,161.574.360,160,006.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,001.574.360,161.574.360,160,006.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES

0,0028.089,8028.089,800,006.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL

0,0028.089,8028.089,800,006.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS

0,0028.089,8028.089,800,006.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,006.460.775,346.460.775,340,006.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO

0,006.454.941,546.454.941,540,006.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE

0,002.397.386,742.397.386,740,006.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,001.866.923,391.866.923,390,006.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,00530.463,35530.463,350,006.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS

0,002.792.245,892.792.245,890,006.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00620.523,13620.523,130,006.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0019.200,0019.200,000,006.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,001.324.727,691.324.727,690,006.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS

0,0084.748,4184.748,410,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO
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CREFITO/BA

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

0,00815.724,42815.724,420,006.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00424.254,86424.254,860,006.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS

0,00827.795,07827.795,070,006.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,001.265.308,911.265.308,910,006.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,001.265.308,911.265.308,910,006.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES

0,005.833,805.833,800,006.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL

0,005.833,805.833,800,006.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS

0,005.833,805.833,800,006.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

0,006.460.775,346.460.775,340,006.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO

0,006.454.941,546.454.941,540,006.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE

0,001.866.923,391.866.923,390,006.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,001.866.923,391.866.923,390,006.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL

0,00530.463,35530.463,350,006.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS

0,002.792.245,892.792.245,890,006.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00620.523,13620.523,130,006.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0019.200,0019.200,000,006.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

0,001.324.727,691.324.727,690,006.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS

0,0084.748,4184.748,410,006.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO

0,00815.724,42815.724,420,006.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

0,00424.254,86424.254,860,006.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS

0,00827.795,07827.795,070,006.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

0,001.265.308,911.265.308,910,006.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,001.265.308,911.265.308,910,006.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES

0,005.833,805.833,800,006.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL

0,005.833,805.833,800,006.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS

0,005.833,805.833,800,006.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Página:13/18



CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017

0,00124.962.056,95124.962.056,950,00TOTAIS
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

7 - NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE:

 

ATIVO

 

     ATIVO CIRCULANTE

     Disponível....................................................................R$ 1.546.115,67

     Créditos a Curto Prazo.................................................R$        7.273,03

     Ativo Não Circulante...................................................R$      55.538,07

     Imobilizado..................................................................R$   815.178,20

                                                                                       -------------------------

                      TOTAL.......................................................R$ 2.424.104,97

 

 

PASSIVO

 

     Restos a Pagar..............................................................R$     64.444,36
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     Obrigações a Pagar......................................................R$           814,13

     Patrimônio Liquido......................................................R$ 2.358.846,48

                                                                                       -------------------------

                       TOTAL......................................................R$ 2.424.104,97

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

                         

      Receita Arrecadada de acordo com a Previsão Orçamentária proveniente de pagamentos de anuidades, taxas de pessoas físicas e jurídicas

 

 

NOTA EXPLICATIVA:

 

Podemos definir a Receita como em conjunto ingressos financeiros deste mandato na execução das despesas para o funcionamento da entidade.

 

Receita Orçada....................................................8.335,800,80

Receita Realizada................................................6.441.791,86

 

      O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, arrecadou 77,27% em relação ao valor Orçado.

  

CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS CORRENTES E CAPITAL

 

      A execução orçamentária das despesas correntes, considerando os projetos e desempenho a Instituição não extrapolando as previsões aprovadas.

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 7ª REGIÃO

 

DESPESA ORÇADA                                    DESPESA ARRECADADA                 

Despesas Correntes...............8.150.800,80     Despesas Correntes................6.454.941,54

Despesas Capital......................185.000,00     Despesas Capital...........................5.833,80

                                           --------------------                                              -------------------

TOTAL.................................8.335,800,80     TOTAL..................................6.460.775,34

 

 

ANÁLISE CRÍTICA:

 

      Em relação ao Orçamento de 2017, as Despesas Correntes realizadas totalizam 79,19% da Despesa Orçada e as Despesas de Capital 3,15% da Orçada.

  

PROGRAMAÇÃO DE DESPESA CORRENTES E DE CAPITAL

CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

 

 

          A programação das Despesas está fundamentada na Lei 4320/64, com Orçamento aprovado de acordo com os recursos das Receitas a arrecadar.

 

DESPESAS                                 ORÇADA                                  LIQUIDADA

Correntes...........................8.150.800,80 ........................6.454.941,54

Capital...................................185.000,00................................5.833,80

                                                --------------------                       -------------------

                                                 8.335.800,80                          6.460.775,34

 

 

ANÁLISE:

 

      A realização das despesas não excederam os limites estabelecidos na Proposta Orçamentária, não sendo necessário Reformulação. Foram efetuados no exercício,
remanejamento e ajustes entre contas sem extrapolar os limites aprovados.

      As Despesas liquidadas do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 7ª Região, totalizaram R$ 6.460.775,34, sendo que a Despesas Correntes
totalizaram a importância de R$ 6.454.941,54 ou seja 79,14% e as Despesas de Capital R$ 5.833,80, ou seja 3,15% do Total.

 

      O Conselho  Regional de Fisioterapia  encerrou o  Balanço do Exercício  com um Ativo  Circulante Disponível  de R$ 1.546.115,67  e o Passivo  Circulante de  R$
65.258,49.
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Balancete Analitico Patrimonial - Anexo
do tópico 8.2

 



Saldo FinalDecréscimosAcréscimosSaldo InicialContaCódigo

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

49.371,295.339,761.004,4553.706,60Móveis e Utensílios1.2.3.1.1.01

56.624,3833.856,12549,2189.931,29Máquinas e Equipamentos1.2.3.1.1.02

2.205,04844,000,053.048,99Utensílios de Copa e Cozinha1.2.3.1.1.04

282.616,870,000,00282.616,87Veículos1.2.3.1.1.05

251.764,1260.422,362.831,13309.355,35Equipamentos de Processamento de Dados1.2.3.1.1.06

1.450,000,001.450,000,00MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1.2.3.8.1.04

644.031,70100.462,245.834,84738.659,10Totais:
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Relação Depreciações - Anexo do tópico
8.2
 



Valor
Líquido

Depreciação
Atual

Depreciação
no Exercício

Depreciações
Janeiro/2017

Valor
Atual

Conta

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 à 31/01/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

35.150,7613.401,28746,5518,2448.552,041.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

31.361,1420.914,061.198,670,0052.275,201.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos

1.104,671.100,3349,330,002.205,001.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha

137.374,69145.242,189.920,780,00282.616,871.2.3.1.1.05 - Veículos

160.111,4655.578,786.387,330,00215.690,241.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados

365.102,72236.236,6318.302,6618,24601.339,35Total

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual

LEGENDA
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BalancoFinanceiro.pdf - Anexo do tópico
8.4
 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

5.664.740,816.460.775,34Despesa Orçamentária5.707.467,706.441.791,86Receita Orçamentária

5.664.740,816.460.775,34CREDITO EMPENHADO – PAGO5.707.467,706.441.791,86RECEITA REALIZADA

5.385.395,716.454.941,54DESPESA CORRENTE5.707.467,706.441.791,86RECEITA CORRENTE

1.454.617,671.866.923,39PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS4.732.032,055.272.101,93RECEITAS DE CONTRIBUICOES

414.102,92530.463,35ENCARGOS PATRONAIS4.283.692,384.748.171,38ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

2.410.382,282.792.245,89OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.779.197,114.095.366,35PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

1.106.292,841.265.308,91TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS504.495,27652.805,03PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

279.345,105.833,80DESPESA DE CAPITAL448.339,67523.930,55ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

279.345,105.833,80INVESTIMENTOS399.089,95454.077,34PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

49.249,7269.853,21PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

510.690,65760.702,94RECEITA DE SERVICOS

249.029,07360.848,87EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

158.827,58362.891,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

102.834,0036.963,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

327.925,95346.864,08FINANCEIRAS

129.691,40172.834,31JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

5.497,24
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE
INFRAÇÕES

198.234,55168.532,53ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
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CREFITO/BA

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

11.376,8518.902,34MULTAS SOBRE ANUIDADES

186.857,70149.630,19
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

136.819,0562.122,91OUTRAS RECEITAS CORRENTES

136.819,0562.122,91MULTAS DE INFRAÇÕES

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

2.415.895,853.225.929,54Pagamentos Extraorçamentários2.397.272,663.229.520,44Recebimentos Extraorçamentários

Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados

Pagamentos de Restos a Pagar ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores VinculadosDepósitos Restituíveis e Valores Vinculados

2.415.895,853.225.929,54Outros Pagamentos Extraorçamentários2.397.272,663.229.520,44Outros Recebimentos Extraorçamentários

1.561.508,251.546.115,67Saldo em espécie para o Exercício Seguinte1.537.404,551.561.508,25Saldo em espécie do Exercício Anterior

1.561.508,251.546.115,67Caixa e Equivalente de Caixa1.537.404,551.561.508,25Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

9.642.144,9111.232.820,559.642.144,9111.232.820,55Total:

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

2 - NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO:

 

     O Balanço Financeiro no exercício de 2017 apresenta o valor do saldo transferido do exercício anterior de R$ 1.537.404,55. Ao longo do exercício ocorreram
recebimentos e pagamentos, demonstrando na sua equação, equilíbrio nas entradas e saídas os quais resultaram em saldo final no montante de R$ 1.561.508,25, que
representa o saldo financeiro a ser transferido para o exercício de 2018.

 

Demonstrações dos grupos do Sistema Financeiro que passaram com saldo para o exercício seguinte: 

 

 

 

ATIVO NÃO CIRCULANTE / CREDITOS A LONGO PRAZO

 

Divida  Ativa  tributaria/créditos.........................................                       55.538,07         
                                                                                                                              

                                           T O T A L                               R$                 55.538,07
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Balanço Orçamentário

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-1.644.008,946.441.791,868.085.800,808.085.800,80    RECEITA CORRENTE

-1.717.698,875.272.101,936.989.800,806.989.800,80      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-1.632.553,424.748.171,386.380.724,806.380.724,80        ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

-1.770.358,454.095.366,355.865.724,805.865.724,80          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

137.805,03652.805,03515.000,00515.000,00          PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

-85.145,45523.930,55609.076,00609.076,00        ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

-100.034,66454.077,34554.112,00554.112,00          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

14.889,2169.853,2154.964,0054.964,00          PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

185.702,94760.702,94575.000,00575.000,00      RECEITA DE SERVICOS

118.848,87360.848,87242.000,00242.000,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

163.891,07362.891,07199.000,00199.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

-83.037,0036.963,00120.000,00120.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-14.000,000,0014.000,0014.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-14.156,03385.843,97400.000,00400.000,00      FINANCEIRAS

32.834,31172.834,31140.000,00140.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

5.497,245.497,240,000,00        JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-52.487,58207.512,42260.000,00260.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

13.979,8938.979,8925.000,0025.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-16.097,6618.902,3435.000,0035.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

-50.369,81149.630,19200.000,00200.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
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SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-97.856,9823.143,02121.000,00121.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-40.000,000,0040.000,0040.000,00        DÍVIDA ATIVA

-56.856,9823.143,0280.000,0080.000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

-1.000,000,001.000,001.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-250.000,000,00250.000,00250.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-250.000,000,00250.000,00250.000,00      TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

-250.000,000,00250.000,00250.000,00        TRANSFERÊNCIAS

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-1.894.008,946.441.791,868.335.800,808.335.800,80     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

18.983,4818.983,480,000,00     DÉFICIT

-1.875.025,466.460.775,348.335.800,808.335.800,80     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.695.859,266.454.941,546.454.941,546.454.941,548.150.800,808.150.800,80      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

364.353,902.397.386,742.397.386,742.397.386,742.761.740,642.827.940,64        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

239.576,611.866.923,391.866.923,391.866.923,392.106.500,002.154.500,00          REMUNERAÇÃO PESSOAL

124.777,29530.463,35530.463,35530.463,35655.240,64673.440,64          ENCARGOS PATRONAIS

1.022.454,112.792.245,892.792.245,892.792.245,893.814.700,003.748.500,00        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

21.976,87620.523,13620.523,13620.523,13642.500,00585.500,00          BENEFÍCIOS A PESSOAL

0,0019.200,0019.200,0019.200,0019.200,0010.000,00          BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

314.272,311.324.727,691.324.727,691.324.727,691.639.000,001.646.000,00          USO DE BENS E SERVIÇOS

686.204,93827.795,07827.795,07827.795,071.514.000,001.507.000,00          SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

309.051,251.265.308,911.265.308,911.265.308,911.574.360,161.574.360,16        TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

309.051,251.265.308,911.265.308,911.265.308,911.574.360,161.574.360,16          CONTRIBUIÇÕES

179.166,205.833,805.833,805.833,80185.000,00185.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

179.166,205.833,805.833,805.833,80185.000,00185.000,00        INVESTIMENTOS
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SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

179.166,205.833,805.833,805.833,80185.000,00185.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

1.875.025,466.460.775,346.460.775,346.460.775,348.335.800,808.335.800,80       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,000,000,000,00       SUPERÁVIT

1.875.025,466.460.775,346.460.775,346.460.775,348.335.800,808.335.800,80       TOTAL

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

1 - NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

 

          O Balanço Orçamentário está fundamentado no art. 102 da Lei no 4.320/64, e demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Este
demonstrativo é um quadro de contabilidade com duas  seções nas quais se distribuem não só as  receitas previstas no orçamento, como  também as  realizadas e,
identicamente, as despesas fixadas e as realizadas, igualando-se as somas opostas com os resultados, o previsto e o realizado, déficit ou superávit.

 

     A Previsão Orçamentária para o exercício de 2017 foi fixada através da Resolução COFFITO:

 

Receitas correntes          8.085.800,80           Despesas Corrente         8.150.800,80

 

Receitas de Capital           250.000,00           Despesas de Capital          185.000,00

 

Total                              8.335.800,80                                                  8.335.800,80

 

Avaliação da Gestão:

 

      Do  orçamento  do  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  previsto  para  o  exercício  de  2017,  o  montante  de  R$  8.335.800,80  as  receitas
apuradas  totalizaram  R$  6.441.791,86, ou  seja,  77,27%  do valor  orçado,  não sendo  necessária  a  utilização do  superávit  dos exercícios  anteriores  autorizado  no
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

apuradas  totalizaram  R$  6.441.791,86, ou  seja,  77,27%  do valor  orçado,  não sendo  necessária  a  utilização do  superávit  dos exercícios  anteriores  autorizado  no
orçamento, enquanto que as despesas totalizaram R$ 6.460.775,34, representando 77,50% do orçamento previsto.
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Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 16.300.642/0001-46

65.258,49PASSIVO CIRCULANTE1.553.388,70ATIVO CIRCULANTE

0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

1.546.115,67CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO0,00CRÉDITOS A CURTO PRAZO

64.444,36FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO7.273,03DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

800,53OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,00ESTOQUES

13,60PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

0,00DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO870.716,27ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE55.538,07ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

55.538,07CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS

0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO815.178,20IMOBILIZADO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO644.031,70BENS MÓVEIS

0,00PROVISÕES A LONGO PRAZO396.265,68BENS IMÓVEIS

0,00RESULTADO DIFERIDO225.119,18C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,000,00INTANGÍVEL

65.258,49  TOTAL DO PASSIVO
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Compensações

0,00  TOTAL0,00  TOTAL

0,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,00  Execução de Obrigações Contratuais0,00  Execução de Direitos Contratuais

0,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,00  Execução de Direitos Conveniados

0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO

2.424.104,97  TOTAL2.424.104,97  TOTAL

2.358.846,48  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.358.846,48  Resultados Acumulados

0,00Demais Reservas

0,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.358.846,48  SALDO PATRIMONIAL

13,60  PASSIVO PERMANENTE0,00  ATIVO PERMANENTE

65.244,89  PASSIVO FINANCEIRO2.424.104,97  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

2.697.576,542.358.860,08  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

3 - NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL:

 

     O Balanço Patrimonial, conforme art. 105 da Lei 4.320/64 demonstra o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo
patrimonial e também as contas de compensação. O referido balanço é o quadro da contabilidade que possui duas seções, o ativo e o passivo, em que se distribuem
os elementos do patrimônio público,  igualando-se as duas somas com a conta patrimônio líquido (Ativo real  líquido) no caso de gerar superávit, ou passivo real
descoberto, quando apresentar déficit patrimonial.

 

Avaliação da Gestão:

 

    O Ativo  Real Líquido  ou Saldo  patrimonial  representa  a diferença  entre a  soma do Ativo  Real e  o Passivo  Real e  apresentou um  valor de  R$ 65.244,89.  O
Patrimônio Comparado com o exercício anterior no valor de R$ 54.394,56, não apresentando aumento do Ativo Financeiro e o Ativo Permanente com uma redução
de R$ 327.866,13, devido a baixas e depreciações, bem como não houve aumento do endividamento (passivo).
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO/BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 16.300.642/0001-46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

5.707.467,706.441.791,86        RECEITA CORRENTE

4.732.032,055.272.101,93          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

4.283.692,384.748.171,38            ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS

3.779.197,114.095.366,35              PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO

504.495,27652.805,03              PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

448.339,67523.930,55            ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS

399.089,95454.077,34              PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO

49.249,7269.853,21              PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR

510.690,65760.702,94          RECEITA DE SERVICOS

249.029,07360.848,87            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

158.827,58362.891,07            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

102.834,0036.963,00            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

327.925,95346.864,08          FINANCEIRAS

129.691,40172.834,31            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

0,005.497,24            JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

198.234,55168.532,53            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

11.376,8518.902,34              MULTAS SOBRE ANUIDADES

186.857,70149.630,19              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

136.819,0562.122,91          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

136.819,0562.122,91            MULTAS DE INFRAÇÕES

2.397.272,663.229.520,44        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

5.664.740,816.460.775,34          CREDITO EMPENHADO – PAGO

5.385.395,716.454.941,54            DESPESA CORRENTE

1.454.617,671.866.923,39              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

414.102,92530.463,35              ENCARGOS PATRONAIS

2.410.382,282.792.245,89              OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.106.292,841.265.308,91              TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.415.895,853.225.929,54        OUTROS DESEMBOLSOS

303.448,80-9.558,78FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

279.345,105.833,80              INVESTIMENTOS

-279.345,10-5.833,80FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
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CREFITO/BA
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

24.103,70-15.392,58GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.537.404,551.561.508,25CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.561.508,251.546.115,67CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CREFITO/BA
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

 

Total de recebimentos........................................................R$ 6.441.791,86

 

Total de Pagamentos

Empenhados / Liquidados....................................................R$ 6.460.775,34

 

Fluxo Caixa Líquido das Operações do Exercício...................(-) R$ 15.392,58

 

Saldos:

Caixa e Equivalentes – Inicial................................................R$ 1.561.508,25

Caixa e Equivalentes – Final..................................................R$ 1.546.115,67

 

6 - NOTA EXPLICATIVA
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CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CNPJ: 16.300.642/0001-46

Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Análise crítica:

Apresentação:

20162015201620152016201520162015Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS CORRENTES

1. Despesa de Pessoal

989.431,89884.769,200,000,00989.431,89884.769,20989.431,89884.769,20    6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

382.450,31329.197,000,000,00382.450,31329.197,00382.450,31329.197,00    6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Salário, Férias, 13o Fiscalização

496.838,39461.896,960,000,00496.838,39461.896,96496.838,39461.896,96Demais elementos do grupo

2. Juros e Encargos da Dívida

0,000,000,000,000,000,000,000,00Demais elementos do grupo

3. Outras Despesas Correntes

448.909,75344.118,500,000,00448.909,75344.118,50448.909,75344.118,50     6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Auxilio Representação

277.933,69208.832,420,000,00277.933,69208.832,42277.933,69208.832,42    6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

203.495,18304.787,710,000,00203.495,18304.787,71203.495,18304.787,71     6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros

167.908,500,000,000,00167.908,500,00167.908,500,00     6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Auxilio Representação - Colaboradores

148.883,16126.519,280,000,00148.883,16126.519,28148.883,16126.519,28    6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

110.832,14106.815,210,000,00110.832,14106.815,21110.832,14106.815,21    6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações
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CREFITO/BA Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

20162015201620152016201520162015Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS CORRENTES

99.318,4597.020,950,000,0099.318,4597.020,9599.318,4597.020,95    6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais e Telegráficos

93.219,09164.316,890,000,0093.219,09164.316,8993.219,09164.316,89    6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Passagens (Conselheiros)

87.640,00118.510,000,000,0087.640,00118.510,0087.640,00118.510,00     6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Funcionários - Fiscalização

68.873,2368.120,860,000,0068.873,2368.120,8668.873,2368.120,86    6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Despesas Bancárias

65.216,7667.774,960,000,0065.216,7667.774,9665.216,7667.774,96     6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários

61.397,1057.300,980,000,0061.397,1057.300,9861.397,1057.300,98    6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Assessoria Contábil - Empresa

55.340,4019.011,780,000,0055.340,4019.011,7855.340,4019.011,78     6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática

521.414,83512.485,930,000,00521.414,83512.485,93521.414,83512.485,93Demais elementos do grupo

20162015201620152016201520162015Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS DE CAPITAL

4. Investimentos

193.676,870,000,000,00193.676,870,00193.676,870,00    6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos

85.668,230,000,000,0085.668,230,0085.668,230,00Demais elementos do grupo

5. Inversões Financeiras

0,000,000,000,000,000,000,000,00Demais elementos do grupo
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CREFITO/BA Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

20162015201620152016201520162015Grupo de Despesa

PAGORESTOS A PAGARLIQUIDADOEMPENHADO

DESPESAS DE CAPITAL

6. Amortização da Dívida

0,000,000,000,000,000,000,000,00Demais elementos do grupo
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CREFITO/BA
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CNPJ: 16.300.642/0001-46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

5.385.395,716.780.522,96VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA5.707.467,706.441.792,90VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

2.338.498,593.017.909,87PESSOAL E ENCARGOS4.731.879,055.272.101,93CONTRIBUIÇÕES

1.454.617,671.866.923,39REMUNERAÇÃO DE PESSOAL4.731.879,055.272.101,93CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.454.617,671.866.923,39REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS4.731.879,055.272.101,93CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

414.102,92530.463,35ENCARGOS PATRONAIS510.843,65760.702,94EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

414.102,92530.463,35ENCARGOS PATRONAIS - RPPS510.843,65760.702,94EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

469.778,00620.523,13BENEFÍCIOS A PESSOAL510.843,65760.702,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

469.778,00620.523,13BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS430.625,95385.843,97VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

0,0019.200,00BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS220.278,77217.311,44JUROS E ENCARGOS DE MORA

0,0019.200,00BENEFÍCIOS EVENTUAIS220.278,77217.311,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

0,0019.200,00OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS210.347,18168.532,53OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

1.940.604,282.377.641,94USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO210.347,18168.532,53MULTAS SOBRE ANUIDADES

114.009,3085.128,86USO DE MATERIAL DE CONSUMO0,000,24VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

114.009,3085.128,86CONSUMO DE MATERIAL0,000,24REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

1.826.594,982.067.393,90SERVIÇOS0,000,24REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

380.551,94424.254,86DIARIAS34.119,0523.143,82OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

673.773,33815.724,42SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS0,000,80VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

772.269,71827.414,62SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,000,80RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

0,00225.119,18DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO34.119,0523.143,02DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

0,00225.119,18DEPRECIACAO34.119,0523.143,02MULTAS ADMINISTRATIVAS

1.106.292,841.265.308,91TRIBUTÁRIAS

1.106.292,841.265.308,91CONTRIBUICOES

1.106.292,841.265.308,91CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00100.462,24OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00100.462,24DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

0,00100.462,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

5.385.395,716.780.522,96Total das Variações Passivas :5.707.467,706.441.792,90Total das Variações Ativas :

322.071,99Superávit do Exercício338.730,06Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

5.707.467,706.780.522,96Total5.707.467,706.780.522,96Total

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY

Presidente

365.546.425-87

GERALDO MAGALHAES MELO

Tesoureiro

085.140.975-04

VERA LUCIA DE ANDRADE

Contadora

024.574.405-30

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Notas Explicativas

4 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

 

      Demonstração  das  Variações  Patrimoniais,  de  acordo  com  art.  104  da  Lei  no  4.320/64,  evidencia  as  alterações  que  ocorreram  no  patrimônio,  resultantes  ou
independentes da  execução orçamentária,  e  indicará  também o  resultado  patrimonial do  respectivo exercício.  Apresenta  também  as modificações  registradas  do
ponto de vista contábil, em duas seções: variações ativas e variações passivas.

 

Avaliação da Gestão:

 

      O  resultado  da  Demonstração  das  Variações  Patrimoniais  evidenciou  nas  alterações  verificadas  no  patrimônio,  resultantes  ou  independentes  da  execução
orçamentária, o Déficit patrimonial no exercício a importância de R$ 322.071,99.

 

 

Seguem outras demonstrações de movimentação do Sistema Patrimonial:

 

 

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO 2017

  SALDO                   R$                       R$                        R$             SALDO ATUAL
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ANTERIOR   

31/12/2016       AQUISIÇÕES(+)   BAIXAS (-)    REAVALIAÇÕES     31/12/2017

 

738.659,10             5.883,80            100.511,20                   0,00               R$ 644.031,70

                                                                                                                ----------------------

                                           T O T A L                                                        R$ 644.031,70

 

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO 2017

  SALDO                   R$                       R$                        R$             SALDO ATUAL

ANTERIOR   

31/12/2016        AQUISIÇÕES(+)   BAIXAS (-)    REAVALIAÇÕES     31/12/2017

 

396.265,68                0,00                        0,00                      0,00               R$ 396.625,68

                                                                                                                ----------------------

                                           T O T A L                                                       R$  396.265,68

  

OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

ANO     NOME DO DEVEDOR                                                        IMPORTÂNCIA

CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
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CREFITO/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

2017            ISS a recolher                                                                       R$   314,37

                                                                                                                ----------------------

                                           T O T A L                                                      R$  314,37

 

FORNECEDORES

ANO     NOME DO DEVEDOR                                                       IMPORTÂNCIA

2017       Restos a Pagar                                                                         R$  64.444,36

                                                                                                                ----------------------

                                           T O T A L                                                    R$ 64.444,36

 

OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIAS

ANO     NOME DO DEVEDOR                                                       IMPORTÂNCIA

2017      Tributos Federais a Recolher                                                   R$    341,55

              Imposto de Renda Retido de funcionários                               R$      95,35

              Sinsercon (retenção funcionários)                                            R$      41,26

                                                                                                                ----------------------

                                           T O T A L                                                    R$    486,16
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 

 

 

 
 
9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 
 
9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

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.

 

A Comissão de Tomada de Contas não identificou danos ao erário.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

nada mais a declarar
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - Relacao Agentes Responsaveis 17.pdf - Vide anexo do tópico 11.1 no final da
seção
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Relacao Agentes Responsaveis 17.pdf -
Anexo do tópico 11.1

 



 
  

 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO-CREFITO-7 

AV TANCREDO NEVES, 939, S/101/102/107 – ED ESPLANADA TOWER-CAM. DAS ÁRVORES – SALVADOR/BA  41820-021 
TELEFAX: 71  3341-8734         SITE: www.crefito7.org.br  E-MAIL: comunicacao@crefito7.gov.br 

 
RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS 

ENTIDADE: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – CREFITO-7 
 

NOME DO RESPONSÁVEL CARGO PERÍODO 
GESTÃO 

INVESTIDURA 

 
Cleber Murilo Pinheiro Sady 

 
Presidente 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
José Roberto Borges dos Santos 

 
Vice-Presidente 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Célia Maria Azevedo de Oliveira 

 
Diretora Secretária 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Geraldo Magalhães Melo 

 
Diretor Tesoureiro 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Ester Lima Pires 

 
CONSELHEIRO 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Sônia Maria Pereira dos Santos 

 
CONSELHEIRO 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

21/09/2015 

 
Mauricio Nunes Dourado Rocha 

 
CONSELHEIRO 

 

 
01/04/14 a 31/03/18 
 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Lucas Moraes Rêgo 
 

 
CONSELHEIRO 

 
01/04/14 a 31/03/18 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
Thiago Silveira Prado Dantas 

 
CONSELHEIRO 

 

 
01/04/14 a 31/03/18 
 

 
TERMO DE POSSE 

01/04/2014 

 
LOCAL: SALVADOR/BA                                    DATA: 31/03/2017                                  RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: Vera Lúcia de Andrade 
                                                                                                                                                     CRC Nº 4612-BA                 CPF Nº 024.574.405-39  
 

 

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


Assinatura(s) 
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