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AVD = atividades de vida diária
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CLT = Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei no 5.452/43)
CNAE = Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNE = Conselho Nacional de Educação
CNES = Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CNH = Carteira Nacional de Habilitação
CNPJ/MF = Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda
CNPq = Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CNS = Conselho Nacional de Saúde ou Conferência Nacional de Saúde
COFFITO = Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
COFINS = Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COGER = Coordenação-Geral
CPF/MF = Cadastro de Pessoas Físicas, do Ministério da Fazenda
CPL = Comissão Permanente de Licitação
CPP = Contribuição Patronal Previdenciária
CRAS = Centro de Referência de Assistência Social
CREAS = Centro de Referência Especializado de Assistência Social
CSLL = Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSM = Circunscrição de Serviço Militar
CTI = Centro de Terapia Intensiva
CTPS = Carteira de Trabalho e Previdência Social
DAU = Dívida Ativa da União
DCN = Diretrizes Curriculares Nacionais
DDD = discagem direta a distância (código de área)
DECOB = Departamento de Cobrança
DEFIN = Departamento Financeiro
DEFIS = Departamento de Fiscalização
DOC = Documento de Ordem de Crédito
DORT = distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
D.O.U. = Diário Oficial da União
DPF = Departamento de Polícia Federal
DPU = Defensoria Pública da União
DRF = Declaração de Regularidade de Funcionamento
ECNO = estágio curricular não obrigatório
ECO = estágio curricular obrigatório
ECT = Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



EIRELI = empresa individual de responsabilidade limitada
EPP = empresa de pequeno porte
ESF = Estratégia Saúde da Família
etc. = et cetera (e outras coisas)
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GT = grupo de trabalho
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INEP = Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
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LDB = Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal no 9.394/96)
LER = lesões por esforço repetitivo
LPTO = Lista de Procedimentos da Terapia Ocupacional
LRF = Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/00)
Ltda. = sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou sociedade limitada
LTF = licença temporária de fisioterapeuta
LTT = licença temporária de trabalho
LTTO = licença temporária de terapeuta ocupacional
MBA = master business administration (mestrado em administração de negócios)
ME = microempresa
MEC = Ministério da Educação
MEI = microempreendedor individual
MPF = Ministério Público Federal
MPT = Ministério Público do Trabalho
MPU = Ministério Público da União
MS = Ministério da Saúde
MTE = Ministério do Trabalho e Emprego
NAP = Núcleo de Apoio ao Profissional
NASF = Núcleo de Apoio à Saúde da Família
NDE = Núcleo Docente Estruturante
NOB-RH/SUAS = Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social
OMS = Organização Mundial da Saúde (World Health Organization – WHO, na sigla original)
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PAD = processo administrativo
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PED = processo ético-disciplinar
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PROJUR = Procuradoria Jurídica (atual ASJUR)
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REFIS = Política Nacional de Refinanciamento de Dívida Tributária
RG = Registro Geral (cédula de identidade)
RH = recursos humanos
RJU = Regime Jurídico Único
RNHTO = Referencial Nacional de Honorários de Terapia Ocupacional
RNPF = Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos
RPA = recibo de pagamento a autônomo
RPG = Reeducação Postural Global
RT = responsável técnico
RUE = Rede de Atenção às Urgências e Emergências
SA, S.A. ou S/A = sociedade anônima
SC, S.C. ou S/C = sociedade civil
SECEX = Secretaria Executiva (atual SEGER)
SEDIR = Secretaria Executiva da Diretoria
SEDS = Secretaria de Estado de Defesa Social
SEE = Secretaria de Estado de Educação
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2 - APRESENTAÇÃO 
 
 
2.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão
O presente Relatório de Gestão integra o processo de prestação de contas apresentado ao
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), ao Tribunal de Contas
da União (TCU) e à sociedade. De maneira sintética e de fácil  compreensão, expõe o
planejamento  e  os  resultados  das  ações  empreendidas  pelo  Conselho  Regional  de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4), tendo o propósito de cumprir
suas  competências  legais  e  institucionais  como  órgão  de  fiscalização  profissional,
demonstrando,  também, a forma eficiente,  responsável  e transparente com que foram
empregados os recursos orçamentários e financeiros disponíveis em 2016.

O CREFITO-4, como órgão regulamentador, fiscalizador e representativo das profissões de
fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional no estado de Minas Gerais, pauta suas ações na
fiscalização e na orientação quanto à legalidade, regularidade e exação no exercício de
ambas. Age, ainda, em busca da valorização das profissões e dos profissionais junto à
sociedade civil e aos poderes constituídos.

Este relatório  foi  organizado,  elaborado e apresentado de acordo com as disposições
contidas na Instrução Normativa-TCU (IN-TCU) n° 63, de 2010, da Decisão Normativa-TCU
(DN-TCU) n° 146, de 2015, e das Portarias-TCU nº 321, de 2015, e nº 59, de 2017. Sua
estrutura  atende  às  especificações  e  aos  padrões  determinados  na  DN-TCU n°  146,
apresentando-se adequada ao sistema de prestação de contas desenvolvido pelo referido
tribunal (e-Contas).
 
Todas as figuras, tabelas e quadros eventualmente inseridos foram enumerados de maneira
sequencial, na ordem em que aparecem no presente relatório.

Principais realizações da gestão no exercício
- Realização de operações de fiscalização em 153 municípios do estado de Minas Gerais,
resultando em 918 atos fiscalizatórios e 1.377 autos lavrados.
 
-  Julgamento de 68 processos ético-disciplinares instaurados em face de profissionais
registrados no CREFITO-4.
 
- Abertura do Concurso Público nº 001/2016 para preenchimento de 26 cargos nos níveis
fundamental, médio e superior.
 
- Implementação de uma nova política de transparência e acesso à informação, incluindo
treinamento  sobre  governança  e  gestão  de  riscos,  estudos  sobre  eficiência  e
desburocratização, ampliação dos mecanismos de participação e controle sociais.
 
- Realização de campanhas de recuperação de crédito tributário, na capital e no interior,
com registro de queda contínua no nível  de inadimplência dos profissionais e serviços
inscritos.
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- Envio de 34 notificações a prefeituras municipais e instituições organizadoras de certames
para correção de editais de concursos públicos e processos seletivos simplificados que
continham irregularidades relativas ao exercício das duas profissões.
 
- Instituição e nomeação das seguintes comissões, câmaras técnicas e grupos de trabalho:
1) Comissão Regional de Assuntos Parlamentares;
2) Câmara Técnica de Saúde da Mulher;
3) Câmara Técnica de Tecnologia Assistiva;
4) Grupo de Trabalho de Terapia Ocupacional na Integração Sensorial;
5) Grupo de Trabalho de Fisioterapia Esportiva;
6) Grupo de Trabalho de Pilates Clínico;
7) Grupos de Trabalho de Excelência no Atendimento, de Padronização de Procedimentos e
de Relacionamento Interno (temporários e relativos ao planejamento estratégico);
8) Comissão Especial de Avaliação Técnica (temporária e relativa a ação conjunta com o
Ministério Público Estadual).
 
- Realização das seguintes atividades institucionais de orientação técnico-normativa:
1)  1º  Fórum  de  Prerrogativas  e  Práticas  Científicas  (Evidence),  com  programações
específicas para fisioterapeutas (Pilates clínico) e terapeutas ocupacionais (integração
sensorial);
2) Capacitações mesorregionais para fisioterapeutas (prescrição clínica de exercícios e
treinamento  funcional)  e  terapeutas  ocupacionais  (estrutura  da  prática  da  terapia
ocupacional);
3) 2º Encontro Estadual de Prestadores de Serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
promovido em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas
Gerais (SEBRAE Minas) e a Defensoria Pública da União;
4) 2º Encontro Estadual de Estudantes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, incluindo
atividades específicas do Projeto CREFITO Jovem;
5) 1º Encontro Mineiro entre Fisioterapeutas e Especialistas (EMFisio), tendo como tema
central a saúde da mulher;
6) Capacitação profissional para uso da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde (CIF/OMS).
 
- Apoio à realização, em Belo Horizonte, de congressos científicos da Associação Brasileira
de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR), da
Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia (ABENFISIO) e da Associação Brasileira de
Fisioterapia do Trabalho (ABRAFIT).
 
- Realização de audiências públicas com profissionais inscritos, em todas as mesorregiões
do estado, para prestação de contas, coleta de sugestões e esclarecimento de dúvidas.
 
- Nomeação de 14 novos delegados microrregionais de representação política e organização
de encontros periódicos para capacitação de todos os profissionais escolhidos para essa
função.
 
-  Reuniões  com profissionais,  empreendedores,  docentes,  autoridades,  dirigentes  de
entidades de classe e de instituições de ensino, na capital e no interior.
 
-  Envio  semestral  da  publicação  impressa  institucional  “CREFITO-4  Revista”  aos
profissionais e pessoas jurídicas inscritos na autarquia para prestação de contas da gestão e
orientação sobre o exercício profissional.
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- Ampliação do rol das ferramentas digitais utilizadas e do respectivo alcance obtido pela
Assessoria de Comunicação (web rádio, novas redes sociais, serviço de mensagens curtas
etc.).
 
-  Promoção de atividades de planejamento estratégico (treinamento em excelência no
atendimento, curso intensivo de gestão, encontro de nivelamento, atuação de grupos de
trabalho e elaboração de plano estratégico).
 
-  Celebração  de  acordo  de  cooperação  técnica  com  a  Secretaria  de  Estado  de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES) para
realização de treinamentos a distância nos polos da Universidade Aberta e Integrada de
Minas Gerais (Rede UAITEC).
 
-  Articulação  institucional  em  defesa  do  reconhecimento  legal  e  social  da  perícia
fisioterapêutica,  da atuação dos terapeutas ocupacionais na integração sensorial  e da
regulamentação de novas especialidades, métodos e técnicas pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO).
 
- Elaboração de minutas de resoluções e de acórdãos encaminhadas ao COFFITO para
extinção da licença temporária de trabalho e para reconhecimento da utilização do método
de integração sensorial como recurso terapêutico ocupacional.
 
-  Adoção de novas estratégias para atualização de dados cadastrais dos profissionais
inscritos e desenvolvimento de ações regionais de divulgação do Pré-Recadastramento
Nacional do Sistema COFFITO/CREFITOs.
 
- Produção e difusão, em parceria com o COFFITO, de material contendo orientações a
respeito da prevenção e do tratamento de casos de microcefalia.
 
- Envio de delegações do conselho a reuniões nacionais de fisioterapeutas e de terapeutas
ocupacionais do Sistema COFFITO/CREFITOs.
 
- Participação no movimento do Sistema COFFITO/CREFITOs que resultou na manutenção
da fisioterapia e na inclusão da terapia ocupacional em faixa tributária mais favorável do
regime Simples Nacional.
 
- Ações de sinalização e acolhimento destinadas a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
candidatos ao Exame Nacional para Concessão de Título de Especialista Profissional do
COFFITO.
 
- Encaminhamento ao COFFITO de proposta de redução de 3,8% nos valores de anuidades,
taxas e emolumentos a serem praticados no exercício de 2017, tendo como parâmetro a
retração do produto interno bruto (PIB) do país durante o ano de 2015, de acordo com dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
 
- Apoio a iniciativas da Frente Mineira em Defesa da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional,
sobretudo de incentivo à participação política, contribuindo para o aumento do número de
membros  da  categoria  eleitos  para  os  cargos  de  prefeito,  vice-prefeito,  vereador  e
conselheiro municipal.
 
- Elaboração de cartilha para gestores públicos e de carta-compromisso para candidatos a
prefeito, vice-prefeito e vereador contendo reivindicações da categoria e demandas sociais a
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serem contempladas em políticas públicas municipais.
 
-  Levantamento sobre inclusão da fisioterapia e da terapia ocupacional  nos planos de
governo dos prefeitos eleitos em Minas Gerais, identificando menções em 586 dos 853
municípios do estado.
 
-  Adesão à Rede Mineira de Tecnologia Assistiva e solicitação de ingresso no Comitê
Técnico Executivo do Centro Mineiro de Tecnologia Assistiva.
 
- Articulação de movimentos formados por conselhos regionais e outras instituições de
Minas Gerais contra o Projeto de Lei do Senado nº 350/2014 (Novo Ato Médico) e a oferta
de cursos de graduação a distância para profissões da saúde.
 
- Criação de movimento de conselhos regionais mineiros contra a redução de equipes dos
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) de Belo Horizonte.
 
- Implementação de ações para garantia de acesso de todos os fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais de Minas Gerais à vacina contra o vírus da influenza.
 
-  Realização de  campanhas  pela  valorização das  profissões  e  pelo  engajamento  dos
profissionais no controle social de políticas públicas.
 
-  Obtenção de direito  de resposta na Justiça Federal  para correção de informações e
reparação de danos em virtude da publicação de matéria pelo jornal “Estado de Minas”
desqualificando  a  fisioterapia  e  a  terapia  ocupacional  no  tratamento  da  doença  de
Parkinson.
 
-  Promoção  de  iniciativas  de  comunicação  interna  para  melhoria  contínua  do  clima
organizacional a partir de pesquisas quantitativas e qualitativas entre servidores e dirigentes.
 
- Realização de consulta pública para planejamento participativo das ações do conselho
previstas para o exercício de 2017.
 
- Planejamento de atividades comemorativas ao centenário mundial da terapia ocupacional,
a ser celebrado em 2017.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício
Número  pequeno  de  conselheiros  e  apesar  de  termos  tido  considerável  melhora  na
recuperação do crédito da autarquia com as estratégias e ações implementadas, o recurso
financeiro  para contemplar  todas as necessidades e  demandas da instituição ainda é
insuficiente, especialmente para projetos maiores como a mudança da sede.

Outras informações úteis para despertar a atenção dos usuários do relatório
O  p r e s e n t e  r e l a t ó r i o  d e  g e s t ã o  e s t a r á  d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o
endereço http://crefito4.org.br/site/transparencia/ (portal da transparência contido no sítio
eletrônico  do  CREFITO-4),  possibilitando  que  os  profissionais  da  área  e  cidadãos
interessados possam avaliar a gestão do conselho durante o ano de 2016.
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Não se aplica à entidade
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3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE
CONTAS 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
3.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS 

DENOMINAÇÃO COMPLETA Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região

DENOMINAÇÃO ABREVIADA CREFITO-4 CNPJ 21.947.619/0001-88

NATUREZA JURÍDICA Autarquia federal CONTATO (31) 3218-7429

CÓDIGO CNAE 110-4

ENDEREÇO ELETRÔNICO presidente@crefito4.org.br

PÁGINA INTERNET www.crefito4.org.br

ENDEREÇO POSTAL Rua da Bahia, nº 1148, conjunto 831

CIDADE Belo Horizonte UF MG

BAIRRO Centro CEP 30160906

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Edifício Arcangelo Maletta, 8º andar

 

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada
Conforme o art. 7º da Lei Federal nº 6.316/1975, o Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia  Ocupacional  da  4ª  Região  (CREFITO-4) ,  in tegrante  do  Sis tema
COFFITO/CREFITOs, tem como finalidades e competências em sua circunscrição, qual
seja, o estado de Minas Gerais: eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o
seu Presidente e o Vice-Presidente; expedir a carteira de identidade profissional e o cartão
de identificação aos profissionais registrados; fiscalizar 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; cumprir e fazer cumprir as
disposições desta Lei, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos
que lhe forem submetidos; elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações,
submetendo-a à aprovação do Conselho Federal; propor ao Conselho Federal as medidas
necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício
profissional; aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e
as operações referentes a mutações patrimoniais; autorizar o Presidente a adquirir, onerar
ou alienar bens imóveis; 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; promover, perante o juízo
competente,  a  cobrança  das  importâncias  correspondentes  a  anuidades,  taxas,
emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; estimular a exação no
exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem; julgar as
infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do
Conselho  Federal;  emitir  parecer  conclusivo  sobre  prestação  de  contas  a  que  esteja
obrigado;  publicar,  anualmente,  seu  orçamento  e  respectivos  créditos  adicionais,  os
balanços,  a  execução  orçamentária,  o  relatório  de  suas  atividades  e  a  relação  dos
profissionais registrados; tendo como missões precípuas fiscalizar, orientar, disciplinar e
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supervisionar o exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional por pessoas físicas e
jurídicas no âmbito do estado de Minas Gerais.

Informações adicionais
Além das competências expostas anteriormente, cabe ao CREFITO-4 representar, em juízo
ou  fora  dele,  os  legítimos  interesses  das  profissões  de  fisioterapeuta  e  de  terapeuta
ocupacional.
Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada:
Conforme o art. 7º da Lei Federal nº 6.316/1975, o Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia  Ocupacional  da  4ª  Região  (CREFITO-4) ,  in tegrante  do  Sis tema
COFFITO/CREFITOs, tem como finalidades e competências em sua circunscrição, qual
seja, o estado de Minas Gerais: eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o
seu Presidente e o Vice-Presidente; expedir a carteira de identidade profissional e o cartão
de identificação aos profissionais registrados; fiscalizar 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; cumprir e fazer cumprir as
disposições desta Lei, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal;
funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos
que lhe forem submetidos; elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações,
submetendo-a à aprovação do Conselho Federal; propor ao Conselho Federal as medidas
necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício
profissional; aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e
as operações referentes a mutações patrimoniais; autorizar o Presidente a adquirir, onerar
ou alienar bens imóveis; 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; promover, perante o juízo
competente,  a  cobrança  das  importâncias  correspondentes  a  anuidades,  taxas,
emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável; estimular a exação no
exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem; julgar as
infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do
Conselho  Federal;  emitir  parecer  conclusivo  sobre  prestação  de  contas  a  que  esteja
obrigado;  publicar,  anualmente,  seu  orçamento  e  respectivos  créditos  adicionais,  os
balanços,  a  execução  orçamentária,  o  relatório  de  suas  atividades  e  a  relação  dos
profissionais registrados; tendo como missões precípuas fiscalizar, orientar, disciplinar e
supervisionar o exercício da fisioterapia e da terapia ocupacional por pessoas físicas e
jurídicas no âmbito do estado de Minas Gerais.
 
Informações adicionais:
Além das competências expostas anteriormente, cabe ao CREFITO-4 representar, em juízo
ou  fora  dele,  os  legítimos  interesses  das  profissões  de  fisioterapeuta  e  de  terapeuta
ocupacional.
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3.2 NORMAS 

 

 

 

 

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4) é
parte  de  um  sistema  autárquico  federal  de  normatização  e  fiscalização  do  exercício
profissional instituído pela Lei nº 6.316/1975, de 17 de dezembro de 1975. Conforme o art.
1º desse diploma legal,  são criados o Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  (COFFITO e CREFITOs,  respectivamente),  com a
incumbência  de  fiscalizar  o  exercício  das  profissões  de  fisioterapeuta  e  de  terapeuta
ocupacional,  regulamentadas  pelo  Decreto-Lei  nº  938,  de  13  de  outubro  de  1969.  A
Resolução  COFFITO  nº  56,  publicada  oficialmente  em  27  de  maio  de  1985,  criou  o
CREFITO-4 a partir do desmembramento do antigo território do CREFITO-2, sediado no Rio
de Janeiro.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas
A Resolução COFFITO nº 182, de 25 de novembro de 1997, aprovou a adequação à Lei nº
6.316/1975 do  Regimento  Interno  Padrão dos  Conselhos  Regionais  de  Fisioterapia  e
Terapia Ocupacional, criado pela Resolução COFFITO nº 6, de 30 de janeiro de 1978. Já a
Resolução CREFITO-4 nº 4, aprovada em reunião plenária do colegiado realizada no dia 16
de abril de 2015, instituiu o Regimento Interno do Conselho Regional.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
O CREFITO-4, além de manter atualizadas em seu portal da transparência informações
relativas a prestação de contas, realiza também uma prestação de contas didática em
revista institucional impressa e virtual, com periodicidade semestral e distribuição por via
postal a todos os profissionais e pessoas jurídicas inscritos, bem como divulga ações e
agenda institucional nos canais de mídias sociais mantidos pela autarquia e em aplicativo
para smartphones, visando à mais ampla publicidade e transparência da gestão. Ademais, o
conselho adota seu próprio Manual de Redação Oficial, em consonância com publicação do
gênero utilizada pela Presidência da República e normas federais que disciplinam o tema, a
fim de contemplar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência
tanto na forma quanto no conteúdo dos documentos que produz.

Informações adicionais
O colegiado busca incrementar, de maneira contínua, a confecção de cartilhas e a produção
de conteúdos digitais com informações de interesse dos profissionais e da sociedade.
Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas
          O  Conselho  Regional  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  da  4ª  Região  –
CREFITO-4,  é  uma  autarquia  federal  criada  pela  Lei  Federal  nº  6.316/75,  em 17  de
dezembro de 1975, conforme artigo 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 de 1969. A Resolução COFFITO nº 56/86 criou o CREFITO-
4.
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Outras  normas  infralegais  relacionadas  à  gestão  e  estrutura  das  unidades
jurisdicionadas
          A Resolução nº  182/1997 de 26 de novembro de 1997 aprova a adequação do
Regimento Interno Padrão dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
instituído pela Resolução COFFITO nº6, de 30.01.1978, aos termos da Lei nº 6.316, de
17.12.1975. Resolução CREFITO-4 nº 4 de 16 de abril de 2015.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas
           O CREFITO-4 além de manter as informações acerca de sua prestação de contas,
atualizadas em seu portal  da transparência,  também realiza uma prestação de contas
didática em revista institucional impressa e virtual, semestral e distribuída pelos correios a
todos os seus profissionais e pessoas jurídicas inscritas, bem como divulga ações e agenda
institucional  em canais de mídias sociais mantidos pela autarquia e no aplicativo para
smartphones, visando uma maior publicidade e transparência da gestão.

Informações adicionais
          Para 2017, o planejamento do colegiado é implementar a confecção de cartilhas com
infográficos e informações de interesse dos profissionais e sociedade.
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3.3 HISTÓRICO 
 

O Conselho Federal  e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(COFFITO e CREFITOs, respectivamente) foram criados pela Lei nº 6.316/1975, de 17 de
dezembro de 1975. Antes da existência do CREFITO-4, de 1978 a 1985, os fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais estabelecidos em Minas Gerais eram registrados e fiscalizados
pelo órgão incumbido do controle ético-social das duas profissões na 2ª Região (CREFITO-
2), sediada no Rio de Janeiro, com jurisdição que abrangia também o Distrito Federal e os
estados  de  Espírito  Santo  e  Goiás.  Isso  porque  o  COFFITO  manteve  apenas  três
circunscrições regionais nos 10 anos iniciais de sua história. Em maio de 1985, a primeira
presidente da autarquia federal,  Dra. Sônia Gusman, assinou duas resoluções criando
outros dois CREFITOs a partir do desmembramento das antigas regiões. As Resoluções nº
56 e nº 54 do COFFITO instituíram, respectivamente, o CREFITO-4 (Minas Gerais, Goiás e
Distrito Federal, com sede em Belo Horizonte) e o CREFITO-5 (Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, com sede em Porto Alegre). A nova divisão havia sido aprovada durante a 42ª
reunião plenária do conselho federal, realizada no dia 10 de novembro de 1984, na capital
fluminense. Embora tenha sido publicada oficialmente e entrado em vigor no dia 27 de maio
de 1985, a resolução de criação do CREFITO-4 ganhou desdobramentos práticos somente
no ano seguinte. O primeiro presidente da autarquia, eleito e empossado em março de 1986,
foi o fisioterapeuta Dr. Hildeberto Lopes dos Santos, que exerceria o cargo ao longo dos 28
anos seguintes. Instalado inicialmente em espaço alugado na Rua São Paulo, Centro de
Belo Horizonte, o CREFITO-4 inaugurou sua sede própria em 13 de dezembro de 1996. O
então  presidente  do  COFFITO,  Dr.  Ruy  Gallart  de  Menezes,  participou  da  cerimônia
inaugural. Desde então, o órgão funciona na ala comercial do Edifício Arcangelo Maletta, na
Rua da Bahia, região central da capital mineira. A área de abrangência da 4ª Região, que
hoje  coincide  com  as  fronteiras  mineiras,  sofreu  alterações  por  desmembramentos
territoriais. Em 1989, o COFFITO anexou à jurisdição do CREFITO-4 o estado de Tocantins,
criado no ano anterior pela Constituição Federal com a divisão de Goiás. Fundado em 2004,
o CREFITO-11 absorveu Goiás e Distrito Federal. O CREFITO-12 surgiu no mesmo ano,
incorporando Tocantins. Em meados de 2014, novos conselheiros assumiram a gestão,
renovando  inclusive  a  presidência.  O  CREFITO-4  tem  atualmente  circunscrição
administrativa em todo o estado de Minas Gerais.
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3.4 ORGANOGRAMA 

 

 

 

  
 

 

18



4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 
A autarquia  manteve e aprimorou durante o  exercício  de 2016 o modelo participativo,
planejado  e  transparente  de  gestão  adotado  pelo  atual  colegiado.  Atividades  de
planejamento  estratégico  envolveram  dirigentes  e  servidores  de  todos  os  níveis  e
departamentos. Relatórios quantitativos e qualitativos foram utilizados para monitoramento
das metas gerais e setoriais contidas no programa de gestão do colegiado, acompanhando
a produção e o desempenho da instituição. As ações do conselho foram sempre norteadas
pelos objetivos previstos no art. 7º da Lei Federal nº 6.316/1975, tendo como diretriz, ainda,
o art. 11 do mesmo diploma legal.
“Art. 7º Aos Conselhos Regionais, compete:
I  -  eleger,  dentre  os seus membros,  por  maioria  absoluta,  o  seu Presidente e  o  Vice-
Presidente;
II - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais
registrados;
III - fiscalizar 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;
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. 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.”
Além dos mecanismos internos de controle dos indicadores de qualidade, produtividade e
eficiência,  o  CREFITO-4  mantém política  de  pesquisas  continuadas  de  avaliação  da
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4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL 

prestação de serviços públicos na percepção dos cidadãos e profissionais circunscritos.

 

O planejamento organizacional do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
da  4ª  Região  (CREFITO-4)  no  alinhamento  das  estratégias  definidas  pela  diretoria,
processos  e  pessoas  designadas  de  maneira  organizada  para  o  cumprimento  das
imposições legais e metas traçadas pelo colegiado alicerça-se na identificação de causas, a
partir das quais são definidas ações corretivas diretas.
 
Os gestores têm adotado todas as medidas necessárias de fiscalização, correição e sanção
em desfavor  de  profissionais  que  atuam irregularmente,  considerando  as  frequentes
modificações nas leis e demais atos normativos relacionados ao exercício profissional.
 
A atual gestão do CREFITO-4 tem priorizado a fiscalização e o combate ao exercício ilegal
e/ou irresponsável das profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional, não raro
praticado por profissionais carentes de orientação, capacitação e reciclagens. Por isso, a
política de tornar o órgão mais acessível aos profissionais e à sociedade é perceptível e tem
sido uma constante no CREFITO-4.
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4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

Visão Geral
Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada
O planejamento estratégico do CREFITO-4 se dá tendo como base o imperativo legal.
Apesar da limitação imposta pela legislação, a autarquia se tornou palco de discussões
reflexivas  e  articulações  científicas,  cujo  objetivo  principal  é  a  defesa  do  exercício
profissional pleno e ético, valorizando as diversas especialidades e especificidades da
fisioterapia e da terapia ocupacional, bem como garantindo a proteção da sociedade contra
o exercício irregular e/ou ilegal dessas profissões.
Para comunicar com clareza o conjunto de prioridades de cada etapa da gestão 2014/2018,
foram definidos quatro anos temáticos. Previamente escolhido pela diretoria como o “Ano
dos  Avanços”,  o  exercício  de  2016 teve  como diretrizes  a  eficiência  na  prestação de
serviços, a profissionalização de atividades institucionais e a avaliação das ações até então
desenvolvidas.
As atividades de planejamento estratégico realizadas em 2016 compreenderam as seguintes
etapas:  treinamento  de  servidores  para  excelência  no  atendimento  a  circunscritos  e
cidadãos; curso intensivo de gestão para dirigentes, coordenadores e assessores; encontro
de nivelamento de informações entre a diretoria e todos os funcionários; formação e atuação
de três grupos de trabalho (Excelência no Atendimento, Padronização de Procedimentos e
Relacionamento Interno);  e,  por  fim,  elaboração participativa  de um plano estratégico
contendo ações, prazos e responsáveis.

Visão
Buscar  atingir  a  excelência  na  prestação  de  serviço  público  eficaz,  obedecendo  aos
preceitos da moral e da ética.

Missão
Seguir firme em proteção da sociedade com cobertura integral do território submetido à sua
circunscrição administrativa, fomentando o aprimoramento, a valorização e a dignidade das
profissões sob seu controle ético-social.
 

Valores
Ser guardião, para a consecução de seus fins, dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Diagnóstico Estratégico
Análise de ambiente interno
O exercício de 2016 foi  marcado pela continuidade e aprofundamento do processo de
implementação  de  novos  instrumentos  de  gestão  no  âmbito  do  CREFITO-4.  Além do
planejamento estratégico propriamente dito, foi aberto o Concurso Público nº 001/2016, cuja
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conclusão está prevista para ocorrer em meados de 2017. Criado em 2016, o Grupo de
Trabalho de Relacionamento Interno desenvolveu pesquisas quantitativas e qualitativas
entre  servidores  e  dirigentes,  nas  quais  se  fundamentaram  posteriores  ações  de
comunicação interna para melhoria contínua do clima organizacional.

Análise de ambiente externo
O monitoramento do ambiente externo e a articulação interinstitucional mereceram especial
atenção do CREFITO-4 ao longo de 2016. Questionários impressos foram aplicados durante
atividades institucionais do conselho pelo período de seis meses, resultando em 1.603
participantes nessa pesquisa sobre perfil profissional e acadêmico, hábitos e percepções de
comunicação e aspectos da legitimidade da atuação. Desenvolveram-se, ainda, novas
estratégias para atualização de dados cadastrais dos profissionais inscritos, ações regionais
de divulgação do Pré-Recadastramento Nacional do Sistema COFFITO/CREFITOs, criação
e planejamento inicial da Comissão de Assuntos Parlamentares. Além disso, houve grande
interação da autarquia com organizações e atores do poder público e da iniciativa privada,
sobretudo nas esferas estadual e municipal,  para estabelecimento de procedimentos e
parcerias, sendo constantemente analisados os pontos fortes e fracos desse relacionamento
externo.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico
A reestruturação do quadro de pessoal do conselho, executada principalmente durante o
ano anterior, exigiu grande esforço para ampliação da qualidade dos serviços, cumprimento
de prazos e uniformização de procedimentos.

Elaboração da Estratégia
Identificação da estratégia atual
Priorizar  as  atividades  que  visam  ao  atingimento  das  metas  estabelecidas  no  plano
estratégico.
Gerenciar os recursos financeiros e materiais a fim de garantir a sustentabilidade econômica
e orçamentária.
Investir na nova estrutura de recursos humanos do CREFITO-4, promovendo a integração
de forma a garantir a qualidade e o cumprimento dos prazos das atividades.

Identificação da estratégia futura
Aprimorar  os  métodos  de  gestão  dos  recursos  de  fiscalização  e  de  atendimento  aos
profissionais, em busca do alcance das metas de excelência definidas para a atuação do
conselho durante o processo de planejamento estratégico.
Continuar investindo na capacitação dos funcionários e na preservação do conhecimento,
com a implementação de manuais de normas e procedimentos administrativos internos,
contendo descrição das rotinas a serem observadas pelas chefias e pelos respectivos
servidores.
Concluir e avaliar a implementação do plano de cargos e salários como instrumento para
motivar e cultivar os talentos na autarquia.
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Macro Objetivo:  
Consolidar novo modelo de gestão com eficiência, profissionalismo e avaliação 
Previamente escolhido pela diretoria do CREFITO-4 como o “Ano dos Avanços”, o exercício
de 2016 teve como diretrizes a eficiência na prestação de serviços, a profissionalização de
atividades institucionais e a avaliação das ações até então desenvolvidas. Os avanços buscados
ao longo de 2016 foram aqueles tidos como resultantes e consolidadores das metas alcançadas
em 2014 (Ano da Renovação) e 2015 (Ano da Aproximação), de modo a qualificá-las em
benefício dos profissionais inscritos e, sobretudo, da população de Minas Gerais. 

Objetivo:  
Promover capacitações mesorregionais sobre temas de grande interesse 
Realizar ao menos um evento em cada mesorregião do estado de Minas Gerais para
capacitação profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais regulares acerca
de  aspectos  éticos,  normativos,  técnicos  e  científicos  de  temas  previamente
identificados como sendo de elevado interesse público e com grande potencial de
adesão dos circunscritos, sendo uma programação específica da fisioterapia e outra da
terapia ocupacional. 

Meta:  
Recebimento de 2.000 inscrições para capacitações técnicas de
profissionais 
Divulgação e mobilização amplas a fim de alcançar a soma de 2.000 inscrições
para as capacitações técnicas a serem oferecidas a fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais registrados e regulares no conselho. 

Objetivo:  
Abrir concurso público para cargos de níveis fundamental, médio e
superior 
Planejar  e  executar  as  etapas  iniciais  do  Concurso  Público  nº  001/2016  para
preenchimento  dos  seguintes  cargos  de  níveis  fundamental,  médio  e  superior:
advogado - nível I, agente administrativo, agente fiscal (fisioterapeuta), agente fiscal
(terapeuta ocupacional),  analista  de recursos humanos,  assessor  de comunicação,
auxiliar  administrativo,  auxiliar  de  serviços  gerais,  contínuo,  copeiro,
diagramador/designer gráfico, motorista e técnico de arquivo. 

Meta:  
Celebração de contrato e recebimento de inscrições para
concurso público 
Realização, no segundo semestre, de assinatura do contrato com a instituição
vencedora da licitação e de etapa das inscrições para o Concurso Público nº
001/2016. 
Meta:  
Processo licitatório para contratação de instituição organizadora
de concurso 
Realização, no primeiro semestre, de processo licitatório para contratação de
instituição organizadora do Concurso Público nº 001/2016. 

Objetivo:  

 

Objetivos e Metas
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Completar a rede de delegados para cobrir a totalidade do estado 
Concluir  o  processo  de  formação  da  rede  de  delegados  mesorregionais  e
microrregionais de representação política do conselho e dar prosseguimento ao ciclo de
capacitação de profissionais escolhidos para essa função, de forma a atingir cobertura
total do território de Minas Gerais e manter encontros periódicos com a participação de
todos os nomeados. 

Meta:  
Nomeação de pelo menos mais 10 delegados de representação
política 
Coleta de indicações da comunidade profissional, seleção de nomes mediante
critérios regimentais objetivos e nomeação pela presidência de ao menos 10
novos delegados microrregionais de representação política do conselho. 
Meta:  
Cobertura geográfica total do estado pela rede de delegados da
autarquia 
Alcance de 100% das microrregiões do estado de Minas Gerais pela rede de
delegados de representação política formada pela atual gestão do conselho. 

Objetivo:  
Desenvolver e apoiar iniciativas de estímulo ao engajamento político 
Desenvolver e apoiar ações institucionais de incentivo ao engajamento político de
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de Minas Gerais, sobretudo por meio de
estímulo  e  divulgação  das  iniciativas  realizadas  com esse  propósito  pela  Frente
Mineira em Defesa da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, tais como campanhas
pela participação da categoria em eleições e conselhos municipais e por políticas
públicas que prevejam a inserção de ambas as profissões, respeitados os limites legais
de competência impostos ao Sistema COFFITO/CREFITOs. 

Meta:  
Apoio a iniciativas externas para manutenção da
representatividade da categoria 
Apoio e divulgação de ações da Frente Mineira em Defesa da Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional que estimulem a participação política de profissionais de
ambas  as  áreas,  tendo  como objetivo  manter  ou  ampliar  o  número  de  20
municípios de Minas Gerais com representantes da categoria eleitos para os
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. 

Objetivo:  
Organizar encontro de prestadores de serviços com instituições
parceiras 
Planejar e executar a 2ª edição do Encontro Estadual de Prestadores de Serviços de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, buscando, para tanto, parcerias institucionais com
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (SEBRAE Minas)
e o Ofício de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública da União em
Minas  Gerais,  entre  outros  órgãos  que  gozam de  credibilidade  suficiente  para  a
elaboração  conjunta  de  programação  e  estratégias  visando,  respectivamente,  à
atualização normativa das empresas do segmento e  à  defesa dos direitos  difusos,
individuais e coletivos dos cidadãos usuários de planos de saúde no estado. 

Meta:  
Recebimento de 250 inscrições para encontro de prestadores de
serviços do segmento 
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Divulgação e mobilização amplas a fim de alcançar a soma de 250 inscrições
para  a  2ª  edição  do  Encontro  Estadual  de  Prestadores  de  Serviços  de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 
Meta:  
Parcerias sobre saúde suplementar com SEBRAE Minas e
Defensoria Pública 
Busca de parcerias institucionais com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de Minas Gerais (SEBRAE Minas) e o Ofício de Direitos Humanos
e Tutela Coletiva da Defensoria Pública da União em Minas Gerais,  entre
outros órgãos que gozam de credibilidade suficiente para a elaboração conjunta
de  programação  e  estratégias  visando,  respectivamente,  à  atualização
normativa  das  empresas  do  segmento  e  à  defesa  dos  direitos  difusos,
individuais e coletivos dos cidadãos usuários de planos de saúde no estado. 

Objetivo:  
Aperfeiçoar instrumentos de recuperação de créditos e parcelamento de
débitos 
Manter e aprimorar campanhas e outros mecanismos destinados à recuperação de
créditos  e  ao  parcelamento  de  débitos,  ampliando  os  meios  de  divulgação  e
atendimento relacionados a tais atividades, tanto na sede administrativa quanto nas
delegacias mesorregionais, a fim de reduzir continuamente o nível de inadimplência
dos  profissionais  e  serviços  inscritos  na  autarquia  mediante  a  regularização  de
pendências financeiras. 

Meta:  
Medidas de recuperação de crédito tributário para manter
inadimplência abaixo de 40% 
Promoção  de  campanhas  e  ações  permanentes  de  recuperação  de  crédito
tributário com o propósito de manter abaixo de 40% o nível de inadimplência
dos profissionais e serviços registrados na autarquia, cujo índice registrado no
início da gestão era de 67%. 

Objetivo:  
Realizar evento de cunho normativo e científico no mês das profissões 
Oferecer  ao  maior  número  possível  de  profissionais  registrados  e  regulares  no
CREFITO-4  um  evento  de  orientação  normativa  e  atualização  científica  (com
programação  que  preveja  um tema  específico  para  cada  profissão  vinculada  ao
conselho), a ser promovido em Belo Horizonte durante o mês de outubro, em cujo dia
13  comemora-se  o  Dia  Nacional  do  Fisioterapeuta  e  do  Terapeuta  Ocupacional,
instituído oficialmente pela Lei Federal nº 13.084/2015. 

Meta:  
Recebimento de 1.000 inscrições para fórum de prerrogativas e
práticas científicas 
Divulgação e mobilização amplas a fim de alcançar a soma de 1.000 inscrições
de profissionais registrados e regulares para fórum de orientação normativa e
atualização científica em comemoração ao Dia Nacional do Fisioterapeuta e do
Terapeuta Ocupacional. 

Objetivo:  
Realizar encontro de especialistas de renome no âmbito da saúde
pública  
Instituir câmara técnica formada por especialistas de renome em uma das ramificações
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da saúde pública para posterior realização de encontro em nível estadual, de caráter
técnico-normativo  e  científico,  aberto  a  profissionais  registrados  e  regulares  na
autarquia. 

Meta:  
Recebimento de 100 inscrições para encontro com especialistas
em saúde da mulher 
Divulgação e mobilização amplas a fim de alcançar a soma de ao menos 100
inscrições para encontro entre fisioterapeutas de Minas Gerais e especialistas
de  renome  em  saúde  da  mulher,  evento  de  caráter  técnico-normativo  e
científico, aberto a profissionais registrados e regulares na autarquia. 

Objetivo:  
Ampliar e avaliar mecanismos de participação e controle sociais 
Avaliar, sistematizar e ampliar a já existente política de participação e controle sociais
do conselho, criada pela atual gestão, priorizando audiências públicas mesorregionais
(para prestação de contas, coleta de sugestões e esclarecimento de dúvidas) e consulta
pública  (para  planejamento  participativo  das  ações  do  conselho  previstas  para  o
exercício de 2017). 

Meta:  
Protocolo de estágio com instituição de ensino para pesquisas em
gestão participativa 
Proposição de protocolo de estágio entre o CREFITO-4 e o curso de Ciências
do Estado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para planejar e
iniciar a execução de estudos relacionados ao processo de sistematização da
política  de  gestão  participativa  e  controle  social  do  conselho  mediante
avaliação dos instrumentos existentes, pesquisa de experiências exitosas em
outras organizações e sugestão de novos mecanismos. 

Objetivo:  
Incrementar as ferramentas impressas e digitais de comunicação
institucional 
Manter a periodicidade semestral da publicação impressa institucional “CREFITO-4
Revista”  e  ampliar  tanto  a  quantidade  quanto  o  alcance  das  ferramentas  digitais
utilizadas pela Assessoria de Comunicação, tendo como principal objetivo informar
um número cada vez maior de profissionais e cidadãos estabelecidos em Minas Gerais,
prestando-lhes contas  da gestão do conselho e  orientações acerca de assuntos de
utilidade pública. 

Meta:  
Criação de web rádio como serviço útil à fiscalização do exercício
profissional 
Lançamento e pleno funcionamento, até o final do exercício, do projeto Rádio
Funcional, web rádio que sirva como ferramenta útil à fiscalização do exercício
profissional  no  estado  de  Minas  Gerais,  incluindo  também  em  sua
programação  informativa  dicas  de  saúde  a  serem  dirigidas  aos  cidadãos
usuários de serviços públicos, privados e filantrópicos de fisioterapia e terapia
ocupacional registrados no conselho. 

Objetivo:  
Implementar nova política de transparência e acesso à informação 
Adotar todas as medidas necessárias à consolidação da política de transparência e
acesso à informação do conselho – concebida, planejada, implementada e avaliada de
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forma contínua pela atual gestão – de modo a cumprir integralmente a Lei Federal nº
12.527/2011 e os Acórdãos nºs 96/2016 e 2513/2016 do Plenário do TCU. 

Meta:  
Licitação própria ou adesão a processo sistêmico para portal da
transparência 
Realização  de  licitação  própria  ou  anuência  a  processo  do  Sistema
COFFITO/CREFITOs  para  contratação  de  software  relativo  a  portal  da
transparência, de modo a cumprir integralmente a Lei de Acesso à Informação,
recomendações  do  TCU e  outras  normas  de  gestão  transparente  no  setor
público. 

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada:
O planejamento estratégico do CREFITO-4 se dá tendo como base o imperativo legal.
Apesar da limitação imposta pela legislação, a autarquia se tornou palco de discussões
reflexivas  e  articulações  científicas,  cujo  objetivo  principal  é  a  defesa  do  exercício
profissional pleno e ético, valorizando as diversas especialidades e especificidades da
fisioterapia e da terapia ocupacional, bem como garantindo a proteção da sociedade contra
o exercício irregular e/ou ilegal dessas profissões.
Para comunicar com clareza o conjunto de prioridades de cada etapa da gestão 2014/2018,
foram definidos quatro anos temáticos. Previamente escolhido pela diretoria como o “Ano
dos  Avanços”,  o  exercício  de  2016 teve  como diretrizes  a  eficiência  na  prestação de
serviços, a profissionalização de atividades institucionais e a avaliação das ações até então
desenvolvidas.
As atividades de planejamento estratégico realizadas em 2016 compreenderam as seguintes
etapas:  treinamento  de  servidores  para  excelência  no  atendimento  a  circunscritos  e
cidadãos; curso intensivo de gestão para dirigentes, coordenadores e assessores; encontro
de nivelamento de informações entre a diretoria e todos os funcionários; formação e atuação
de três grupos de trabalho (Excelência no Atendimento, Padronização de Procedimentos e
Relacionamento Interno);  e,  por  fim,  elaboração participativa  de um plano estratégico
contendo ações, prazos e responsáveis.
 
Visão:
Buscar  atingir  a  excelência  na  prestação  de  serviço  público  eficaz,  obedecendo  aos
preceitos da moral e da ética.
 
Missão:
Seguir firme em proteção da sociedade com cobertura integral do território submetido à sua
circunscrição administrativa, fomentando o aprimoramento, a valorização e a dignidade das
profissões sob seu controle ético-social.
 
Valores:
Ser guardião, para a consecução de seus fins, dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

Análise de ambiente interno:
O exercício de 2016 foi  marcado pela continuidade e aprofundamento do processo de
implementação  de  novos  instrumentos  de  gestão  no  âmbito  do  CREFITO-4.  Além do
planejamento estratégico propriamente dito, foi aberto o Concurso Público nº 001/2016, cuja
conclusão está prevista para ocorrer em meados de 2017. Criado em 2016, o Grupo de
Trabalho de Relacionamento Interno desenvolveu pesquisas quantitativas e qualitativas
entre  servidores  e  dirigentes,  nas  quais  se  fundamentaram  posteriores  ações  de
comunicação interna para melhoria contínua do clima organizacional.
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Análise de ambiente externo:
O monitoramento do ambiente externo e a articulação interinstitucional mereceram especial
atenção do CREFITO-4 ao longo de 2016. Questionários impressos foram aplicados durante
atividades institucionais do conselho pelo período de seis meses, resultando em 1.603
participantes nessa pesquisa sobre perfil profissional e acadêmico, hábitos e percepções de
comunicação e aspectos da legitimidade da atuação. Desenvolveram-se, ainda, novas
estratégias para atualização de dados cadastrais dos profissionais inscritos, ações regionais
de divulgação do Pré-Recadastramento Nacional do Sistema COFFITO/CREFITOs, criação
e planejamento inicial da Comissão de Assuntos Parlamentares. Além disso, houve grande
interação da autarquia com organizações e atores do poder público e da iniciativa privada,
sobretudo nas esferas estadual e municipal,  para estabelecimento de procedimentos e
parcerias, sendo constantemente analisados os pontos fortes e fracos desse relacionamento
externo.
 
Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico:
A reestruturação do quadro de pessoal do conselho, executada principalmente durante o
ano anterior, exigiu grande esforço para ampliação da qualidade dos serviços, cumprimento
de prazos e uniformização de procedimentos.

Identificação da estratégia atual:
Priorizar  as  atividades  que  visam  ao  atingimento  das  metas  estabelecidas  no  plano
estratégico.
Gerenciar os recursos financeiros e materiais a fim de garantir a sustentabilidade econômica
e orçamentária.
Investir na nova estrutura de recursos humanos do CREFITO-4, promovendo a integração
de forma a garantir a qualidade e o cumprimento dos prazos das atividades.
 
Identificação da estratégia futura:
Aprimorar  os  métodos  de  gestão  dos  recursos  de  fiscalização  e  de  atendimento  aos
profissionais, em busca do alcance das metas de excelência definidas para a atuação do
conselho durante o processo de planejamento estratégico.
Continuar investindo na capacitação dos funcionários e na preservação do conhecimento,
com a implementação de manuais de normas e procedimentos administrativos internos,
contendo descrição das rotinas a serem observadas pelas chefias e pelos respectivos
servidores.
Concluir e avaliar a implementação do plano de cargos e salários como instrumento para
motivar e cultivar os talentos na autarquia.
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4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

 

 

 

Introdução
O CREFITO-4 surgiu e se mantém como órgão componente da administração pública
federal indireta e de um sistema autárquico de fiscalização do exercício profissional. O
Sistema COFFITO/CREFITOs foi  instituído  em 1975 pela  Lei  Federal  nº  6.316 com a
incumbência, conforme seu art. 1º, de “fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta
e Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto-lei nº 938, de 13 de outubro de 1969”. Sendo
a função fiscalizadora legalmente prevista como atividade principal do conselho regional,
novos métodos de fiscalização, orientação e avaliação foram adotados por decisão da atual
diretoria como ferramentas para obtenção de resultados cada vez melhores na exação do
exercício profissional em Minas Gerais.

Missão/Finalidade institucional
Possui a missão de orientar e fiscalizar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com a
finalidade de disciplinar e valorizar estes profissionais no exercício de suas atividades no
estado de Minas Gerais, bem como pugnar pelo seu aperfeiçoamento, zelando pela fiel
observância dos princípios éticos e disciplinares, valorizando e conferindo dignidade às
profissões.

Competências Legais
Ao CREFITO-4, conforme disposto no art. 7º da Lei Federal nº 6.316/1975, compete:I -
eleger,  dentre  os  seus  membros,  por  maioria  absoluta,  o  seu  Presidente  e  o  Vice-
Presidente;
II - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais
registrados;
III - fiscalizar 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;
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;
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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.

Análise crítica
Apesar  de  ser  competência  do  CREFITO-4 propor  ao  Conselho  Federal  medidas
necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização, frequentemente
há dificuldade de viabilizar os projetos almejados, em virtude da autonomia administrativa de
que gozam ambas as instituições.
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4.2 RESULTADOS 
 

Tendo em vista que o CREFITO-4 é órgão de fiscalização e disciplina,  os primeiros e
principais indicadores utilizados pela entidade para monitorar a gestão são, entre outros:
prazos para registros,  reduzidos significativamente em comparação àqueles até então
praticados; processos ético-disciplinares tramitando com celeridade e nenhum prescrito por
decurso de prazo para tramitação; número de atos fiscalizatórios, cada vez maior; e número
menor de infrações, o que sinaliza que a comunidade profissional está mais bem orientada e
conscientizada pelo conselho.
 
A crescente receita e os superávits patrimonial e financeiro são indicadores de que a gestão
é, acima de tudo, responsável e preocupada com a coisa pública, empregando o dinheiro
arrecadado  sempre  em  modernização  tecnológica  e  em  melhoria  das  condições  de
atendimento.
 
O cumprimento das metas para 2016 foi possível graças ao engajamento dos dirigentes,
funcionários e demais colaboradores, sempre preocupados em atender aos princípios que
regem a administração pública.
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4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO 
 

O orçamento do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região
(CREFITO-4) integra um conjunto de informações relativas às ações estabelecidas nos
projetos e nas atividades da instituição, os quais estão alinhados para que funcionem como
instrumento de programação, de controle e de planejamento, apresentando compatibilidade
com as informações contábeis em 100% nas receitas e despesas, atendendo ao princípio do
orçamento bruto.

O monitoramento das informações é feito de forma sistêmica e contribui para o atendimento
de dois objetivos estratégicos: "garantir a sustentabilidade orçamentária e financeira do
Sistema  COFFITO/CREFITOs" e  "inovar,  integrar  e  otimizar  a  gestão  do  Sistema
COFFITO/CREFITOs”.

A programação orçamentária do CREFITO-4 não depende do orçamento da União, e suas
atividades  são  financiadas  com  recursos  provenientes  das  anuidades devidas  pelos
profissionais e empresas da área, bem como dos emolumentos, multas por infrações e
outras receitas previstas na legislação.

O orçamento para o exercício de 2016 foi estimado em R$ 11.400.00,00 (onze milhões e
quatrocentos  mil  reais)  e aprovado pelo  plenário  do  CREFITO-4,  com vinculação aos
programas  e  projetos/atividades  de  acordo  a  política  de  gestão  para  este  exercício,
tendo ocorrido durante o ano remanejamento de verbas orçamentárias sem alteração do
valor orçado inicialmente previsto.
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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

6.2.1.1 - RECEITA A
REALIZAR 9.300.000,00 11.400.000,00 1.249.000,00 0,00 399.000,00 0,00 10.150.000,00 11.400.000,00

6.2.1.1.1 - RECEITA
CORRENTE 9.300.000,00 11.400.000,00 1.249.000,00 0,00 399.000,00 0,00 10.150.000,00 11.400.000,00

6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE
CONTRIBUICOES 8.190.000,00 10.131.000,00 538.000,00 0,00 119.000,00 0,00 8.609.000,00 10.131.000,00

6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA
DE CONTRIBUIÇÕES 8.190.000,00 10.131.000,00 538.000,00 0,00 119.000,00 0,00 8.609.000,00 10.131.000,00

6.2.1.1.1.02.01.01 -
ANUIDADES 8.190.000,00 10.131.000,00 538.000,00 0,00 119.000,00 0,00 8.609.000,00 10.131.000,00

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE
SERVIÇOS 538.000,00 521.000,00 291.000,00 0,00 97.000,00 0,00 732.000,00 521.000,00

6.2.1.1.1.05.01 -
EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES

329.000,00 380.000,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 485.000,00 380.000,00

6.2.1.1.1.05.02 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

45.000,00 74.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 74.000,00

6.2.1.1.1.05.03 -
EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

7.000,00 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00

6.2.1.1.1.05.04 - RENDAS DE
OUTROS SERVIÇOS
PRESTADOS

130.000,00 30.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 45.000,00 30.000,00

6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS
DIVERSAS DE SERVIÇOS 27.000,00 31.000,00 5.000,00 0,00 7.000,00 0,00 25.000,00 31.000,00

6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 422.000,00 696.000,00 405.000,00 0,00 49.000,00 0,00 778.000,00 696.000,00

6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE
MORA SOBRE
ANUIDADES

246.000,00 388.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 421.000,00 388.000,00
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6.2.1.1.1.06.05 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA

176.000,00 308.000,00 230.000,00 0,00 49.000,00 0,00 357.000,00 308.000,00

6.2.1.1.1.06.05.01 -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE
ANUIDADES

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

6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS
SOBRE ANUIDADES 40.000,00 23.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 33.000,00 23.000,00

6.2.1.1.1.06.05.07 -
REMUNERAÇÃO DE DEP.
BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

135.000,00 284.000,00 230.000,00 0,00 42.000,00 0,00 323.000,00 284.000,00

6.2.1.1.1.08 - OUTRAS
RECEITAS CORRENTES 150.000,00 52.000,00 15.000,00 0,00 134.000,00 0,00 31.000,00 52.000,00

6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA
ATIVA 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00

6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS
DE INFRAÇÕES 70.000,00 22.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 6.000,00 22.000,00

6.2.1.1.1.08.03 -
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

6.2.2.1 -
DISPONIBILIDADES DE
CREDITO

9.300.000,00 11.400.000,00 2.545.933,00 1.198.587,46 1.695.933,00 1.198.587,46 10.150.000,00 11.400.000,00

6.2.2.1.1 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DA DESPESA 9.300.000,00 11.400.000,00 2.545.933,00 1.198.587,46 1.695.933,00 1.198.587,46 10.150.000,00 11.400.000,00

6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA
CORRENTE

8.750.000,00 10.850.000,00 2.370.933,00 1.183.587,46 1.478.933,00 1.114.587,46 9.642.000,00 10.919.000,00

6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS 2.267.200,00 3.137.200,00 922.900,00 505.400,00 42.900,00 72.000,00 3.147.200,00 3.570.600,00

6.2.2.1.1.01.01.01 -
REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.783.000,00 2.422.000,00 687.300,00 438.600,00 42.900,00 67.500,00 2.427.400,00 2.793.100,00

6.2.2.1.1.01.01.02 -
ENCARGOS PATRONAIS 484.200,00 715.200,00 235.600,00 66.800,00 0,00 4.500,00 719.800,00 777.500,00

6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS
DESPESAS CORRENTES 6.482.800,00 7.712.800,00 1.448.033,00 678.187,46 1.436.033,00 1.042.587,46 6.494.800,00 7.348.400,00
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6.2.2.1.1.01.04.01 -
BENEFÍCIOS A PESSOAL 275.000,00 427.000,00 120.200,00 22.000,55 0,00 0,00 395.200,00 449.000,55

6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE
BENS E SERVIÇOS 2.368.000,00 2.390.000,00 591.630,00 224.000,00 933.880,00 659.200,00 2.025.750,00 1.954.800,00

6.2.2.1.1.01.04.03.001 -
MATERIAL DE CONSUMO 213.000,00 272.000,00 33.630,00 48.000,00 11.050,00 33.200,00 235.580,00 286.800,00

6.2.2.1.1.01.04.03.004 -
SERVIÇOS TERCEIROS -
PESSOAS FÍSICAS

975.000,00 518.000,00 78.000,00 10.000,00 514.500,00 346.000,00 538.500,00 182.000,00

6.2.2.1.1.01.04.03.006 -
DIÁRIAS/AUXÍLIOS
REPRESENTAÇÕES E
JETONS

1.180.000,00 1.600.000,00 480.000,00 166.000,00 408.330,00 280.000,00 1.251.670,00 1.486.000,00

6.2.2.1.1.01.04.04 -
SERVIÇOS TERCEIROS -
PESSOAS JURÍDICAS

1.570.400,00 2.058.000,00 393.203,00 191.050,00 402.153,00 269.387,46 1.561.450,00 1.979.662,54

6.2.2.1.1.01.04.05 -
TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTIVAS

13.000,00 27.300,00 4.000,00 95.000,00 0,00 0,00 17.000,00 122.300,00

6.2.2.1.1.01.04.05.001 -
TRIBUTOS 13.000,00 27.300,00 4.000,00 95.000,00 0,00 0,00 17.000,00 122.300,00

6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS
DESPESAS CORRENTES 127.000,00 189.500,00 25.000,00 0,00 0,00 101.000,00 152.000,00 88.500,00

6.2.2.1.1.01.04.07 -
SERVIÇOS BANCÁRIOS 303.400,00 306.000,00 0,00 76.136,91 100.000,00 0,00 203.400,00 382.136,91

6.2.2.1.1.01.04.08 -
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

1.826.000,00 2.315.000,00 264.000,00 70.000,00 0,00 13.000,00 2.090.000,00 2.372.000,00

6.2.2.1.1.01.04.08.001 -
SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.826.000,00 2.315.000,00 264.000,00 70.000,00 0,00 13.000,00 2.090.000,00 2.372.000,00

6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO
DISPONÍVEL DESPESA DE
CAPITAL

550.000,00 550.000,00 175.000,00 15.000,00 217.000,00 84.000,00 508.000,00 481.000,00

6.2.2.1.1.02.01 -
INVESTIMENTOS 470.000,00 450.000,00 175.000,00 15.000,00 197.000,00 84.000,00 448.000,00 381.000,00

6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS,
INSTALAÇÕES E
REFORMAS

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 30.000,00
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6.2.2.1.1.02.01.03 -
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES

455.000,00 330.000,00 175.000,00 4.000,00 182.000,00 14.000,00 448.000,00 320.000,00

6.2.2.1.1.02.01.05 -
INTANGÍVEL 15.000,00 20.000,00 0,00 11.000,00 15.000,00 0,00 0,00 31.000,00

6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES
FINANCEIRAS 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00 100.000,00

6.2.2.1.1.02.02.02 -
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 80.000,00 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 60.000,00 100.000,00

Ocorreu oscilação no objetivo estratégico, pelo fato de não ter sido realizada a receita de capital prevista para alienação de mais uma sala
para a sede do órgão.
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4.3.2 TRANSFERÊNCIAS 
 

Não se aplica ao CREFITO-4, considerando que o órgão não recebeu transferência de
recursos para execução de seu orçamento nem transferiu recursos a outra entidade. Não
houve transferências de numerário, somente a cota-parte do Conselho Federal, conforme
determina o art. 9º, inciso I, da Lei Federal nº 6.316/1975.
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4.3.3 RECEITAS 
 

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 11.400.000,00 12.085.181,14 -685.181,14

          6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 11.400.000,00 12.085.181,14 -685.181,14

            6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 10.131.000,00 10.071.024,11 59.975,89

              6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE
CONTRIBUIÇÕES 10.131.000,00 10.071.024,11 59.975,89

                6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES 10.131.000,00 10.071.024,11 59.975,89

                  6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF
do Exercício 8.302.515,20 7.787.118,17 515.397,03

                  6.2.1.2.1.02.01.01.002 - 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades PJ
do Exercício 1.405.209,60 721.338,45 683.871,15

                  6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades PF
de Exercícios Anteriores 328.484,80 1.422.853,99 -1.094.369,19

                  6.2.1.2.1.02.01.01.004 - 6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades PJ
de Exercícios Anteriores 94.790,40 139.713,50 -44.923,10

            6.2.1.2.1.04 - 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.009,87 -1.009,87

              6.2.1.2.1.04.01 - 6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 1.000,00 -1.000,00

                6.2.1.2.1.04.01.01 - 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis 0,00 1.000,00 -1.000,00

              6.2.1.2.1.04.02 - 6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS 0,00 9,87 -9,87

                6.2.1.2.1.04.02.01 - 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos 0,00 9,87 -9,87

            6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 521.000,00 762.865,09 -241.865,09

              6.2.1.2.1.05.01 - 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM
INSCRIÇOES 380.000,00 497.265,61 -117.265,61

                6.2.1.2.1.05.01.01 - 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição PF 300.000,00 401.481,61 -101.481,61
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                6.2.1.2.1.05.01.02 - 6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição PJ 80.000,00 95.784,00 -15.784,00

              6.2.1.2.1.05.02 - 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 74.000,00 237.273,79 -163.273,79

                6.2.1.2.1.05.02.01 - 6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteiras PF 74.000,00 237.273,79 -163.273,79

              6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 6.000,00 75,00 5.925,00

                6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões PF 5.000,00 75,00 4.925,00

                6.2.1.2.1.05.03.02 - 6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões PJ 1.000,00 0,00 1.000,00

              6.2.1.2.1.05.04 - 6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM
EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 30.000,00 28.250,69 1.749,31

                6.2.1.2.1.05.04.01 - 6.2.1.2.1.05.04.01 - Outras Rendas 30.000,00 28.250,69 1.749,31

              6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE
SERVIÇOS 31.000,00 0,00 31.000,00

                6.2.1.2.1.05.07.01 - 6.2.1.2.1.05.07.01 - Anuncios 1.000,00 0,00 1.000,00

                6.2.1.2.1.05.07.02 - 6.2.1.2.1.05.07.02 - Mala Direta 20.000,00 0,00 20.000,00

                6.2.1.2.1.05.07.07 - 6.2.1.2.1.05.07.07 - Outras Receitas Diversas 10.000,00 0,00 10.000,00

            6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 696.000,00 1.219.186,94 -523.186,94

              6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE
ANUIDADES 388.000,00 510.410,84 -122.410,84

                6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades 388.000,00 510.410,84 -122.410,84

              6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 308.000,00 708.776,10 -400.776,10

                6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 1.000,00 0,00 1.000,00

                  6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Atualização
Monetaria s/Anuidades 1.000,00 0,00 1.000,00

                6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE
ANUIDADES 23.000,00 29.574,94 -6.574,94

                  6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas
s/Anuidades 23.000,00 29.574,94 -6.574,94
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                6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE
DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 284.000,00 679.201,16 -395.201,16

                  6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Aplicação em
Poupança 0,00 431,74 -431,74

                  6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Aplicação em
Fundos 284.000,00 678.769,42 -394.769,42

            6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 52.000,00 31.095,13 20.904,87

              6.2.1.2.1.08.01 - 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 20.000,00 0,00 20.000,00

                6.2.1.2.1.08.01.01 - 6.2.1.2.1.08.01.01 - Divida Ativa em Fase
Administrativa 10.000,00 0,00 10.000,00

                6.2.1.2.1.08.01.02 - 6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa em Fase
Executiva 10.000,00 0,00 10.000,00

              6.2.1.2.1.08.02 - 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES 22.000,00 5.716,43 16.283,57

                6.2.1.2.1.08.02.01 - 6.2.1.2.1.08.02.01 - Multas pelo Exerc. Ilegal
da Profissão Liberal 15.000,00 5.240,32 9.759,68

                6.2.1.2.1.08.02.02 - 6.2.1.2.1.08.02.02 - Multas s/Eleicoes 7.000,00 476,11 6.523,89

              6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00

                6.2.1.2.1.08.03.01 - 6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações e
Restituição 10.000,00 0,00 10.000,00

              6.2.1.2.1.08.04 - 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO
IDENTIFICADAS 0,00 25.378,70 -25.378,70

                6.2.1.2.1.08.04.01 - 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não
Identificadas 0,00 3.218,38 -3.218,38

                6.2.1.2.1.08.04.02 - 6.2.1.2.1.08.04.02 - Demais Variações
Aumentativas 0,00 22.160,32 -22.160,32

A receita do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região é composta de 80% das anuidades e emolumentos
excentuando as multas, rendas patrimoniais, contribuições voluntárias e as subvenções e dotações orçamentárias, conforme estabelece o
artigo 18 Decreto nº 81.871 de 29 de junho de 1978:

. Receitas de Contribuições de Anuidades dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais;
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. Receitas oriundas da Exploração de Bens e Serviços;

. Receitas Financeiras;

. Subvenções;

. Outras Receitas Correntes que compreendem as receitas de multas por ausência às eleições, multas de infrações e indenizações e
restituições;
. Alienação de Bens.

a) Origem das Receitas

. Receitas de Contribuições - compreende as receitas de anuidades de pessoas físicas e jurídicas.

.  Exploração de Bens e Serviços - compreende a receita oriunda de inscrição de profissionais e clínicas de fisioterapia e terapias
ocupacionais, expedição de carteiras, certificados, certidões e taxas de expedientes.
. Receitas Financeiras - são representadas pela receitas de juros, atualização monetária, juros e encargos e os rendimentos decorrentes
de aplicações financeiras;
. Outras Receitas Correntes - as receitas classificadas neste grupo decorrem da recuperação de despesas das receitas de multas por
ausência às eleições, multas de infrações e indenizações e restituições.

Estes recursos são destinados ao custeio dos projetos/atividades relacionados ao registro, a fiscalização, a edição de normas e a
educação continuada, oferecidos no interesse da categoria de profissionais do mercado imobiliário, como também para o custeio das
atividades operacionais do CREFITO - 4.

A previsão da receita corrente é estabelecida tomando como parâmetro os seguintes critérios:

. Receita realizada no exercício anterior;

. Acompanhamento da variação do número de profissionais inscritos;

. Verificação da previsão de aumento no valor da anuidade.

b) Previsão e Arrecadação por Natureza

A receita total  do CREFITO - 4 no exercício de 2016, estimada em R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil  reais) e a
arrecadação atingiu 106,01% da receita estimada.
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4.3.4 DESPESAS 
 

DESPESAS CORRENTES

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Despesa de Pessoal

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2.108.875,50 2.251.406,44 2.108.875,50 2.251.406,44 0,00 0,00 2.108.875,50 2.251.406,44

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 472.277,81 533.053,49 472.277,81 533.053,49 0,00 0,00 472.277,81 533.053,49

Demais elementos do grupo 40.283,05 755.909,22 40.283,05 755.909,22 0,00 0,00 40.283,05 755.909,22

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

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 2.108.875,50 2.251.406,44 2.108.875,50 2.251.406,44 0,00 0,00 2.108.875,50 2.251.406,44

6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias 58.436,70 218.785,79 58.436,70 218.785,79 0,00 0,00 58.436,70 218.785,79

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de
Natal 13º Salário 172.483,04 211.344,21 172.483,04 211.344,21 0,00 0,00 172.483,04 211.344,21

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 472.277,81 533.053,49 472.277,81 533.053,49 0,00 0,00 472.277,81 533.053,49

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 211.148,43 214.993,58 211.148,43 214.993,58 0,00 0,00 211.148,43 214.993,58

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição 175.537,00 207.048,00 175.537,00 207.048,00 0,00 0,00 175.537,00 207.048,00

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 143.552,49 176.482,48 143.552,49 176.482,48 0,00 0,00 143.552,49 176.482,48

6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a
Funcionários 149.219,14 227.321,44 149.219,14 227.321,44 0,00 0,00 149.219,14 227.321,44

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Auxílio
Representação a Conselheiros 522.561,72 392.572,43 522.561,72 392.572,43 0,00 0,00 522.561,72 392.572,43

6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Aux.
Representação - Colaboradores 0,00 330.602,11 0,00 330.602,11 0,00 0,00 0,00 330.602,11

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de 269.572,72 243.116,54 269.572,72 243.116,54 0,00 0,00 269.572,72 243.116,54
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Correios

6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Passagens Aereas,
Terrestres e Maritimas 174.405,73 280.030,60 174.405,73 280.030,60 0,00 0,00 174.405,73 280.030,60

6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Tarifas sobre
Cobrança 90.662,26 364.724,61 90.662,26 364.724,61 0,00 0,00 90.662,26 364.724,61

6.2.2.1.1.01.04.08.001.001 - Cota-Parte do
Conselho Federal 1.984.750,57 2.275.897,50 1.984.750,57 2.275.897,50 0,00 0,00 1.984.750,57 2.275.897,50

Demais elementos do grupo 2.062.726,60 2.119.012,06 2.062.726,60 2.119.012,06 0,00 0,00 2.062.726,60 2.119.012,06

DESPESAS DE CAPITAL

Grupos de Despesa
Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

4. Investimentos

6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em
Geral 36.784,00 23.730,00 36.784,00 23.730,00 0,00 0,00 36.784,00 23.730,00

6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Software 0,00 30.740,00 0,00 30.740,00 0,00 0,00 0,00 30.740,00

Demais elementos do grupo 349.695,11 32.172,53 349.695,11 32.172,53 0,00 0,00 349.695,11 32.172,53

5. Inversões Financeiras

6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Aquisição de
Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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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ANEXO I - Despesas Totais por Modalidade de Contratação.pdf - Despesas Totais por Modalidade de Contratação - Vide anexo do tópico
4.3.4 na sessão 11
Para o exercício de 2016, foi planejado o montante de R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais), com vinculação aos
projetos/atividades de acordo com a política de gestão para este exercício.

As despesas são fixadas de acordo com a sua relevância e grau de prioridade e são executadas de acordo com o planejamento.
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4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

Introdução aos resultados alcançados
O poder  de  fiscalização  do  exercício  das  profissões  de  fisioterapeuta  e  de  terapeuta
ocupacional  em todo  o  estado  de  Minas  Gerais  é  exercido  pelo  CREFITO-4.  Função
precípua do conselho,  portanto,  é  a  fiscalização dos atos praticados por  profissionais
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais inscritos, pessoas físicas e jurídicas.

Descrição
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Completar a rede de delegados para cobrir a totalidade do estado
Ação
Identificação de profissionais-lideranças nas diversas regiões do estado e nomeação dos
mesmos como delegados de representação política da autarquia
Descrição do Resultado
Foram identificados profissionais com perfil ético e moral com conduta ilibada, e nomeados
14 (quatorze)  profissionais  em todas as regiões do território  mineiro,  circunscrição do
CREFITO-4.
Setor Responsável
Diretoria
Valor Planejado
R$ 0,01
Valor Executado
R$ 0,01
Informações Adicionais
A nomeação e aumento do número de delegados de representação política não traduz
custos, uma vez que, como os conselheiros e membros de comissões, câmaras técnicas e
grupos de trabalho, os profissionais nomeados são honoríficos, fazendo jus apenas a verba
 indenizatória quando designado para atos oficiais.

Disfunção Estrutural
Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
A vasta extenção territorial do estado de Minas Gerais e a precariedade das condições
rodoviárias.

Fatores Contributivos
Fatores contributivos (força)
O grande número de reuniões e audiências públicas realizadas pela atual gestão, inclusive
com  ações  decentralizadas  propiciaram  a  identificação  de  profissionais  com  perfil  e
aceitação entre seus pares com mais facilidade.

Representatividade
Um maior número de delegados e consequente maior número de municípios contemplados
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com essa representação política da autarquia permite mais presença e participação em
órgãos municipais e estaduais de controle social e de políticas de saúde pública.

Tempestividade
Tempestividade (duração da ação)
As nomeações se deram dentro do prazo estipulado pela diretoria, superando inclusive a
meta mínima estipulada para 2016.
Descrição
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Aperfeiçoar instrumentos de recuperação de créditos e parcelamento de débitos
Ação
Realização de campanhas de recuperação de crédito tributário, na capital e no interior, com
registro de queda contínua no nível de inadimplência dos profissionais e serviços inscritos,
bem como ações judiciais de execução fiscal
Descrição do Resultado

Foram realizadas 3 (três) campanhas ao longo de 2016, instituídas através de portarias
com a anuência do plenário, com duração de um mês cada campanha, com condições de
parcelamento da dívida diferenciadas e com as negociações presenciais decorrentes de
envio  de  carta-convite  aos  inadimplentes,  para  comparecerem  em  local  e  horários
agendados previamente  neste  convite,  na  sede ou sub-sede conforme a  proximidade
geográfica com o endereço residencial. Foram enviados servidores da sede para as sub-
sedes no período das campanhas para aumentar o potencial de atendimento presencial e
adequado acolhimento dos profissionais convidados. 

Além das  ações  administrativas  para  recuperação  do  crédito  da  autarquia,  foram
distribuídas  592  ações  judiciais  de  execuções  fiscais  em  Belo  Horizonte,  a  fim  de
recuperarem R$2.111.088, 19 e,  1015 ações judiciais de execuções fiscais no interior,
visando à recuperação de R$ 3.398.218,29.

Setor Responsável
Departamento de Cobrança e Dívida Ativa / Assessoria Jurídica - Setor Tributário
Valor Planejado
R$ 75.000,00
Valor Executado
R$ 68.830,08
Informações Adicionais
R$ 51.230,08 de custas  processuais  e  o  restante  do  valor  informado comlogística  de
servidores da sede para as sub-sedes nas campanhas administrativas e distribuição das
ações judiciais de execução fiscal.

Disfunção Estrutural
Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Cenário econômico desfavorável no país.

Fatores Contributivos
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Fatores contributivos (força)
Facilidades no parcelamento dos débitos que atendam as condições dos profissionais.

Representatividade
Propiciar regularidade na habilitação de um maior número de profissionais possíveis.

Tempestividade
Tempestividade (duração da ação)
Todas as campanhas e execuções ocorreram dentro do previsto, inclusive as ações foram
distribuídas antes de suas prescrições.
Descrição
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Implementar nova política de transparência e acesso à informação
Ação
Adoção de novos sistemas e políticas de transparência e acesso à informação do Conselho
Descrição do Resultado
Em 2016, a presidência do CREFITO-4 assinou termo de anuência ao processo licitatório
promovido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) tendo
como objeto a “contratação de empresa para a elaboração de software de divulgação de
informações no Portal da Transparência”, tendo como resultado a contratação do módulo da
empresa  Implanta  para  alimentação  e  publicação  das  contas  públicas  no  portal  da
transparência em consonância com o que determina a LAI ( Lei de Acesso à Informação).
 
Ao  prever  o  custeio  compartilhado  do  serviço  entre  órgãos  componentes  do  Sistema
COFFITO/CREFITOs, tal contratação viabilizou a adoção de uma estratégia harmônica
visando  ao  cumprimento  integral  da  Lei  Federal  nº  12.527/2011  (Lei  de  Acesso  à
Informação) e dos Acórdãos nºs 96/2016 e 2513/2016 do Plenário do TCU.
 
Outro resultado das atividades priorizadas pelo CREFITO-4 no campo da transparência
durante  o  ano de 2016 foi  o  treinamento de integrantes da Comissão Permanente de
Licitação (CPL) acerca das normas federais que regem o tema. Assim, o pregoeiro e a
gestora de contratos do conselho participaram de seminário sobre governança e gestão de
riscos nas aquisições, cuja programação contemplou recomendações da Corte de Contas da
União.
 
Paralelamente, o conselho firmou protocolo de estágio com a Universidade Federal de
Minas  Gerais  (UFMG),  passando  a  contar  com a  colaboração  de  uma acadêmica  de
Ciências do Estado em pesquisas relacionadas à administração pública.
 
Foram  realizados  em  2016  estudos  para  a  adesão  da  autarquia  ao  Programa  Brasil
Transparente (mantido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União) e ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública,
desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

Sistematização da política de gestão participativa e controle social do conselho mediante
avaliação dos instrumentos existentes, pesquisa de experiências bem-sucedidas em outras
organizações e proposição de novos mecanismos; e formação continuada dos membros da
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CPL em transparência e acesso à informação.
Setor Responsável
Diretoria
Valor Planejado
R$ 16.000,00
Valor Executado
R$ 11.400,00
Informações Adicionais
O CREFITO-4 chegou iniciar processo licitatório independente e próprio, entretanto em
reunião do colegiado de presidentes do Sistema COFFITO/CREFITOs, foi sinalizado pelo
COFFITO que a orientação do próprio TCU era pela preferência em licitação conjunta do
sistema  a  fim  de  padronizar  e  harmonizar  o  acesso  à  informação  dos  respectivos
conselhos. Assim,  o  processo licitatório  do CREFITO-4 foi  arquivado e  aderido  ao do
COFFITO, com custo anual de R$ 7.400,00. O restante do valor informado para execução
se deve aos custos de treinamentos dos membros da CPL.

Disfunção Estrutural
Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Como  foi  feita  adesão  ao  processo  licitatório  do  COFFITO,  o  CREFITO-4  não  teve
participação na sua execução.

Fatores Contributivos
Fatores contributivos (força)
A adesão censitária de todos os CREFITOs ao processo licitatório do COFFITO, possibilitou
padronização e harmonização das informações.

Representatividade
Garantia  de  oferecer  ao  cidadão  e  sociedade  a  maior  transparência  possível  da
administração do CREFITO-4.

Tempestividade
Tempestividade (duração da ação)
Dentro da previsão programada pelo COFFITO.
Descrição
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Abrir concurso público para cargos de níveis fundamental, médio e superior
Ação
Levantamento de necessidades de pessoal na autarquia e licitação para contratação de
empresa de concursos públicos
Descrição do Resultado
Após levantamentos realizados pela UFMG Consultoria Júnior, empresa júnior do curso de
administração  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  as  vagas  necessárias  de
preenchimento por concurso público foram identificadas e, realizado pregão eletrônico para
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contratação de empresa de concursos públicos.  Sagrando-se vencedora  do processo
licitatório  a  empresa  Oppus  Concursos  Públicos  Ltda,  que  após  assinatura  mútua  do
contrato em 28 de setembro de 2016, iniciou as inscrições para o cconcurso e programou as
provas para março de 2017.
Setor Responsável
Diretoria e CPL
Valor Planejado
R$ 227.873,00
Valor Executado
R$ 73.800,00
Informações Adicionais
Ficou definido o valor de R$ 37,05 a cada candidato excedente se ultrapassado o total de
5150 candidatos.

Disfunção Estrutural
Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Falta de infraestrutura para comportar o recurso humano necessário para o desenvolvimento
de todas as metas da atual gestão.

Fatores Contributivos
Fatores contributivos (força)
A empresa, ao longo de 2016, cumpriu todas as cláusulas contratuais, valores e prazos
pactuados.

Representatividade
Qualificação e melhoria dos serviços públicos prestados aos profissionais circunscritos e à
sociedade em geral.

Tempestividade
Tempestividade (duração da ação)
Toda a execução das etapas obedeceram os prazos pré-definidos com a diretoria.
Descrição
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Consolidar novo modelo de gestão com eficiência, profissionalismo e avaliação
Ação
Instituição de Grupos de Trabalho de Excelência no Atendimento, de Padronização de
Procedimentos e de Relacionamento Interno
Descrição do Resultado
Foram  dedicados  os  3  (três)  primeiros  meses  do  ano  de  2016  para  a  realização  de
capacitações e treinamentos de nivelamento de conhecimento dos servidores, além de
distribuições dos mesmos em grupos temáticos com distribuição de tarefas para produção
de manual de excelência no atendimento, melhoria nos fluxos, rotinas e estabelecimentos de
protocolos operacionais padrões.
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Setor Responsável
Todos os departamentos.
Valor Planejado
R$ 0,01
Valor Executado
R$ 0,01
Informações Adicionais
Não houve custo de execução deste projeto além do previsto em folha de pagamento, uma
vez que as atividades foram realizadas durante o expediente e utilizado da experiência e
conhecimento dos próprios conselheiros e servidores para a troca mútua de vivências. 

Disfunção Estrutural
Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Resistência de servidores mais antigos da autarquia à adoção de novas práticas no modo
operacional habitualmente já utilizado.

Fatores Contributivos
Fatores contributivos (força)
Perspectivas de otimização das tarefas laborais desempenhadas e reconhecimento na
avaliação do desempenho, pois com o novo modelo a avaliação fica mais clara e objetiva.

Representatividade
Mais eficiência na prestação do serviço público à sociedade em geral  e à comunidade
profissional, além do melhor clima interno institucional.

Tempestividade
Tempestividade (duração da ação)
Todo planejamento foi executado dentro do previsto.
Descrição
Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Promover capacitações mesorregionais sobre temas de grande interesse
Ação
Realização das seguintes atividades institucionais de orientação técnico-normativa a fim de
estimular  a  exação  profissional  e  garantir  melhorias  na  qualidade  assistencial  dos
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a seus clientes/pacientes
Descrição do Resultado
1)  1º  Fórum  de  Prerrogativas  e  Práticas  Científicas  (Evidence),  com  programações
específicas para fisioterapeutas (Pilates clínico) e terapeutas ocupacionais (integração
sensorial);
2) Capacitações mesorregionais para fisioterapeutas (prescrição clínica de exercícios e
treinamento  funcional)  e  terapeutas  ocupacionais  (estrutura  da  prática  da  terapia
ocupacional);
3) 2º Encontro Estadual de Prestadores de Serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
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promovido em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas
Gerais (SEBRAE Minas) e a Defensoria Pública da União;
4) 2º Encontro Estadual de Estudantes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, incluindo
atividades específicas do Projeto CREFITO Jovem;
5) 1º Encontro Mineiro entre Fisioterapeutas e Especialistas (EMFisio), tendo como tema
central a saúde da mulher;
6) Capacitação profissional para uso da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde (CIF/OMS).
Setor Responsável
Diretoria
Valor Planejado
R$ 60.000,00
Valor Executado
R$ 58.350,00
Informações Adicionais
Os  valores  com  execução  se  resumem  em  custos  com  deslocamento  e  logística  de
conselheiros, colaboradores, servidores e materiais de expediente e recursos audiovisuais
próprios,  bem como com alimentação dos participantes dos eventos,  uma vez que os
espaços  utilizados  para  a  realização  dos  mesmos  foram  cedidos  ou  custeados  por
apoiadores.

Disfunção Estrutural
Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Não possuir auditório próprio na sede e sub-sedes (delegacias) do CREFITO-4

Fatores Contributivos
Fatores contributivos (força)
Apoio institucional da OAB-MG que cedeu gratuitamente auditório em sua sede e sub-sedes
para realização dos eventos do CREFITO-4.

Representatividade
Maior qualificação e orientação profissional para estimulá-lo ao exercício profissional com
exação.

Tempestividade
Tempestividade (duração da ação)
Todos os eventos foram realizados nas datas programadas pelo colegiado e diretoria.
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4.5 INDICADORES 

 

 

Introdução aos indicadores utilizados pela entidade

 

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Consolidar novo modelo de gestão com eficiência, profissionalismo e avaliação

Ação
Redução do prazo para emissão e entrega de registros definitivos para fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais

Denominação
Redução do prazo para conclusão de processos de registro definitivo

Descrição sucinta do indicador
Variação do limite de tempo para registro de pessoas físicas

Setor Responsável
Departamento de Registro

Tipo de Indicador
Eficiência

Fórmula de Cálculo
Variação em relação a 2014

Legenda da Fórmula de Cálculo
120 dias - 75 dias = 45 dias

Índice previsto para ser alcançado no exercício
50%

Índice alcançado no exercício
62,5%

Natureza
Atividade finalística

Unidade de medida do indicador
Percentual

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
52



Não se aplica

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Completar a rede de delegados para cobrir a totalidade do estado

Ação
Nomeação de novos delegados de representação política para cobertura geográfica total do
estado

Denominação
Rede de delegados mesorregionais e microrregionais de representação política

Descrição sucinta do indicador
Total de delegados nomeados durante o exercício

Setor Responsável
Presidência

Tipo de Indicador
Efetividade

Fórmula de Cálculo
Soma

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
100%

Índice alcançado no exercício
100%

Natureza
Interesse Público e Cidadania

Unidade de medida do indicador
Percentual

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Não se aplica

Análise crítica
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Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Desenvolver e apoiar iniciativas de estímulo ao engajamento político

Ação
Apoio a atividades da Frente Mineira em Defesa da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional

Denominação
Participação política da categoria nas eleições municipais em Minas Gerais

Descrição sucinta do indicador
Variação do número de municípios do estado com fisioterapeutas eleitos

Setor Responsável
Diretoria

Tipo de Indicador
Efetividade

Fórmula de Cálculo
Variação em relação a 2012

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
20

Índice alcançado no exercício
26

Natureza
Interesse Público e Cidadania

Unidade de medida do indicador
Número

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Não se aplica

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota
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Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Consolidar novo modelo de gestão com eficiência, profissionalismo e avaliação

Ação
Ampliação  do  número  de  municípios  visitados  pelos  agentes  do  Departamento  de
Fiscalização

Denominação
Municípios de Minas Gerais fiscalizados in loco durante operações do conselho

Descrição sucinta do indicador
Total de cidades visitadas por agentes fiscais ao longo do exercício

Setor Responsável
Departamento de Fiscalização

Tipo de Indicador
Eficiência

Fórmula de Cálculo
Variação em relação a 2015

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
Igual ou superior a 103

Índice alcançado no exercício
153

Natureza
Atividade finalística

Unidade de medida do indicador
Número

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Anual

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
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Abrir concurso público para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Ação
Planejamento e execução das etapas iniciais do Concurso Público nº 001/2016

Denominação
Inscrições para os cargos disponíveis no âmbito do Concurso Público nº 001/2016

Descrição sucinta do indicador
Total de candidatos inscritos para todas as vagas oferecidas

Setor Responsável
Diretoria

Tipo de Indicador
Execução

Fórmula de Cálculo
Soma

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
2000

Índice alcançado no exercício
2752

Natureza
Gestão de pessoas

Unidade de medida do indicador
Número

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Não se aplica

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Promover capacitações mesorregionais sobre temas de grande interesse

Ação
Capacitações para fisioterapeutas (prescrição clínica de exercícios e treinamento funcional)
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e  terapeutas  ocupacionais  (estrutura  da  prática  da  terapia  ocupacional)  em todas  as
mesorregiões do estado

Denominação
Capacitações em treinamento funcional e estrutura da prática da terapia ocupacional

Descrição sucinta do indicador
Total de inscritos para as capacitações (profissionais registrados e regulares)

Setor Responsável
Diretoria

Tipo de Indicador
Execução

Fórmula de Cálculo
Soma

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
2000

Índice alcançado no exercício
2418

Natureza
Profissionais

Unidade de medida do indicador
Número

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Anual

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Aperfeiçoar instrumentos de recuperação de créditos e parcelamento de débitos

Ação
Medidas relativas à recuperação de créditos e ao parcelamento de débitos de profissionais e
serviços registrados
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Denominação
Campanhas e outros mecanismos de recuperação de crédito tributário

Descrição sucinta do indicador
Taxa de inadimplência de profissionais e serviços inscritos

Setor Responsável
Departamento de Dívida Ativa

Tipo de Indicador
Eficiência

Fórmula de Cálculo
Porcentagem

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
Abaixo de 40%

Índice alcançado no exercício
35%

Natureza
Gestão orçamentária e financeira

Unidade de medida do indicador
Percentual

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Anual

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Realizar evento de cunho normativo e científico no mês das profissões

Ação
Fórum de orientação normativa e atualização científica em comemoração ao Dia Nacional
do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

Denominação
1ª edição do Fórum de Prerrogativas e Práticas Científicas do CREFITO-4
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Descrição sucinta do indicador
Total de inscritos para a atividade institucional (profissionais registrados e regulares)

Setor Responsável
Diretoria

Tipo de Indicador
Execução

Fórmula de Cálculo
Soma

Legenda da Fórmula de Cálculo
Não se aplica

Índice previsto para ser alcançado no exercício
1000

Índice alcançado no exercício
1293

Natureza
Profissionais

Unidade de medida do indicador
Número

Resultado
Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização
Não se aplica

Análise crítica
Nada digno de nota

Observações
Nada digno de nota

Introdução aos indicadores utilizados pela entidade:
 
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4), a
fim de garantir o exercício legal e regular da fisioterapia e da terapia ocupacional em Minas
Gerais, vem reestruturando o Departamento de Fiscalização (DEFIS).
 
O departamento conta agora, exclusivamente, com fiscais fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, tecnicamente qualificados para fiscalização do exercício profissional, com um
olhar além daquele meramente cartorial. Há um corpo administrativo e jurídico no apoio a
esta equipe de agentes de fiscalização.
 
O setor realiza rotina de fiscalização randomizada em todas as regiões do estado, com seus
853 municípios, além de atender, como meta da atual gestão, a 100% das denúncias no
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prazo de 45 dias após recebidas.
 
Além  da  equipe  renovada,  uma  nova  abordagem  tem  sido  adotada  pelo  DEFIS  do
CREFITO-4.  As  fiscalizações  ocorrem,  também,  com fins  de  orientações  relativas  ao
exercício profissional e levantamentos de não conformidades, com prazos legais suficientes
para a adequação. O DEFIS responde prontamente a todos os contatos e denúncias.
 
Em  2016,  o  departamento  teve  como  principal  objetivo  aumentar  a  capilaridade  e  a
qualidade de sua atuação, contando sempre com o auxílio dos profissionais, que aderiram a
campanhas e formularam denúncias, bem como os cidadãos, que tiveram a totalidade de
suas denúncias – acerca de todo e qualquer exercício ilegal ou irregular – fiscalizada pelo
conselho.
 
Para tal aumento de demanda, abriu-se o Concurso Público nº 001/2016, que possibilitará a
ampliação imediata da equipe técnica do DEFIS por meio da contratação de cinco novos
agentes fiscais com formação em fisioterapia e terapia ocupacional.
 
O setor  permanece vigilante e à disposição da sociedade para garantia da exação no
exercício profissional e da qualidade assistencial, comprometendo-se sempre com o sigilo
da identidade dos denunciantes que assim desejarem.
 
O CREFITO-4 tem lutado incansavelmente em prol da fisioterapia e da terapia ocupacional.
Uma das prioridades da atual  gestão é  impedir  que pessoas despreparadas exerçam
ilegalmente as profissões, o que coloca em risco a saúde da população mineira.

Os agentes fiscais federais da autarquia realizaram 918 atos fiscalizatórios, 1.377 autos e 46
termos  de  visitas  em 2016.  Os  autos  mais  frequentes  do  ano  foram por  ausência  de
prontuário de paciente (310), ausência de registro de empresa (239), exercício ilegal das
profissões ou conivência com sua prática (146), publicidade indevida (99), ausência da
Declaração  de  Regularidade  de  Funcionamento  –  DRF (85),  ausência  de  registro  de
consultório (70), inconformidades com a Resolução nº 7 da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional  de Vigilância  Sanitária  –  RDC-7/2010/ANVISA em hospitais  (38),  débitos  de
pessoa física (36) e débitos de pessoa jurídica (19).
 
Os  municípios  que  tiveram  seus  serviços  de  fisioterapia  e  de  terapia  ocupacional
fiscalizados censitariamente em 2016 totalizam o número de 153 em um universo de 853.
São eles, em ordem alfabética:
 
1. Águas Vermelhas
2. Aiuruoca
3. Almenara
4. Andrelândia
5. Araçuaí
6. Arantina
7. Araxá
8. Arceburgo
9. Arcos
10. Bandeira
11. Bandeira do Sul
12. Barão de Cocais
13. Barbacena
14. Bela Vista de Minas
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15. Belo Horizonte
16. Betim
17. Bias Fortes
18. Bocaina de Minas
19. Bom Jardim de Minas
20. Bonito de Minas
21. Brasília de Minas
22. Brumadinho
23. Caeté
24. Caldas
25. Cambuí
26. Cambuquira
27. Campanha
28. Campo Belo
29. Canápolis
30. Caratinga
31. Carlos Chagas
32. Carmo da Mata
33. Carvalhos
34. Cataguases
35. Conceição de Ipanema
36. Cônego Marinho
37. Contagem
38. Coromandel
39. Cruzeiro da Fortaleza
40. Divino das Laranjeiras
41. Divinópolis
42. Elói Mendes
43. Espinosa
44. Felisburgo
45. Felixlândia
46. Francisco Badaró
47. Governador Valadares
48. Guanhães
49. Guaranésia
50. Guaxupé
51. Guimarânia
52. Ibertioga
53. Ibiracatu
54. Igarapé
55. Ipanema
56. Itabirito
57. Itacarambi
58. Itajubá
59. Itaobim
60. Itatiaiuçu
61. Jacinto
62. Jacuí
63. Jaíba
64. Janaúba
65. Januária
66. Jequitinhonha
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67. Jordânia
68. Juiz de Fora
69. Juruaia
70. Juvenília
71. Lagamar
72. Lagoa Formosa
73. Lagoa Santa
74. Lavras
75. Leopoldina
76. Liberdade
77. Lima Duarte
78. Lontra
79. Madre Deus de Minas
80. Manga
81. Manhuaçu
82. Mariana
83. Matias Barbosa
84. Mato Verde
85. Medina
86. Minduri
87. Miraí
88. Montalvânia
89. Monte Alegre de Minas
90. Monte Azul
91. Monte Santo de Minas
92. Monte Sião
93. Montes Claros
94. Muriaé
95. Nanuque
96. Nova Era
97. Nova Lima
98. Nova Ponte
99. Nova Porteirinha
100. Olaria
101. Pai Pedro
102. Passa Vinte
103. Passos
104. Patos de Minas
105. Patrocínio
106. Pedra Azul
107. Pedras de Maria da Cruz
108. Pedro Teixeira
109. Piedade do Rio Grande
110. Pintópolis
111. Piraúba
112. Poços de Caldas
113. Pompéu
114. Porteirinha
115. Pouso Alegre
116. Rio Piracicaba
117. Rio Pomba
118. Rio Preto

62



 

119. Sabará
120. Sabinópolis
121. Salinas
122. Salto da Divisa
123. Santa Bárbara
124. Santa Bárbara do Leste
125. Santa Juliana
126. Santa Rita de Caldas
127. Santa Rita de Jacutinga
128. Santa Rita de Minas
129. Santo Antônio do Monte
130. São Domingos do Prata
131. São Francisco
132. São João do Paraíso
133. São Sebastião do Paraíso
134. São Sebastião do Oeste
135. São Tomás de Aquino
136. São Vicente de Minas
137. Seritinga
138. Serra da Saudade
139. Serra do Salitre
140. Serra dos Aimorés
141. Serranos
142. Sete Lagoas
143. Taiobeiras
144. Teófilo Otoni
145. Três Corações
146. Três Marias
147. Ubá
148. Uberaba
149. Uberlândia
150. Varjão de Minas
151. Verdelândia
152. Viçosa
153. Visconde do Rio Branco
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Despesas Totais por Modalidade de
Contratação.pdf - Despesas Totais por
Modalidade de Contratação - Anexo do

tópico 4.3.4
 



Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4ª Regiao

CREFITO/MG

CNPJ: 21.947.619/0001-88

%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.%ValorQtd.

2015201620152016

Despesa PagaDespesa Liquidada

Despesas por Modalidade de Licitação

Modalidade Contratação

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g+h)

00,00000,00000,00000,000a) Convite

0,2118.960,00300,0000,2118.960,00300,000b) Tomada de Preços

00,00000,00000,00000,000c) Concorrência

5,70512.358,49155,97604.997,54275,70512.358,49345,97604.997,54135d) Pregão

00,00000,00000,00000,000e) Concurso

2,83253.788,50140,1010.468,0022,83253.788,50380,1010.468,0012f) Consulta

00,00000,00000,00000,000
g) Regime Diferenciado de Contratações
Públicas

8,7785.106,99326,1615.465,54298,7785.106,99756,1615.465,54147

2. Contratações Diretas (i+j)

3,02271.609,531674,12417.512,641663,02271.609,533344,12417.512,64380i) Dispensa

18,451.656.963,915443,674.424.917,234718,451.656.963,9136443,674.424.917,23454j) Inexigibilidade

21,51.928.573,4422147,84.842.429,8721321,51.928.573,4469847,84.842.429,87834

3. Regime de Execução Especial

1,87167.998,18352,01203.601,6791,87167.998,181362,01203.601,67196k) Suprimento de Fundos

1,9167.998,18352,0203.601,6791,9167.998,181362,0203.601,67196

4. Pagamento de Pessoal (l+m)

33,883.043.446,941627,212.757.201,311133,883.043.446,9423527,212.757.201,31152l) Pagamento em Folha

10,67958.567,79116,14622.511,62810,67958.567,796576,14622.511,62457m) Diárias

44,64.002.014,732733,43.379.712,931944,64.002.014,7389233,43.379.712,93609

5. Total

76,636.883.693,3431589,239.041.210,0127076,636.883.693,34180189,239.041.210,011786

6. Total Geral

1008.982.688,8232610010.133.033,812921008.982.688,82200410010.133.033,812322

Página:1/1
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 09/05/2017



5 - GOVERNANÇA 
 
 
5.1 GOVERNANÇA 
 

O CREFITO-4 é composto por profissionais em cargos eletivos de conselheiros e na função
de gestores, sendo eles: presidente, vice-presidente, diretor-tesoureiro e diretor-secretário,
que integram a diretoria;  além de outros cinco conselheiros efetivos, que com aqueles
formam o colegiado, totalizando nove cadeiras. O controle interno é realizado por uma
Comissão de Tomadas de Contas, composta por três membros entre os cinco conselheiros
alheios à diretoria, além de controladoria externa e auditoria independente. O conselho
conta,  ainda,  com as  Assessorias  Jurídica  e  Contábil.  Além desses  componentes  da
governança e outras assessorias da presidência, há também a Coordenação-Geral,  as
coordenações de departamentos e  núcleos, a  Comissão Permanente  de Licitação,  os
delegados de representação política,  as  comissões técnicas  e  especiais,  as  câmaras
técnicas e os grupos de trabalho.
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5.2 DIRIGENTES 
 

Dirigente: Anderson Luís Coelho

CPF: 012.858.026-75

Cargo: Presidente

Registro Profissional: 58267F

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Fisioterapeuta

Dirigente: Hermann Alecsandro Rodrigues

CPF: 052.028.516-69

Cargo: Diretor-Tesoureiro

Registro Profissional: 91568F

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Fisioterapeuta

Dirigente: Daniela Rodrigues Villani

CPF: 048.577.786-02

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 11167TO

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4
 

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014
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Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Terapeuta ocupacional. Vice-presidente

Dirigente: Flávia Massa Cipriani

CPF: 046.917.536-21

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 108727-F

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4
 

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Fisioterapeuta. Diretora-secretária

Dirigente: Cristiane Luisa Renger

CPF: 027.700.896-41

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 8322TO

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Terapeuta ocupacional

Dirigente: Gustavo Oliveira Rocha

CPF: 033.410.196-42

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 58183-F

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4

Ato de designação: Ata
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Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Fisioterapeuta. Membro da Comissão de Tomada de Contas

Dirigente: Hugo Pereira Goretti

CPF: 055.469.596-06

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 82246F

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Fisioterapeuta. Membro da Comissão de Tomada de Contas

Dirigente: Jocimar Avelar Martins

CPF: 026.067.656-05

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 17554F

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4

Ato de designação: Ata

Data do Ato de
designação: 13/04/2014

Data inicial do mandato: 13/04/2014

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais Fisioterapeuta. Membro da Comissão de Tomada de Contas

Dirigente: Luisa Amélia Alves de Castro

CPF: 829.244.146-87

Cargo: Conselheiro Efetivo

Registro Profissional: 3888TO

Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4)

Processo de escolha de
dirigentes e exigências
quanto ao perfil:

Eleição direta entre profissionais inscritos e regulares no CREFITO-4
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Ato de designação: Termo de posse

Data do Ato de
designação: 26/01/2015

Data inicial do mandato: 26/01/2015

Data final do mandato: 12/04/2018

Informações adicionais
Terapeuta ocupacional. Eleita pelos conselheiros efetivos entre os suplentes do colegiado, conforme
determina a Resolução COFFITO nº 182/1997, em substituição à então conselheira Graziela Silva
Gomes, que renunciou por razões de foro íntimo.
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5.3 AUDITORIA 
 

O  CREFITO-4  dispõe  de  uma  Comissão  de  Tomada  de  Contas,  órgão  permanente
composto  por  três  membros  entre  os  cinco  conselheiros  alheios  à  diretoria, além da
Controladoria Externa, formada por três profissionais nomeados fora da relação de membros
do colegiado. Conta, ainda, com auditoria externa independente.
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5.4 APURAÇÕES 

 

 

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as
providências adotadas
Em 2016 não houve identificação ou denúncias de eventos que pudessem gerar danos ao
erário da autarquia.

Informações adicionais
Nada digno de nota.
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5.5 GESTÃO RISCOS 
 

Os componentes  da  instância  interna  de  governança,  já  identificados  neste  relatório,
percebem a importância dos controles internos como elementos essenciais à consecução
dos  objetivos  traçados  pelo  CREFITO-4,  dando-lhes  todo  apoio  e  suporte  para  que
funcionem de maneira adequada.
 
Referidos  controles  internos  administrativos  visam  a  garantir  a  confiabilidade  das
informações  contábeis  e  financeiras;  a  observância  irrestrita  às  disposições  legais  e
regimentais que regem o funcionamento e as atividades do CREFITO-4; o bom uso dos
recursos, evitando-se danos, bem como a execução eficiente dos objetivos traçados.
 
Comissões foram destacadas para esse propósito,  como por  exemplo a Comissão do
Patrimônio, que tem como principal objetivo apurar regularmente a situação dos bens de
propriedade do CREFITO-4, tendo o referido colegiado, com auxílio da Assessoria Contábil,
contratado empresa para realizar novo inventário de todo o acervo patrimonial, o que foi feito
no  ano  de  2015  por  intermédio  da  empresa  BH Patrimonial  Ltda.,  cujo  trabalho  teve
continuidade durante o exercício de 2016.
 
Nos controles internos, o conselho obedece às regras da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para os processos ligados ao Departamento de Recursos Humanos, que passará a
contar com um analista de RH graduado em psicologia após a conclusão do Concurso
Público  nº  001/2016.  Outras  vagas  serão  preenchidas  imediatamente  por  servidores
concursados, sendo o restante do quadro de pessoal formado por funcionários ocupantes de
cargos de livre nomeação e exoneração.
 
Nas atividades contábeis, o CREFITO-4 segue as recomendações do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e as Normas Internacionais de Contabilidade e Normas Contábeis
Aplicadas ao Setor Público (NCASP) 16.9 e 16.10 para os procedimentos de depreciação do
imobilizado.
 
Os processos de compras da autarquia, por sua vez, obedecem às normas de licitação
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993.
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5.6 REMUNERAÇÕES 
 

Nenhuma  remuneração  é  paga  aos  diretores  ou  conselheiros,  que  ocupam  cargos
voluntários e não remunerados. Contudo, nos termos do preceituado na Lei Federal nº
6.316/1975,  em seu art. 19,  e  nas  Resoluções COFFITO nºs  182/1997 e  389/2011,  e
considerando a Lei Federal nº 11.000/2004, bem como os acórdãos 1555/2004, 470/2005 e
570/2007, que garantem aos conselheiros o pagamento de jetons,  diárias e auxílio de
representação,  tais  pagamentos  têm  caráter  indenizatório,  não  configurando  salário,
vencimento ou subsídio e não gerando vínculo empregatício.
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5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE 

 

 

SISTEMÁTICA DE
CONTRATAÇÃO DA

AUDITORIA INDEPENDENTE
O processo de contratação foi realizado pela Comissão Permanente de Licitação

NOME DA EMPRESA
CONTRATADA

Ferrari & Associados - Auditores
Independentes Sociedade Civil
Ltda.

CPNJ DA CONTRATADA 02.980.915/0001-36

ENDEREÇO DA EMPRESA
CONTRATADA

Rua Professor Nardelli Bemfica, nº 74, cobertura 202, Bairro Fernão Dias, Belo
Horizonte/MG, CEP 31.910-450

CONTATO Ricardo Ferrari

DATA DO CONTRATO 30/11/2016 VALOR DO CONTRATO R$ 7.980,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Auditar as demonstrações contábeis referentes ao exercíco findo em 31 de dezembro de 2016,
mediante exames e/ou verificações, na base de testes, dos registros, documentos e controles
disponibilizados,  bem como dos  controles,  procedimentos  e  tratamentos  adotados  pela
administração do CREFITO-4, visando a contribuir com recomendações e/ou sugestões para
adequação e aprimoramento/aperfeiçoamento dos registros contábeis e controles internos
subsidiários.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS A contratada possuía todas as certidões de regularidade fiscal e o serviço foi prestado dentro
do prazo estabelecido. Em suas conclusões, os auditores opinaram pela aprovação das contas.
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6 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO 
 
 
6.1 GESTÃO DE PESSOAS 
 

A força de trabalho do CREFITO-4 é composta por 49 servidores, distribuidos entre a sede e
as delegacias. Para adequação e ampliação do quadro de servidores, foi contratado em
28/09/2016, a empresa Oppus Concursos Públicos Ltda, CNPJ: 22.529.128/0001-57 para
realização do concurso público em março/17, após finalização e  implementação de plano de
cargos e salários. Previsto também aquisição de nova sede.
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6.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

 

 

Força de trabalho da UPC
Introdução
O quadro de pessoal em 31/12/2016 é composto de 49 servidores.
Analise Crítica
A força de trabalho do CREFITO-4 é composta por 49 servidores, distribuidos entre a sede e
as delegacias. Para adequação e ampliação do quadro de servidores, está planejado para
2017 a realização de concurso público após finalização e implementação de plano de cargos
e salários, e aquisição de nova sede.
Informações adicionais
Está programado a realização do Concurso Público em 2017, para provimentos de cargos e
funções.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 0 8 0 0

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 0 8 0 0

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao
órgão 0 8 0 0

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório 0 0 0 0

               1.2.4. Servidores requisitados de outros
órgãos e esferas 0 0 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública 0 41 4 2

4. Total de Servidores (1+2+3) 0 49 4 2

Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologia do cargo Área Meio Área Fim

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 5 3

       1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0

       1.2. Membros de poder e agentes políticos 5 3

               1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 5 3

               1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0

               1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0
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               1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 0

2. Servidores com Contratos Temporários 0 0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 0

4. Total de Servidores (1+2+3) 5 3

Detalhamento da estrutura da UPC
Introdução
São considerados no Grupo de Direção e Assessoramento Superior os servidores de livre
provimento e servidores efetivos que ocupam cargo de livre provimento.
Analise Crítica
O acesso funcional ao CREFITO-4 se dá por concurso público. A contratação direta, se dá
em razão de cargos em comissão, ou seja, de livre contratação e exoneração, bem como
para suprir necessidades urgentes de demandas, sendo regularizado posteriormente com a
realização de concurso público.
Informações adicionais
Está programado a realização do Concurso Público em 2017, para provimentos de cargos e
funções.

Tipologia do cargo Lotação
autorizada

Lotação
efetiva

Ingresso no
exercicio

Egresso no
exercicio

1. Cargos em Comissão 0 49 4 2

       1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0

       1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 49 4 2

               1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao
Órgão 0 8 0 0

               1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

               1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 0 0

               1.2.4. Sem Vínculo 0 41 4 2

               1.2.5. Aposentados 0 0 0 0

2. Funções Gratificadas 0 0 0 0

       2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0

       2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0

       2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2): 0 49 4 2

Análise Crítica
Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade
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Quadro atual atende parcialmente às demandas, pois há setores ainda com possibilidade de
expansão e especialização.
Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim
Considera-se como área meio todas aquelas destinadas ao assessoramento do plenário e
facilitadoras para que o Conselho desempenhe suas competências legais previstas no artigo
7º  da  Lei  Federal  nº  6.316/75,  tais  como assessorias  jurídica,  contabil,  comunicação,
tecnologia da informação. E, como área fim, o registro, a fiscalização e a dívida ativa.
Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados
A atual gestão assumiu a autarquia após 28 anos sendo presidida por um único presidente,
com o quadro de pessoal insuficiente e insatisfatório para as atuais demandas, sendo todos
ingressos sem concurso público. Para tanto, houve a necessidade e urgência de se adequar
parcialmente o quadro às necessidades para tornar a máquina pública eficiente, dentro dos
limites que a infraestrura predial permite, até que os processos e regimentos fossem revistos
e aprimorados, permitindo a elaboração e implementação futura de um plano de cargos e
salários, a aquisição de uma sede mais ampla, e um concurso público fosse viabilizado para
adequar e ampliar o quadro, mantendo os cargos comissionados dentro da razoabilidade.

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível
Não há.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas
Não há.
 

79



6.1.2 DESPESA C/ PESSOAL 

 

 

Despesas com Pessoal
Análise Crítica
Considerando a  arrecadação e  a  despesa com pessoal,  e  o  porcentual  que representa,  considerando a  dimensão territorial  e  a
complexidade das funções do CREFITO-4 pode-se concluir que existe uma boa relação.
Informações Adicionais
O aumento das despesas em 2016 em relação a 2015 foi planejado no programa orçamento, o primeiro feito sob a responsabilidade da
atual gestão, para possibilitar e viabilizar os avanços preconizados e necessários para conferir mais eficiência na prestação dos serviços
públicos.

Tipologias /
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Despesas variáveis
Despesas
exercícios
anteriores

Decisões
Judiciais Total

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios
assist. e previd.

Demais
despesas
var.

Membros de poder e agentes políticos

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

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgao da unidade

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

2015 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

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

2015 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)

2016 2.733.164,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226.081,38 0,00 0,00 0,00 3.959.246,06
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2015 2.357.084,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075.037,29 0,00 0,00 0,00 3.432.121,58

Servidores cedidos com ônus

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

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servidores com contrato temporário

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

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.1.3 GESTÃO DE RISCOS 
 

Além do  constante  treinamento  e  atualização  de  seus  empregados,  notadamente  os
membros da Comissão Permanente de Licitações. O CREFITO-4, verificando a existência
de distorções entre a situação até então verificada na unidade e a sua força de trabalho,
elaborou, no ano de 2016, novo plano de cargos e salários, evitando-se, assim, possíveis
discussões no futuro. Empregados lotados no interior do estado foram trazidos à sede do
conselho, em 2016, para participarem de treinamentos.
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6.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
 

Não houve contratação de mão de obra temporária no exercício de 2016.

83



6.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

A Gestão de tecnologia da informação no CREFITO-4 é feita pelo Analista de Sistemas,
Márcio Fraga Álvares, e pelo Assistente de Tecnologia da Informação, Gustavo Gomes.
O  setor  conta  com  laboratório  para  pesquisas,  testes  de  novas  tecnologias  e
implementações, preservando a rede de produção de eventuais paradas.
Foram desenvolvidos 2 (dois) aplicativos para IOS (CREFITO MOBILE FISIO E CREFITO
MOBILE  TO)  e  publicados  na  loja  da  Apple.  Os  aplicativos  foram desenvolvidos  em
plataforma híbrida, para futuramente serem disponibilizados também como aplicação Web.
Foi implementado no laboratório ambiente de simulação de Active Directory do Windows
Server integrado com proxy Linux, para futura implantação em servidor Dell PowerEdge
R730 que será adquirido através de adesão à ata de registro de preços. O servidor será
virtualizado com software a ser licitado e contará com versão profissional de Firewall que
também será licitada. A solução atual é uma versão gratuita do software Endian Firewall,
que não atende todas as necessidades do CREFITO-4, como hotspot, firewall em nível de
aplicação, número de interfaces de rede superiores a 5 e suporte do fabricante.
O Setor  de TI  administrou os bancos de dados hospedados em servidores virtuais  da
Locaweb, assim como os softwares de virtualização XenServer e os sistemas operacionais
Windows Server.
Foi desenvolvido Aplicação Desktop utilizando VB.Net para controle de processos internos
do CREFITO-4.
 

84



6.2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

ANEXO - Sistemas de Informação - Vide anexo do tópico 6.2.1 no final da seção
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Sistemas de Informação - Anexo do tópico
6.2.1

 



 

Nome do Sistema Descrição Função 

Crefito.net Sistema de Controle e 

Gerenciamento Cadastral e 

Financeiro dos 

Fisioterapeutas e 

Terapeutas Ocupacionais, 

Consultórios e Clínicas do 

Estado de Minas Gerais 

O Crefito.net tem como objetivo centralizar o cadastro e a 

atividade de profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional, 

cumprindo a legislação do Conselho Federal (COFFITO). 

Todos os procedimentos e processos de inscrição, cancelamento, 

fiscalização, arrecadação e ético fazem parte deste sistema de 

gestão para o conselho. 

Warehouse App Aplicativo de Celular para 

Controle de Almoxarifado 

Aplicativo destinado a automação de entrada e saída de diversos 

almoxarifados e seus itens de consumo e permanentes. 

Portal CREFITO-4 Pagina do CREFITO-4 na 

web 

Tem como objetivo oferecer ao público interessado notícias e 

informações sobre procedimentos, Legislação, Diretoria, 

Delegacias, Licitações e outros. 

Estão disponíveis no portal CREFITO-4 serviços como consulta 

de cadastro, formulários para requerimento, Denúncias, Emissão 

de boletos e outros. 
iPonto Full 

Sistema de Ponto e Acesso 

Sistema integrado ao relógio de ponto biométrico, registro de 

entrada e saídas de funcionários. 
Compras net Compras 

Governamentais 

Software voltado a aquisição de bens, serviços através de pregão 

eletrônico. 
CPJ Software de Gestão 

Jurídica 

Armazenamento de processos, consulta processual por empresa, 

advogado, tipo de processo e comarca e/ou seção judiciária; 

controle e cumprimento de prazos. 

Cadin Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados do 

Setor Público Federal 

O Cadin e um cadastro que contém os nomes de pessoas físicas 

e jurídicas enquadradas em uma das seguintes situações: 

- Responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas 

para com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, 

direta e indireta; ou 

- Com a inscrição do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) 

suspensa ou cancelada; ou 

- Declaradas inaptas perante o Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ. 

Mtarget Sistema de E-mail 

Marketing 

Sistema de envio e gerenciamento de newsletters e grupos de 

assinantes. 

Sisbb Sistema de 

Informações Banco do 

Brasil 

Sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, 

doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por 

intermédio da Internet, processos licitatórios eletrônicos para a 

aquisição de bens e serviços comuns. 

Appery.io Plataforma de 

desenvolvimento de 

aplicativos 

Ferramenta de desenvolvimento, integração e distribuição de 

aplicativos multiplataforma. Combina ambiente de 

desenvolvimento baseado em navegadores e serviços de back-

end. 
 



 
 

SISCONT. Net Controle integrado de 

contabilidade e orçamento 

Principais características e funcionalidades são: 

Orçamento, Reformulações e Quadro Geral 

Orçamentário, Notas de pagamentos e Comprovantes de 

pagamento, Execução Orçamentaria e Contabilidade. 
SISPAT.Net Controla os bens 

patrimoniais do Conselho 

Cadastro dos bens patrimoniais, Controle das movimentações 

dos bens, Emissão dos Termos de Responsabilidade, Gráficos e 

relatórios de itens e Possibilidade de criação/customização de 

relatórios. 
GestãoTCU.NET Relatório de gestão ao TCU Elaboração, geração e envio do Relatório de Gestão, desenvolvido 

com base nas normas do Tribunal de Contas da União. 

 



7 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 
 
 
7.1 CANAIS DE ACESSO 

 

 

 

Introdução
Dados registrados durante o exercício pelos Departamentos de Fiscalização, Registro,
Dívida Ativa, Ouvidoria, Tecnologia da Informação, Diretoria e Presidência 

Análise Crítica
Nada digno de nota

Solicitações Reclamações Denúncias Sugestões Atendimentos/Encaminhamentos

8139 39 257 60 11289

Canais de Acesso
Tipo de Canal Agenda de Eventos

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/events/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Espaço digital para divulgação atualizada de atividades institucionais realizadas ou
apoiadas pelo conselho

Tipo de Canal Assessoria de Comunicação (ASCOM)

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/sugestao-de-pauta/

Horário de funcionamento: 9h a 18h (segunda a sexta-feira)

Descrição: Órgão de comunicação institucional, que mantém ferramenta digital para envio de críticas e
sugestões de pauta

Tipo de Canal CREFITO Mobile (Fisio e TO)

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: https://play.google.com/store/apps/developer?id=CREFITO-4&hl=pt_BR

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Aplicativos para uso em aparelhos de telefonia móvel, contendo ferramentas úteis à prática
clínica ética e legal

Tipo de Canal Denuncie Irregularidades

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/denuncie-irregularidades/

Horário de funcionamento: 9h a 18h (segunda a sexta-feira)

Descrição: Serviço de envio de denúncias ao Departamento de Fiscalização por profissionais inscritos
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e cidadãos leigos

Tipo de Canal Estatísticas

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://www.crefito4online.org.br/estatistica/estatisticaNucleo.php

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Espaço digital com atualização diária de dados quantitativos e geográficos sobre pessoas
físicas e jurídicas registradas

Tipo de Canal Fale Conosco

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/fale-conosco/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Serviço disponibilizado ao cidadão para envio de mensagens ao correio eletrônico geral da
autarquia

Tipo de Canal Formulário para Inscrição

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/formulario-para-inscricao/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Espaço digital para inscrição de profissionais registrados e regulares em atividades
institucionais do conselho

Tipo de Canal Licitações

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/em-andamento/

Horário de funcionamento: 9h a 18h (segunda a sexta-feira)

Descrição: Espaço digital criado para assegurar ampla publicidade aos processos licitatórios
concluídos ou em andamento

Tipo de Canal Núcleo de Apoio ao Profissional (NAP)

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/nucleo-de-apoio-ao-profissional/

Horário de funcionamento: 9h a 18h (segunda a sexta-feira)

Descrição: Suporte técnico-normativo oferecido ao profissional inscrito, com atendimento presencial e
eletrônico

Tipo de Canal Ouvidoria CREFITO-4

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/ouvidoria/

Horário de funcionamento: 9h a 18h (segunda a sexta-feira)

Descrição: Serviço de ouvidoria, aberto a profissionais inscritos e cidadãos leigos, para recebimento de
críticas e denúncias

Tipo de Canal Página no Facebook

Portaria de criação: Não se aplica
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Endereço / link de acesso: https://www.facebook.com/Crefito4/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Página mantida em rede social com o objetivo de prestar contas e possibilitar interlocução
com a sociedade 

Tipo de Canal Página no Flickr

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: flickr.com/crefito4

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Página mantida em rede social com o objetivo de prestar contas e possibilitar interlocução
com a sociedade

Tipo de Canal Página no Instagram

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: instagram.com/crefito4

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Página mantida em rede social com o objetivo de prestar contas e possibilitar interlocução
com a sociedade 

Tipo de Canal Página no Twitter

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: twitter.com/crefito4

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Página mantida em rede social com o objetivo de prestar contas e possibilitar interlocução
com a sociedade

Tipo de Canal Perguntas Frequentes

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/perguntas-frequentes/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Espaço digital destinado a dirimir questionamentos recorrentes identificados por setores de
atendimento direto

Tipo de Canal Pesquisa Profissional

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://www.crefito4online.org.br:8080/crefitoweb

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Serviço de consulta do cidadão à relação atualizada de profissionais e serviços registrados
na autarquia

Tipo de Canal Portal da Transparência

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/transparencia/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Espaço digital destinado a promover transparência e acesso à informação, com atualização
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constante de dados

Tipo de Canal Rádio Funcional

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: www.crefito4.org.br/radiofuncional

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Web rádio criada para servir de canal útil à fiscalização do exercício profissional em Minas
Gerais

Tipo de Canal Serviços Online

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: http://crefito4.org.br/site/servicos-online-2/

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Espaço digital destinado à oferta de serviços e informações a atuais e futuros profissionais
inscritos

Tipo de Canal Sítio Eletrônico Oficial

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: www.crefito4.org.br

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Sítio oficial na rede mundial de computadores, com atualização diária de dados oficiais e
informativos

Tipo de Canal TV CREFITO-4

Portaria de criação: Não se aplica

Endereço / link de acesso: https://www.youtube.com/tvcrefito4

Horário de funcionamento: Tempo integral

Descrição: Canal em sítio eletrônico de compartilhamento de vídeos para prestação de contas e
interlocução social

O CREFITO-4 adota durante a atual gestão os mais avançados e abrangentes canais de
comunicação com a sociedade.  Entre  eles  pode-se  especificar  o  Núcleo  de Apoio  ao
Profissional (NAP), que é composto por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, além de
pessoal técnico para garantir ao profissional orientações e auxílio em questões ligadas ao
exercício profissional e dúvidas quanto a normatização. Além no NAP, conta com portal da
transparência no sítio eletrônico www.crefito4.org.br e demais canais de informação no
referido endereço. Mantém, ainda, páginas no Facebook, Instagram, Twitter e Flickr, além
de  boletins  eletrônicos  encaminhados  por  e-mail  e  revista  impressa  semestral  com
prestação de contas da gestão. Criou também ouvidoria permanente, com atendimento
presencial na sede (capital) e mais cinco subsedes nas mesorregiões do estado (interior).
Ademais, implementou projetos como o “Palavra de Conselho” e as audiências públicas
microrregionais,  que  contemplam  encontros  presenciais  na  capital  e  no  interior  e
agendamento  de  reuniões  de  profissionais,  cidadãos  ou  grupos  diretamente  com  o
presidente, de forma descentralizada, acessível e acolhedora. Os canais de acesso ao
CREFITO-4 são considerados, dentro do Sistema COFFITO/CREFITOs, como dos mais
eficientes, fato que pode ser comprovado pelo nível de informação que os profissionais
recebem hoje, colocando-os permanentemente em linha direta com a autarquia regional sem
quaisquer obstáculos, tais como exigência de cadastro prévio ou regularidade profissional.
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7.2 PESQUISA SATISFAÇÃO 
 

O CREFITO-4 conta, em seus mecanismos de comunicação institucional e ouvidoria, com
instrumentos para aferir a satisfação de seus atendimentos, serviços prestados e ações
implementadas, com possibilidade de registrar e auscultar sugestões e reclamações, sendo
que tais manifestações são diretamente encaminhadas aos setores correspondentes para
análise e pronta resposta, além de realizar com frequência enquetes e consultas públicas
em seu sítio eletrônico e plataformas virtuais com links encaminhados por e-mail.
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7.3 TRANSPARÊNCIA 

 

 

 

 

Introdução
Escolhido  pela  diretoria  do  CREFITO-4  como  o  “Ano  dos  Avanços”,  2016  marcou  a
consolidação da política de transparência e acesso à informação do conselho – concebida,
planejada, implementada e avaliada de forma contínua pela atual gestão.
 
Foi durante o referido exercício que a presidência do CREFITO-4 assinou termo de anuência
a  processo  licitatório  promovido  pelo  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia
Ocupacional (COFFITO) tendo como objeto a “contratação de empresa para a elaboração
de software de divulgação de informações no Portal da Transparência”.
 
Ao  prever  o  custeio  compartilhado  do  serviço  entre  órgãos  componentes  do  Sistema
COFFITO/CREFITOs, tal contratação viabilizou a adoção de uma estratégia harmônica
visando  ao  cumprimento  integral  da  Lei  Federal  nº  12.527/2011  (Lei  de  Acesso  à
Informação) e dos Acórdãos nºs 96/2016 e 2513/2016 do Plenário do TCU.
 
Outra atividade priorizada pelo CREFITO-4 no campo da transparência durante o ano de
2016 foi o treinamento de integrantes da Comissão Permanente de Licitação (CPL) acerca
das normas federais que regem o tema. Assim, o pregoeiro e a gestora de contratos do
conselho participaram de seminário sobre governança e gestão de riscos nas aquisições,
cuja programação contemplou recomendações da Corte de Contas da União.
 
Paralelamente, o conselho firmou protocolo de estágio com a Universidade Federal de
Minas  Gerais  (UFMG),  passando  a  contar  com a  colaboração  de  uma acadêmica  de
Ciências do Estado em pesquisas relacionadas à administração pública.
 
Entre outras atividades de estágio, foram realizados em 2016 estudos para a adesão da
autarquia ao Programa Brasil  Transparente (mantido pelo Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controladoria-Geral da União) e ao Programa Nacional de Gestão Pública e
Desburocratização  (Gespública,  desenvolvido  pelo  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão).

Endereço do portal da transparência
http://crefito4.org.br/site/transparencia/

Informações disponíveis ao Cidadão
Edital de concurso público; balanços financeiros e patrimoniais; variações patrimoniais;

comparativos  de  receitas  e  despesas;  relatórios  de  gestão  anteriores;  relação  de
funcionários  e  cargos;  despesas  com  pessoal,  encargos  patronais,  diárias,  jetons,
passagens aéreas e terrestres;  orçamentos-programa e reformulações orçamentárias;
processos administrativos de compras na íntegra; avisos de homologação de licitações e
extratos de contratos.

Análise crítica
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O ineditismo e o alcance das ações de transparência e acesso à informação promovidas
pela  atual  gestão  do  CREFITO-4  exigiram  da  diretoria  planejamento  cuidadoso  e
implementação gradual. Apesar das dificuldades inerentes às inovações pretendidas pelo
colegiado, o ano de 2016 registrou avanços significativos na execução dessa nova política,
criada em meados de 2014. Os êxitos obtidos no aludido exercício propiciam ambiente
favorável para o atingimento de metas mais abrangentes, programadas para os anos de
2017 e 2018.
 
Para o exercício de 2017, a autarquia definiu as metas prioritárias: adesão aos Programas
Brasil Transparente e Gespública; execução da segunda fase do plano para monitoramento
da  aplicação  das  normas  e  diretrizes  estabelecidas  pela  Lei  da  Transparência  (Lei
Complementar nº 131/2009), Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e Política
Nacional de Participação Social (Decreto nº 8.243/2014); conclusão da segunda etapa do
processo de sistematização da política de gestão participativa e controle social do conselho
mediante avaliação dos instrumentos existentes, pesquisa de experiências bem-sucedidas
em outras organizações e proposição de novos mecanismos;  e novas atividades para
formação continuada dos membros da CPL em transparência e acesso à informação.
O CREFITO-4 obedece rigorosamente à Lei  Federal  nº 12.527/2011 (Lei  de Acesso à
Informação) e mantém em seu sítio eletrônico o portal da transparência, onde todas as
informações referentes à governança e à administração pública estão disponíveis para
consulta, sendo estas atualizadas na medida em que se realizam atos administrativos. Além
disso, no sitio eletrônico do conselho, que foi inclusive repaginado para contemplar de forma
mais ampla e visível tais dados, encontram-se informações específicas sobre licitações,
além de toda a prestação de contas da gestão da autarquia para acesso geral da sociedade,
sem necessidade de senhas ou autorizações, ou seja, aberto a qualquer cidadão.
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7.4 ACESSIBILIDADE 

 

 

O CREFITO-4 possibilita aos profissionais inscritos pleno acesso a serviços públicos por
meio de seu sitio eletrônico, além de garantir atendimento pessoal ágil, dentro dos limites
estabelecidos em leis e resoluções para a prestação do serviço público a que está obrigado.
Quanto ao acesso físico, o CREFITO-4 está instalado em um prédio comercial, dotado de
elevadores, o que facilita o deslocamento de pessoas com deficiência. Por outro lado, já se
identificou a necessidade de adquirir nova sede administrativa em razão da insatisfação de
espaço  físico  para  a  prestação  do  serviço  público,  além  da  premência  de  dar  aos
profissionais e ao público em geral melhor acessibilidade, já que as instalações físicas do
CREFITO-4 se localizam em um prédio construído na década de 1950, portanto, com todos
os inconvenientes da idade e de suas dependências defasadas e insatisfatórias para as
atuais demandas.
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8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS 

 
 
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO 
 

No exercício de 2016, apuramos superávit financeiro, orçamentário e patrimonial no valor de
R$ 2.387.628,17 (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais
e dezessete centavos), demonstrando desempenho positivo na gestão, que vem planejando
a melhoria das instalações físicas, com eventual compra de nova sede para possibilitar a
ampliação de seu quadro por meio do Concurso Público nº 001/2016. A receita realizada foi
de R$ 12.085.181,14 (doze milhões,  oitenta  e  cinco mil,  cento  e  oitenta  e  um reais  e
quatorze centavos), conforme demonstrado nos quadros anexos.
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8.2 NCASP 

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?   Sim
 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa
Adotamos as normas acima, fazendo as provisões de férias e seus respectivos encargos,
bem como procedemos à contabilização da depreciação do imobilizado.

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo
A vida útil do nosso imobilizado foi realizada de acordo com o levantamento do tombamento
de bens realizado pela empresa BH Patrimonial Ltda.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão
A depreciação e a amortização dos Bens do Ativo foram realizadas de acordo com as
Normas  Brasileiras  de  Contabilidades  Aplicadas  ao  Setor  Público,  em  obediência
às Resoluções CFC nºs 1.128/2008 e 1.136/2008, que aprova NBCT 16.9 - Depreciação,
Amortização e Exaustão, e em conformidade com as normas emitidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional (STN).

Taxas utilizadas para os cálculos
Bens móveis: 10%;
Veículos: 20%;
Bens imóveis: 4%;
Software: 20%.

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do
diferido
De acordo com a auditoria externa realizada pela empresa Ferrari & Associados Auditores
Independentes Sociedade Civil Ltda.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado no exercício
Considerando as depreciações, bem como a baixa de bens imóveis, houve impacto na
apuração do superávit  do exercício, conforme demonstrado nas variações patrimoniais
diminuitivas.

Informações adicionais
Nada digno de nota.
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8.3 APURAÇÃO CUSTOS 
 

Esta unidade jurisdicionada, por intermédio do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), vem atuando no desenvolvimento de programa de informática para
a constituição do centro de custos no âmbito da autarquia regional. O CREFITO-4 criou uma
comissão para avaliação da sistemática para apuração de custos.
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8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

Nome Descrição

Balanço Financeiro.pdf Balanço Financeiro

Balanço Orçamentário.pdf Balanço Orçamentário

Balanço Patrimonial.pdf Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf Demonstrativo das Variações Patrimoniais
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ANEXO - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro - Vide anexo do tópico 8.4 no final da
seção
ANEXO - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário - Vide anexo do tópico 8.4 no
final da seção
ANEXO - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial - Vide anexo do tópico 8.4 no final
da seção
ANEXO - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Vide
anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXO - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
vide anexo.
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Balanço Financeiro.pdf - Balanço
Financeiro - Anexo do tópico 8.4

 



DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CREFITO/MG
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4ª Regiao

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 21.947.619/0001-88

8.982.688,8210.133.033,81Despesa Orçamentária10.355.576,0812.085.181,14Receita Orçamentária

8.982.688,8210.133.033,81CREDITO EMPENHADO – PAGO10.355.576,0812.085.181,14RECEITA REALIZADA

8.596.209,7110.046.391,28DESPESA CORRENTE10.355.576,0812.085.181,14RECEITA CORRENTE

2.357.084,292.765.012,31PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS8.739.011,0410.071.024,11RECEITAS DE CONTRIBUICOES

706.420,24775.356,84ENCARGOS PATRONAIS8.739.011,0410.071.024,11RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

5.532.705,186.506.022,13OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.739.011,0410.071.024,11ANUIDADES

386.479,1186.642,53DESPESA DE CAPITAL1.009,87RECEITA PATRIMONIAL

386.479,1186.642,53INVESTIMENTOS1.000,00RECEITAS IMOBILIÁRIAS

9,87DIVIDENDOS

705.639,24762.865,09RECEITA DE SERVIÇOS

475.372,44497.265,61EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

171.615,00237.273,79
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CARTEIRAS

75,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

43.471,3728.250,69
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIFICADOS

15.180,43RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

893.906,251.219.186,94FINANCEIRAS

467.137,69510.410,84JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

426.768,56708.776,10ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2



CREFITO/MG

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

24.478,6729.574,94MULTAS SOBRE ANUIDADES

402.289,89679.201,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

17.019,5531.095,13OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.666,645.716,43MULTAS DE INFRAÇÕES

14.352,9125.378,70RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

1.509.359,941.734.967,12Pagamentos Extraorçamentários1.591.278,411.919.272,73Recebimentos 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

1.053.104,201.092.899,15Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados1.015.712,261.111.867,13Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

456.255,74642.067,97Outros Pagamentos Extraorçamentários575.566,15807.405,60Outros Recebimentos Extraorçamentários

2.086.486,124.222.939,06Saldo em espécie para o Exercício Seguinte631.680,392.086.486,12Saldo em espécie do Exercício Anterior

2.081.986,124.218.439,06Caixa e Equivalente de Caixa631.680,392.081.986,12Caixa e Equivalente de Caixa

4.500,004.500,00Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados4.500,00Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

12.578.534,8816.090.939,9912.578.534,8816.090.939,99Total:

Página:2/2Impresso em: 09/05/2017
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Balanço Orçamentário

CREFITO/MG
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4ª Regiao

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 21.947.619/0001-88

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

685.181,1412.085.181,1411.400.000,0011.400.000,00    RECEITA CORRENTE

-59.975,8910.071.024,1110.131.000,0010.131.000,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-59.975,8910.071.024,1110.131.000,0010.131.000,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-59.975,8910.071.024,1110.131.000,0010.131.000,00          ANUIDADES

-515.397,037.787.118,178.302.515,208.302.515,20             Anuidades PF do Exercício

-683.871,15721.338,451.405.209,601.405.209,60             Anuidades PJ do Exercício

1.094.369,191.422.853,99328.484,80328.484,80             Anuidades PF de Exercícios Anteriores

44.923,10139.713,5094.790,4094.790,40             Anuidades PJ de Exercícios Anteriores

1.009,871.009,870,000,00      RECEITA PATRIMONIAL

1.000,001.000,000,000,00        RECEITAS IMOBILIÁRIAS

1.000,001.000,000,000,00          Aluguéis

9,879,870,000,00        DIVIDENDOS

9,879,870,000,00          Dividendos Recebidos

241.865,09762.865,09521.000,00521.000,00      RECEITA DE SERVIÇOS

117.265,61497.265,61380.000,00380.000,00        EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

101.481,61401.481,61300.000,00300.000,00          Inscrição PF

15.784,0095.784,0080.000,0080.000,00          Inscrição PJ

163.273,79237.273,7974.000,0074.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

163.273,79237.273,7974.000,0074.000,00          Carteiras PF
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-5.925,0075,006.000,006.000,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

-4.925,0075,005.000,005.000,00          Certidões PF

-1.000,000,001.000,001.000,00          Certidões PJ

-1.749,3128.250,6930.000,0030.000,00        RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS

-1.749,3128.250,6930.000,0030.000,00          Outras Rendas

-31.000,000,0031.000,0031.000,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-1.000,000,001.000,001.000,00          Anuncios

-20.000,000,0020.000,0020.000,00          Mala Direta

-10.000,000,0010.000,0010.000,00          Outras Receitas Diversas

523.186,941.219.186,94696.000,00696.000,00      FINANCEIRAS

122.410,84510.410,84388.000,00388.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

122.410,84510.410,84388.000,00388.000,00          Juros s/Anuidades

400.776,10708.776,10308.000,00308.000,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-1.000,000,001.000,001.000,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-1.000,000,001.000,001.000,00             Atualização Monetaria s/Anuidades

6.574,9429.574,9423.000,0023.000,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

6.574,9429.574,9423.000,0023.000,00             Multas s/Anuidades

395.201,16679.201,16284.000,00284.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

431,74431,740,000,00             Aplicação em Poupança

394.769,42678.769,42284.000,00284.000,00             Aplicação em Fundos

-20.904,8731.095,1352.000,0052.000,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-20.000,000,0020.000,0020.000,00        DÍVIDA ATIVA

-10.000,000,0010.000,0010.000,00          Divida Ativa em Fase Administrativa

-10.000,000,0010.000,0010.000,00          Divida Ativa em Fase Executiva

-16.283,575.716,4322.000,0022.000,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

-9.759,685.240,3215.000,0015.000,00          Multas pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
RECEITAS

REALIZADAS
PREVISÃO

ATUALIZADA
PREVISÃO

INICIAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-6.523,89476,117.000,007.000,00          Multas s/Eleicoes

-10.000,000,0010.000,0010.000,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-10.000,000,0010.000,0010.000,00          Indenizações e Restituição

25.378,7025.378,700,000,00        RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

3.218,383.218,380,000,00          Receitas Não Identificadas

22.160,3222.160,320,000,00          Demais Variações Aumentativas

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

685.181,1412.085.181,1411.400.000,0011.400.000,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

685.181,1412.085.181,1411.400.000,0011.400.000,00     TOTAL

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

872.608,7210.046.391,2810.046.391,2810.046.391,2810.919.000,0010.850.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

30.230,853.540.369,153.540.369,153.540.369,153.570.600,003.137.200,00        PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.087,692.765.012,312.765.012,312.765.012,312.793.100,002.422.000,00          REMUNERAÇÃO PESSOAL

8.593,562.251.406,442.251.406,442.251.406,442.260.000,001.900.000,00             Salários

1.214,21218.785,79218.785,79218.785,79220.000,00200.000,00             Férias

255,79211.344,21211.344,21211.344,21211.600,00202.000,00             Gratificação de Natal  13º Salário

17.107,0610.392,9410.392,9410.392,9427.500,0055.000,00             Abono Pecuniário de Férias

0,000,000,000,000,0040.000,00             Indenizações Trabalhistas

728,0765.271,9365.271,9365.271,9366.000,0020.000,00             Estagiários

189,007.811,007.811,007.811,008.000,005.000,00             Cursos de Aperfeiçoamento Profissional

2.143,16775.356,84775.356,84775.356,84777.500,00715.200,00          ENCARGOS PATRONAIS

46,51533.053,49533.053,49533.053,49533.100,00507.000,00             INSS Patronal

1.706,42214.993,58214.993,58214.993,58216.700,00185.000,00             FGTS

390,2327.309,7727.309,7727.309,7727.700,0023.200,00             PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

842.377,876.506.022,136.506.022,136.506.022,137.348.400,007.712.800,00        OUTRAS DESPESAS CORRENTES

9.541,79439.458,76439.458,76439.458,76449.000,55427.000,00          BENEFÍCIOS A PESSOAL

4.071,7255.928,2855.928,2855.928,2860.000,0060.000,00             Vale Transporte

2.952,00207.048,00207.048,00207.048,00210.000,00200.000,00             Vale Refeição

2.518,07176.482,48176.482,48176.482,48179.000,55167.000,00             Plano de Saúde

205.803,851.748.996,151.748.996,151.748.996,151.954.800,002.390.000,00          USO DE BENS E SERVIÇOS

69.131,35217.668,65217.668,65217.668,65286.800,00272.000,00             MATERIAL DE CONSUMO

8.165,3822.734,6222.734,6222.734,6230.900,0033.000,00                Materiais de Expediente

6.948,998.051,018.051,018.051,0115.000,0015.000,00                Artigos e Material para Higiene

4.487,8515.412,1515.412,1515.412,1519.900,0036.000,00                Materiais de Informatica

0,000,000,000,000,005.000,00                Materiais para Conservação de Bens Móveis

7.598,7115.401,2915.401,2915.401,2923.000,0023.000,00                Materiais para Conservação de Bens Imóveis

1.150,203.849,803.849,803.849,805.000,005.000,00                Materiais Acessórios p/Maquinas e Aparelhos

9.680,6110.319,3910.319,3910.319,3920.000,0030.000,00                Peças e Acessórios para Viaturas

6.615,7658.184,2458.184,2458.184,2464.800,0064.800,00                Combustiveis e Lubrificantes

3.855,1622.144,8422.144,8422.144,8426.000,0020.000,00                Generos de Alimentação

4.600,00400,00400,00400,005.000,005.000,00                Vestuário, Uniformes e Calçados

3.800,000,000,000,003.800,003.800,00                Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações

872,176.527,836.527,836.527,837.400,001.400,00                Materiais Eletricos

7.000,000,000,000,007.000,007.000,00                Utensílios Domésticos

3.801,5211.198,4811.198,4811.198,4815.000,0015.000,00                Outros Materiais de Consumo

555,0043.445,0043.445,0043.445,0044.000,008.000,00                Utensílios Diversos

15.045,47166.954,53166.954,53166.954,53182.000,00518.000,00             SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS

6.724,29133.275,71133.275,71133.275,71140.000,00430.000,00                Remuneração de Serviços Pessoais

3.859,8126.140,1926.140,1926.140,1930.000,0086.000,00                INSS - Autonomos

2.000,000,000,000,002.000,002.000,00                Serviços de Hospedagem
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

2.461,377.538,637.538,637.538,6310.000,000,00                Honorários de Sucumbencia

121.627,031.364.372,971.364.372,971.364.372,971.486.000,001.600.000,00             DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS

7.678,56227.321,44227.321,44227.321,44235.000,00220.000,00                Diárias a Funcionários

33.878,24156.121,76156.121,76156.121,76190.000,00310.000,00                Diárias a Conselheiros

22.060,02127.939,98127.939,98127.939,98150.000,00150.000,00                Diárias a Colaboradores

7.427,57392.572,43392.572,43392.572,43400.000,00420.000,00                Auxílio Representação a Conselheiros

397,89330.602,11330.602,11330.602,11331.000,00200.000,00                Aux. Representação - Colaboradores

9.610,00390,00390,00390,0010.000,0060.000,00                Ajuda de Custo a Servidores - Fiscalização

10.750,009.250,009.250,009.250,0020.000,000,00                Ajuda de Custo Projeto CREFITO

29.824,75120.175,25120.175,25120.175,25150.000,00240.000,00                Gratif. p/Particip. Orgãos Delib. Coletiva (Jeton)

525.619,651.454.042,891.454.042,891.454.042,891.979.662,542.058.000,00          SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

2.800,002.200,002.200,002.200,005.000,005.000,00             Assinaturas Periódicos

0,2795.099,7395.099,7395.099,7395.100,0090.000,00             Condominio

13,1862.736,8262.736,8262.736,8262.750,0060.000,00             Locação de Bens Imóveis

4.700,00300,00300,00300,005.000,005.000,00             Locação de Veiculos

1.871,003.129,003.129,003.129,005.000,005.000,00             Locação de Equipamentos, Apar. e Bens Móveis

6.626,8116.323,1916.323,1916.323,1922.950,0040.000,00             Seguros em Geral

15.397,099.902,369.902,369.902,3625.299,4564.000,00             Festividades, Recepções, Hosp e Homenagem

119,6547.880,3547.880,3547.880,3548.000,0035.000,00             Serviços de Energia Elétrica e Gas

16.883,46243.116,54243.116,54243.116,54260.000,00260.000,00             Serviços de Correios

38.163,0055.900,0955.900,0955.900,0994.063,09121.000,00             Serviços de Telecomunicações

499,8733.800,1333.800,1333.800,1334.300,0014.000,00             Serviços de Internet

4.310,2165.689,7965.689,7965.689,7970.000,0070.000,00             Serviços de Informatica

9.969,40280.030,60280.030,60280.030,60290.000,00320.000,00             Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas

19.520,7469.479,2669.479,2669.479,2689.000,0060.000,00             Reparos, Adapt. e Conserv. de Bens Móveis e Imóveis

3.041,23151.158,77151.158,77151.158,77154.200,0080.000,00             Serviços de Impressão e Encardenação
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

41.338,5133.661,4933.661,4933.661,4975.000,0075.000,00             Serviços de Divulgação, Public. e Publicidade

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00             Premios, Medalhas e Diplomas

16.918,283.081,723.081,723.081,7220.000,0020.000,00             Serviços de Alimentação

42.522,087.477,927.477,927.477,9250.000,00100.000,00             Assessoria Juridica - PJ

10.000,000,000,000,0010.000,0060.000,00             Assessoria Contábil - PJ

24.492,285.507,725.507,725.507,7230.000,0080.000,00             Serviços Técnicos Profissionais

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00             Serviços Médicos, Hosp e Odontológicos em Geral

4.300,00700,00700,00700,005.000,005.000,00             Fretes e Carretos

3.000,000,000,000,003.000,003.000,00             Pedagios e Estacionamento

11.219,3518.780,6518.780,6518.780,6530.000,0030.000,00             Congressos, Conferencias e Eventos

5.552,1342.447,8742.447,8742.447,8748.000,0028.000,00             Serviços de Hospedagem

54.462,475.537,535.537,535.537,5360.000,0060.000,00             Outros Encargos

23.940,6721.059,3321.059,3321.059,3345.000,0045.000,00             Despesas c/ Delegacia de Juiz de Fora

13.084,2231.915,7831.915,7831.915,7845.000,0045.000,00             Despesas c/ Delegacia de Pouso Alegre

19.277,8525.722,1525.722,1525.722,1545.000,0045.000,00             Despesas c/ Delegacia de Uberlândia

19.528,0525.471,9525.471,9525.471,9545.000,0045.000,00             Despesas c/ Delegacia de Gov. Valadares

11.050,7433.949,2633.949,2633.949,2645.000,0045.000,00             Despesas c/ Delegacia de Montes Claros

61,7623.638,2423.638,2423.638,2423.700,003.000,00             Serviços de Asseio e Higiene

34.945,3534.354,6534.354,6534.354,6569.300,0070.000,00             Outros Serviços PJ

56.010,003.990,003.990,003.990,0060.000,0060.000,00             Serviços de Auditoria

9.946,05112.353,95112.353,95112.353,95122.300,0027.300,00          TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

9.946,05112.353,95112.353,95112.353,95122.300,0027.300,00             TRIBUTOS

2.876,1361.123,8761.123,8761.123,8764.000,0015.000,00                Imposto e taxas

7.069,9251.230,0851.230,0851.230,0858.300,0012.300,00                Custas Judicias

50.774,0137.725,9937.725,9937.725,9988.500,00189.500,00          DEMAIS DESPESAS CORRENTES

10.000,000,000,000,0010.000,0080.000,00             Sentenças Judiciais
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

21.011,028.488,988.488,988.488,9829.500,0029.500,00             Indenizações, Restituições e Reposições

19.762,9929.237,0129.237,0129.237,0149.000,0080.000,00             Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

16.400,02365.736,89365.736,89365.736,89382.136,91306.000,00          SERVIÇOS BANCÁRIOS

4.987,721.012,281.012,281.012,286.000,006.000,00             Tarifas Bancarias

11.412,30364.724,61364.724,61364.724,61376.136,91300.000,00             Tarifas sobre Cobrança

24.292,502.347.707,502.347.707,502.347.707,502.372.000,002.315.000,00          TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

24.292,502.347.707,502.347.707,502.347.707,502.372.000,002.315.000,00             SUBVENÇÕES SOCIAIS

9.102,502.275.897,502.275.897,502.275.897,502.285.000,002.215.000,00                Cota-Parte do Conselho Federal

15.190,0071.810,0071.810,0071.810,0087.000,00100.000,00                 Doação a Entidades - Sindicatos

394.357,4786.642,5386.642,5386.642,53481.000,00550.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

294.357,4786.642,5386.642,5386.642,53381.000,00450.000,00        INVESTIMENTOS

30.000,000,000,000,0030.000,00100.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

30.000,000,000,000,0030.000,00100.000,00             Obras e Instalações

264.097,4755.902,5355.902,5355.902,53320.000,00330.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

100.000,000,000,000,00100.000,00100.000,00             Veiculos

36.968,846.031,166.031,166.031,1643.000,0040.000,00             Máquinas, Equipamentos e Aparelhos

835,5322.164,4722.164,4722.164,4723.000,0025.000,00             Aparelhos Foto-cinematográficos e Som

24.270,0023.730,0023.730,0023.730,0048.000,0048.000,00             Mobiliário em Geral

6.520,00480,00480,00480,007.000,007.000,00             Utensílio de Copa e Cozinha

85.503,103.496,903.496,903.496,9089.000,00100.000,00             Máquinas e Aparelhos de Informática

10.000,000,000,000,0010.000,0010.000,00             Aparelhos de Uso Diversos

260,0030.740,0030.740,0030.740,0031.000,0020.000,00          INTANGÍVEL

260,0030.740,0030.740,0030.740,0031.000,0020.000,00             Software

100.000,000,000,000,00100.000,00100.000,00        INVERSÕES FINANCEIRAS

100.000,000,000,000,00100.000,00100.000,00          AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

100.000,000,000,000,00100.000,00100.000,00             Aquisição de Imóveis
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIAL

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

1.266.966,1910.133.033,8110.133.033,8110.133.033,8111.400.000,0011.400.000,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-1.952.147,330,000,001.952.147,330,000,00       SUPERÁVIT

-685.181,1410.133.033,8110.133.033,8112.085.181,1411.400.000,0011.400.000,00       TOTAL
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CREFITO/MG
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4ª Regiao

CNPJ: 21.947.619/0001-88

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificaçãoExercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

265.973,58551.215,83PASSIVO CIRCULANTE14.180.118,3016.962.778,18ATIVO CIRCULANTE

25.823,6431.526,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

2.081.986,124.218.439,06CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
PRAZO

12.018.454,0612.660.338,05CRÉDITOS A CURTO PRAZO

35.939,46244.120,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
PRAZO

79.678,1284.001,07DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A
CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,000,00ESTOQUES

76.937,76129.438,84PROVISÕES  A CURTO PRAZO0,000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

127.272,72146.130,24DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO1.354.300,161.244.510,70ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE190.929,50190.929,50ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO

190.928,48190.928,48DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

0,000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
PRAZO

1,021,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
A LONGO PRAZO

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO1.148.032,531.014.923,98IMOBILIZADO

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO966.974,251.028.078,91BENS MÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO331.904,48331.904,48BENS IMÓVEIS

0,000,00150.846,20C345.059,41C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO
ACUMULADAS

0,000,0015.338,1338.657,22INTANGÍVEL

0,000,0019.172,6649.912,66SOFTWARES

0,000,003.834,53C11.255,44C(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

265.973,58551.215,83  TOTAL DO PASSIVO
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CREFITO/MG Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Período Anterior: 01/01/2015 à 31/12/2015

Compensações

0,000,00  TOTAL0,000,00  TOTAL

0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00  Execução de Obrigações Contratuais0,000,00  Execução de Direitos Contratuais

0,000,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00  Execução de Direitos Conveniados

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Concedidas

0,000,00
  Execução de Garantias e Contragarantias
Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

15.534.418,4618.207.288,88  TOTAL15.534.418,4618.207.288,88  TOTAL

15.268.444,8817.656.073,05  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.268.444,8817.656.073,05  Resultados Acumulados

0,000,00Demais Reservas

0,000,00  Ajuste de avaliação Patrimonial

0,000,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15.268.444,8817.656.073,05  SALDO PATRIMONIAL

13.633,771.890,00  PASSIVO PERMANENTE12.904.387,8113.365.551,66  ATIVO PERMANENTE

252.339,81549.325,83  PASSIVO FINANCEIRO2.630.030,654.841.737,22  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

2.377.690,844.292.411,39  Superávit Financeiro

Exercício Anterior  Exercício Atual
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CREFITO/MG
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4ª Regiao

CNPJ: 21.947.619/0001-88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

10.396.354,7511.902.202,30VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA12.798.020,3114.289.830,47VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

3.432.121,584.032.328,99PESSOAL E ENCARGOS11.168.882,9812.275.475,59CONTRIBUIÇÕES

2.357.084,292.806.247,61REMUNERAÇÃO DE PESSOAL11.168.882,9812.275.475,59CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.357.084,292.806.247,61REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS11.168.882,9812.275.475,59CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

706.420,24786.622,62ENCARGOS PATRONAIS705.639,24763.874,96EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

706.420,24786.622,62ENCARGOS PATRONAIS - RPPS705.639,24763.874,96EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

368.617,05439.458,76BENEFÍCIOS A PESSOAL705.639,24763.874,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

368.617,05439.458,76BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS893.906,251.219.186,94VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

3.104.744,243.399.472,75USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO467.137,69510.410,84JUROS E ENCARGOS DE MORA

156.485,13212.466,65USO DE MATERIAL DE CONSUMO467.137,69510.410,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

156.485,13212.466,65CONSUMO DE MATERIAL426.768,56708.776,10OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

2.793.578,382.985.370,39SERVIÇOS426.768,56708.776,10MULTAS SOBRE ANUIDADES

1.049.198,561.364.372,97DIARIAS12.572,240,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

426.711,49201.309,18SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS12.572,240,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

1.317.668,331.419.688,24SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS12.572,240,00REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

154.680,73201.635,71DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO17.019,6031.292,98OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

150.846,20194.214,91DEPRECIACAO14.352,9125.380,89VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

3.834,537.420,80AMORTIZACAO14.352,9125.380,89RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

91.898,62365.736,89VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS2.666,695.912,09DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

91.898,62365.736,89JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS2.666,645.716,43MULTAS ADMINISTRATIVAS

91.898,62365.736,89OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS0,05195,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE
FATOS GERADORES DIVERSOS

2.059.750,572.347.707,50TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

1.984.750,572.275.897,50TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

1.984.750,572.275.897,50TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

75.000,0071.810,00TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS

75.000,0071.810,00TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
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CREFITO/MG

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Exercício Atual

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

333.857,900,00DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

333.857,900,00REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

333.857,900,00REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO

12.563,80112.353,95TRIBUTÁRIAS

12.563,80112.353,95IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

12.563,80112.353,95IMPOSTOS

1.361.418,041.644.602,22OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

1.361.418,041.644.602,22DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

1.361.418,041.644.602,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS
GERADORES DIVERSOS

10.396.354,7511.902.202,30Total das Variações Passivas :12.798.020,3114.289.830,47Total das Variações Ativas :

2.401.665,562.387.628,17Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

12.798.020,3114.289.830,47Total12.798.020,3114.289.830,47Total

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

Exercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES PASSIVASExercício AnteriorExercício AtualVARIAÇÕES ATIVAS

0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO0,000,00DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO

0,000,00INCORPORAÇÃO DE PASSIVO0,000,00INCORPORAÇÃO DE ATIVOS
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Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4ª Regiao

CREFITO/MG

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 21.947.619/0001-88

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

10.355.576,0812.085.181,14        RECEITA CORRENTE

8.739.011,0410.071.024,11          RECEITAS DE CONTRIBUICOES

8.739.011,0410.071.024,11            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

8.739.011,0410.071.024,11              ANUIDADES

0,001.009,87          RECEITA PATRIMONIAL

0,001.000,00            RECEITAS IMOBILIÁRIAS

0,009,87            DIVIDENDOS

705.639,24762.865,09          RECEITA DE SERVIÇOS

475.372,44497.265,61            EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

171.615,00237.273,79            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

0,0075,00            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

43.471,3728.250,69            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS

15.180,430,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

893.906,251.219.186,94          FINANCEIRAS

467.137,69510.410,84            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

426.768,56708.776,10            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

24.478,6729.574,94              MULTAS SOBRE ANUIDADES

402.289,89679.201,16              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

17.019,5531.095,13          OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.666,645.716,43            MULTAS DE INFRAÇÕES

14.352,9125.378,70            RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

1.591.278,411.919.272,73        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

8.982.688,8210.133.033,81          CREDITO EMPENHADO – PAGO

8.596.209,7110.046.391,28            DESPESA CORRENTE

2.357.084,292.765.012,31              PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

706.420,24775.356,84              ENCARGOS PATRONAIS

5.532.705,186.506.022,13              OUTRAS DESPESAS CORRENTES

386.479,1186.642,53            DESPESA DE CAPITAL

386.479,1186.642,53              INVESTIMENTOS

1.513.859,941.734.967,12        OUTROS DESEMBOLSOS

1.836.784,842.223.095,47FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO 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/MG
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

1.836.784,842.223.095,47GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

631.680,392.081.986,12CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

2.081.986,124.305.081,59CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Página:2/2
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9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE
ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 
 
9.1 DETERMINAÇÕES DO TCU 
 

Ao longo do exercício de 2016, não houve nenhuma recomendação do TCU diretamente
relacionada ao CREFITO-4, e todas as recomendações dos demais órgãos de controle
foram cumpridas ou justificadas dentro dos prazos estabelecidos.

123



9.2 RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO 
 

Não houve recomendações no ano de 2016 - nem por parte da Comissão de Tomada de
Contas nem dos plenários regional ou federal. As contas foram aprovadas em todas as
instâncias sem qualquer ressalva ou recomendação.

124



9.3 DANOS AO ERÁRIO 

 

 

 

 

Introdução

Análise crítica

Informações adicionais
Não houve medidas no ano de 2016 em face da inexistência de eventuais danos ao erário nem sequer denúncias a esse respeito.
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10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 
 
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

 

Vide relatório de auditoria.
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11 - ANEXOS E APÊNDICES 
 
 
INTRODUÇÃO SEÇÃO 

 
 
11.1 ANEXOS E APÊNDICES 

 

 

 

Relatório de Auditoria Independente

 

ANEXO - Relatório de Auditoria - Relatório de Auditores Independentes - Vide anexo do tópico 11.1
no final da seção
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Relatório de Auditoria - Relatório de
Auditores Independentes - Anexo do

tópico 11.1
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 
E 

TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO 
- MG 

 
 
 

Notas Explicativas, Parecer dos Auditores 
Independentes e, 

Comentários Finais e Conclusão 
sobre as 

Demonstrações Contábeis 
dos Exercícios Findos 

em 
31 de Dezembro de 

2016 e 2015 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG, com jurisdição no 
Estado de Minas Gerais, é uma Entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e patrimonial, conforme sua Lei de Criação nº 
6.316, de 17 de dezembro de 1975, com a finalidade de expedir 
carteiras profissionais, arrecadar anuidades, intensificar, 
aperfeiçoar e modernizar a fiscalização do exercício 
profissional.  
 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em 
conformidade com a legislação societária vigente e práticas 
contábeis emanadas da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
aplicáveis às entidades de direito público e, às Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicáveis no Brasil, estando 
apresentadas em Reais. 
 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2015 estão apresentadas, somente, para 
fins de comparabilidade de exercícios. 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2016 
(Em R$) 

 
 

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 
 
 
As principais práticas contábeis observadas e adotadas para 
fins de elaboração destas demonstrações são as seguintes: 
 
 
a. Apuração do resultado 

 
As receitas arrecadadas e as despesas legalmente 
empenhadas foram reconhecidas no próprio exercício de 
sua competência, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964. 
 
 

b. Aplicações financeiras 
 
Representadas por cadernetas de poupança, junto à Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil S.A. e, estão 
registradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos 
rendimentos proporcionais, auferidos até a data do 
encerramento do balanço. 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

c. Imobilizado 
 
 
Representado por bens móveis e imóveis e, está registrado 
ao custo de aquisição ou incorporação dos valores 
aplicados em reformas efetuadas pela Entidade. 
 
 

d. Receitas e despesas orçamentárias 
 
 
As receitas estão representadas pelas Receitas Correntes 
(De Contribuições, Patrimonial, De Serviços, Financeiras e, 
Outras Receitas Correntes). 
 
As despesas estão representadas pelas Despesas 
Correntes (De Pessoal e Encargos Sociais e, Outras 
Despesas Correntes) e, pelas Despesas de Capital 
(Investimentos). 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Representados por recursos em contas - correntes bancárias e, 
aplicados no mercado financeiro, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Bancos conta movimento   
Banco do Brasil S.A. – Agência 
3494-0 – Conta nº 4.061-4  

 
- 

 
711 

CEF – Agência nº 1667 – Conta nº 
314-4  

 
223.642 

 
18.960 

Banco do Brasil S.A. – Agência 
1614-4 – Conta nº 4.061-4  

 
8.801 

 
- 

 232.443 19.671 
   
Bancos conta vinculada a 
aplicação financeira 

 
 

 
 

CEF – Poupança Azul – Agência nº 
1667 – Conta nº 013.009988-2  

 
22.860 

 
3.662 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 31.12.16 31.12.15 
   
Banco do Brasil S.A. – Conta 
Poupança – Agência 3494-0 – 
Conta nº 4060-6  

 
 

- 

 
 

1.301.337 
Banco do Brasil S.A. – Conta 
Poupança – Agência 3494-0 – 
Conta nº 4061-4  

 
 

- 

 
 

757.316 
Banco do Brasil S.A. – Poupança 
Ouro – Agência 1614-4 – Conta nº 
4089-4  

 
 

3.589.446 

 
 

- 
Banco do Brasil S.A. – Conta 
Poupança – Agência 1614-4 – 
Conta nº 4061-4  

 
 

285.690 

 
 

- 
Banco do Brasil S.A. – Títulos de 
Capitalização 

 
88.000 

 
- 

 3.985.996 2.062.315 
 4.218.439 2.081.986 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
5. CRÉDITOS A CURTO PRAZO 

 
Representados como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Anuidades do exercício   
Pessoas físicas 1.763.604 - 
Pessoas jurídicas 440.847 - 

 2.204.451 - 
   
Anuidades do exercício anterior   
Pessoas físicas 7.140.094 8.562.948 
Pessoas jurídicas 3.315.793 3.455.506 
 10.455.887 12.018.454 

 12.660.338 12.018.454 
 
Esse montante de R$ 10.455.887 (R$ 12.018.454 em 31 de 
dezembro de 2015), refere-se à Inscrição em Dívida Ativa, de 
devedores de anuidades de pessoas físicas e jurídicas desde o 
exercício de 2004, cuja liquidação ainda incerta desses 
créditos, depende da eficiência e eficácia do processo de 
cobrança administrativa que vem sendo realizada pelo 
Conselho. 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

6. OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 
 
Representados por devedores da Entidade, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Secretaria da Receita Federal - 42.804 
Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte 

 
- 

 
1.504 

Bruno de Abreu Ferreira - 1.000 
Carla Fernandes Boaventura 14.202 14.202 
Cláudia Fernandes Boaventura 10.949 10.949 
Carla Fernandes Boaventura – 
Adiantamento para despesas 

 
1.455 

 
1.455 

COFFITO 4.666 2.649 
Delegacia de Pouso Alegre – 
Adiantamento para despesas  

 
- 

 
615 

Telefônica Brasil S.A. – VIVO 1.694 - 
Atrativa Service Ltda. 2.535 - 
Luiz Chimicatti 44.000 - 
Depósito Caução – Delegacia de 
Montes Claros 

 
4.500 

 
4.500 

 84.001 79.678 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

7. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 
Representado por depósitos judiciais, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
18ª Vara da Seção Judiciária do DF 185.650 185.650 
40ª Vara do Trabalho 5.279 5.279 
Títulos de empresas estatais 1 1 
 190.930 190.930 
 
 

8. IMOBILIZADO 
 
Representado por bens patrimoniais, como segue: 
 

 31.12.16 31.12.15 
   
Bens móveis    
Veículos 466.468 466.468 
Máquinas, equipamentos e 
aparelhos 

 
45.963 

 
40.911 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 
(Em R$) 

 
 31.12.16 31.12.15 
   

Aparelhos cinematográficos e som 25.348 11.180 
Mobiliário em geral 181.612 149.437 
Utensílios de copa e cozinha 7.366 5.907 
Máquinas e aparelhos de informática 301.322 293.071 
 1.028.079 966.974 
   

Bens imóveis   
Sede 331.904 331.904 

 1.359.983 1.298.878 
   
Depreciação acumulada   
Bens móveis (317.384) (137.240)
Bens imóveis (27.675) (13.606)
 (345.059) (150.846)

 1.014.924 1.148.032 
 
Apesar da Entidade possuir adequado controle físico e 
financeiro dos bens patrimoniais integrantes do seu 
imobilizado, os bens imóveis – salas que integram a Sede – 
ainda não foram reavaliados, estando registrados pelos seus 
valores históricos de aquisição ou incorporação, cujos efeitos 
decorrentes de ajustes a serem procedidos nos registros desse 
ativo imobilizado e no resultado, ainda, não puderam ser 
quantificados.  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
9. INTANGÍVEL 

 
Representado por sistemas de informática, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Softwares   
Softwares 49.913 19.173 
   

Amortização acumulada   
Softwares (11.256) (3.835)

 38.657 15.338 
 

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 
 
Representadas, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
INSS - 296 
FGTS 27.076 21.777 
PIS sobre folha de pagamento 4.450 3.751 
 31.526 25.824 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

11. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 
 
Representados, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Concurso Público do CREFITO – 4 229.760 - 
Telemar Norte Leste S.A. 812 1.528 
Net Serviços 626 375 
Hidrobrás Águas Minerais do Brasil 396 252 
Cemig 3.457 3.697 
Lucas Pierre de Freitas Ferreira - 50 
Loja Elétrica Ltda. - 2.370 
Banco do Brasil S.A. - 14.034 
UWBR Telecomunicações Ltda. - 159 
Telefônica Brasil S.A. – VIVO - 576 
PWEB Serviços e Comércio Ltda. -  788 
Equilíbrio Administrativo e Cia. Ltda. - 1.250 
Nildo de Oliveira - 48 
BH Patrimonial Ltda. - 7.199 
Ferrari & Associados Auditores 
Independentes 

 
- 

 
3.613 
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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 

CNPJ MF Nº 21.947.619/0001-88 
Fundado em 17 de Dezembro de 1975 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2016 
(Em R$) 

 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Novello e Carbonelli Ltda. 6.000 - 
Futura Express Soluções Gráficas 
Ltda. 

 
1.764 

 
- 

Condomínio do Conjunto Arcângelo 
Maletta 

 
1.306 

 
- 

 244.121 35.939 
 
 

12. PROVISÕES A CURTO PRAZO 
 
Representadas, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Provisão de férias 99.672 58.437 
INSS sobre provisão de férias 20.796 13.242 
FGTS sobre provisão de férias 7.974 4.675 
PIS / PASEP sobre provisão de férias 997 584 
 129.439 76.938 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2016 
(Em R$) 

 
 

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 
 
Representadas, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
INSS 69.898 60.716 
IRRF 47.547 33.580 
ISS 1.027 1.184 
IRRF / COFINS / CSLL / PIS 7.848 15.372 
Pensão alimentícia 2.095 2.095 
SINDECOFE – MG - 587 
Atrativa Service Ltda. – ME 1.890 - 
Depósitos de diversas origens – B.B 
4061 

 
15.046 

 
12.960 

Depósitos de diversas origens – B.B 
4060 

 
779 

 
779 

 146.130 127.273 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 

2015 
(Em R$) 

 
 

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Representado pelo patrimônio social, como segue: 
 
 31.12.16 31.12.15 
   
Superávits acumulados de 
exercícios anteriores 

 
15.268.445 

 
12.866.779 

Superávit do exercício findo em 31 
de Dezembro de 2016 e 2015 

 
2.387.628 

 
2.401.665 

 17.656.073 15.268.444 
 
 

15. COBERTURA DE SEGUROS 
 
É política da Entidade manter cobertura de seguros sobre bens 
móveis e imóveis, integrantes do ativo imobilizado – os 
Veículos e a Sede – por valor considerado suficiente para 
cobrir eventuais sinistros, levando-se em consideração a 
natureza de sua atividade e a orientação de consultores 
especializados. 
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Anderson Luis Coelho 

Presidente 
CPFMF nº 012.858.026-75 

 
 
 

Reinaldo Florêncio Moreira 
Técn. Cont. - CRCMG nº 22.389 

CPFMF nº 150.456.176-72 
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
 
Ilmos. Srs. 
Conselheiros, Diretores e Filiados do 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG 
BELO HORIZONTE - MG 
 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis do CONSELHO 
REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 
4ª REGIÃO – MG, que compreendem o balanço patrimonial, 
orçamentário e financeiro em 31 de dezembro de 2016 e, as 
respectivas demonstrações das variações patrimoniais, para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
 
 
Responsabilidade da administração pelas demonstrações 
contábeis 
 
 
 
A Administração do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e, pelos controles internos por ela determinados como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude 
ou erro. 
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Responsabilidade do auditor 
 
 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estejam livres de distorções relevantes. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a 
avaliação dos riscos de distorções relevantes nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causadas por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação 
das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a 
eficácia dos controles internos do CONSELHO REGIONAL DE 
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – 
MG. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes 
e apropriadas para fundamentar nossa opinião. 
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Opinião sem ressalva 
 
 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente 
referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG, em 31 de dezembro de 
2016 e, o desempenho e resultado de suas operações, referentes 
ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. 

 
 
 

Belo Horizonte, 05 de Maio de 2017 
 
 
 

Ferrari & Associados 
Auditores Independentes 

CRCMG nº 6.459 

 
Ricardo Ferrari 

CRCMG nº 25.253 
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COMENTÁRIOS FINAIS E CONCLUSÃO 
 
 
Considerando o objetivo principal deste trabalho, conforme consta 
da Introdução deste Relatório de Auditoria Externa sobre as 
Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de 
Dezembro de 2016, comparado com o Exercício Findo em 31 
de Dezembro de 2015, certificamos que essas demonstrações 
contábeis do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO – MG apresentam-se 
satisfatórias. 
 
 
Nossos exames da documentação comprobatória e testes de 
procedimentos aplicáveis, não revelaram a existência de quaisquer 
irregularidades. 
 
 
No tocante aos registros e controles oficiais e internos, 
administrativos e financeiros da Entidade, é importante ressaltar o 
que observamos, ou seja, a existência de significativa melhoria 
contínua deles, mediante aprimoramento e ou aperfeiçoamento 
necessários, notadamente em relação à adequada e imediata 
formalização e apresentação dos processos com a documentação 
comprobatória, de forma hábil e em conformidade com a legislação 
que rege as licitações, em vigor, para fins de registros contábeis. 
 
 
É válido destacar, também, que apesar da Entidade ainda não 
possuir um Sistema de Controle Administrativo / Financeiro 
integrado ao Software de Contabilidade, o quadro apresentado é 
satisfatório, necessitando, apenas, de ajustes normais, 
identificamos e já acertados, em obediência ao que determina as 
normas contábeis e legislações aplicáveis em vigor. 
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Assim sendo, opinamos favoravelmente quanto à aprovação 
dessas contas da Entidade, relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2016. 
 
 
 

Ferrari & Associados 
Auditores Independentes 

CRCMG nº 6.459 

 
 

Ricardo Ferrari 
CRCMG nº 25.253 



Assinatura(s) 
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