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dente na condução dos trabalho e elaborando as respectivas atas; TI - supervfsiir

es servLos e atividades compreendidas na área administrativa da Secretaria Geral.
Art. 42 - Incumbe ao Diretor-Tesoureiro, alám das mencionadas em outros di

positivos deste Regimento, as seguintes atribuições: 1 - zelar pelo atendimento	 dos

compromissos financeiros do COFFITO nos respectivos prazos; II - supervisionar os ser

viços e atividades compreendidas na área económico-financeira da Secretaria Geral

III - participar e supervisionar os trabalhos de elaboraç3o das reformulaçóes orçamen
tárias, dos orçamentos-programas, dos balancetes, do balanço geral e do processo	 de

prestação de contas do exercício da Instituição.
Art 43 - Ab atribuições dos assessores, quando não empregados, devem 	 cons

tar expressamente dos respectivos contratos de prestação de serviços.

Art. 44	 As atribuições dos membros da COSEP são definidas em regulamento

próprio.
Art. 45 - Incumbe ao Coordenador Geral: 1 - chefiar os serviços e atividades

da Secretaria Geral, zelando pela disciplina, e o cumprimento das normas legais e re

gulamentares vigentes; II - zelar pelo cumprimento do horário de expediente do
COFFITO; Iii - manter atualizado um demonstrativo cronológico dos compromissos íman

ceiros do COFFITO; IV - providenciar as medidas necessárias para a efetivação, dentro

dos respectivos prazos, dos pagamentos das despesas autorizadas; V - zelar pela atua-

lização dos registros e da documentação de contabilidade da Instituição; VI - contro

lar a aquisição, os estoques e o consumo de material; Vil - instruir processos 	 admi

nistrativos e financeiros, quando for o caso; VIII - receber, abrir e distribuir 	 a

corres pondancia; IX - redigir, por determinação superior, em sendo necessário, exposf

ço de motivos, relatórios, editais, atos e correspondências da Instituição; X - ze
lar pela remessa ã divulgação nos órgãos respectivos dos atos e outros expedientes a

serem publicados, mantendo atualizada a conferência e o controle dos textos publica
dos; XI - zelar pela atualização dos registros, arquivos e cadastros de responsabili-

dade do COFFITO; XII - fornecer dados estatísticos dos serviços e atividades da Secre

taria Geral para elaboração de relatórios; XIII - zelar pela guarda e conservação das
instalações, mobiliário, máquinas, equipamentos, livros, utensílios e outros bens do

COFFITO ou que estejam sob a responsabilidade da Instituição; XIV - zelar pela arruma
ção e higiene dos ambientes de trabalho e das dependências do imóvel da sede da Insti

tuição.
CAPÍTULO IV

DOS ATOS DE AUTORIDADE E NORMATIVOS

Art. 46 - As deliberações do Plenário e da Diretoria constam das atas 	 das

respectivas reuniões e são formalizadas mediante: 1 - Resoluções e Acórdãos, as 	 do

Plenário; II - Decisões, as da Diretoria.
Parágrafo Único - O Acórdão formaliza a deliberação do Plenário no juigamen

to dos processos de natureza ática e disciplinar ou administrativa.

Art. 47 - A Resolução e o Acórdão são divulgados obrigatoriamente na impren
sa, assim como a decisão, quando destinada a produzir efeitos fora do ãmbito da Ins

tituição.
Art. 48 - As determinações do Presidente são formalizadas mediante: 1 - Por

tarjas; II - Ordens de Serviços.
Art. 49 - As Resoluções e Acórdãos têm numeração, por espácie cronológica e

infinitiva.
Art. 50 - As Decisões, Portarias e Ordens de Serviço têm numeração, por es

pácie, cronológica e anual.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - A proposta da Diretoria que deixar de ser votada em duas reunloes

consecutivas do Plenário, por falta de "quorum", á tida como aprovada.

Art. 52 - A nomenclatura dos empregos e respectivas atribuições, os níveis

salariais e as formas de progressão dos empregados do COFFLTO, serão criadas, de

acordo com os interesses da Instituição e aprovadas pelo Plenário.
Art. 53 - Este Regimento Interno, somente poderá ser alterado, mediante pro

posta aprovada por 2/3 (dois terço) dos membros do Plenário do Conselho Federal

COFFITO.

RESOLUÇÃO N2 182, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1997

Aprova a adequação doReginentolnterno Padrão dos Conse

lhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional-

Instituído pela Resolução COFFITO-6, de 30.01.1978

aos termos da Lei n2 6.316, de 17.12.1975.

O Plenário do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	 -

COFFITO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e cumprindo o delibe
rado em sua 790 Reunião, realizada nos dias 25 e 26 de novembro, na Secretaria Exe

cutiva do COFFITO, situada na Rua Coronel Lisboa, 397 - Vila Mariana, São Paulo -SP,
na conformidade com a competência prevista nos incisos II e VI, do Art. 59 da Lei

n9 6.316, 17.12.1975, resolve:
Art. 12 - Fica aprovada a adequação do Regimento Interno Padrão dos Conse

lhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITOS, instituído 	 pela

Resolução COFFITO-6, de 30.01.1978, aos termos da Lei nQ 6.316, de 17.12.1975.
Art. 29 - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas	 as disposi

ções em contrário.
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REGIMENTO INTERNO PADRÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCIJPACIO

MAL - CREFITOS.	 -

CAPÍTULO 1

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 19 - Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional	 -

CREFITOS têm seus objetivos, natureza, jurisdição, sede, foro e competência	 defini

dos na Lei n9 6.316, de 17 de dezembro de 1975.
Parágrafo Único - Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacio

nal - CREFITOS, são organizados e instalados por ato espef ifico do Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, nos termos do inc. IV, do art. 59

da Lei n2 6.316, de 17.12.1975, e segundo o critério da divisão do país	 em regÍõe

de jurisdição que, em função do número de profissionais e pessoas jurídicas em atii

dade, assegure funcionamento autónomo e regular, administrativo e financeiro.

Art. 29 - Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional	 -

°FFlTOS, no seu conjunto, compõem com o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia

apu l	 ii - 111FF1 ri), tini Inst1tuiço, responsável pelo atendimento dos objetivos
Iv itere publico que determinaram a criação desses Conselhos Regionais - 	 CREFI

FOS e 1 f rio Cnselho Federal - Ct1FFITU, nos termos da Lei nC 6.316, de 17.12.1975.

Arr. 3 - 1)s Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -
CREFITIS, nos termos do incisos III, IV e V, do ;irt.7C da Lei nL2 6.316, de 17.12.75,

fiscaliza o exercício prfissionil na área de sua jurisdição representando, inclusi-

ve ãs autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão
não seja de sua alçada; cumpre e faz cumprir as disposições da Lei ni 6.316/75, das

resoluçes e demais normas baixadas pelo Conselho Federal - COFFITO; funciona 	 como

tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que 	 lhe

forem submetidos.
Art. 4 - Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 	 -

COFFITO, no ámbito da administração interna da Instituição, soinstânciasde 19 grau

nas áreas: deliberativa, normativa, administrativa, contenciosa e disciplinar.
Art. 52 - A sigla CREFITO, instituída pelo Conselho Federal de Fisioterapia

e Terapia Ocupacional - COFFITO, para os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Tera-

pia Ocupacional, será usada por cada Conselho Regional, acrescida de hífen (—) mais

o número correspondente à respectiva jurisdição.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Art. 62 — A estrutura do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa

cional — CREFITO, compreende: 1 — Plenário; II — Diretoria; III — Comissão de	 Toma

da de Contas — CTC; IV Comissão de Ética Profissional — COEP; V - As Assessorias

Técnicas; VI — Secretaria Geral.
Art. 79 — O Plenário á o órgão de deliberação superior da Instituição, cons

tituido por nove membros efetivos eleitos e empossados no cargo de Conselheiro, nos

termos da art. 32, da Lei n9 6.316175.
Art. 89 — O Plenário exerce a competância legal discriminada no art. 72, da

Lei n9 6.316, de 17.12.1975, e tem a seguinte competãncia regimental: 1 — eleger

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

II - eleger, dentre os seus membros, que não integrem a Diretoria, os nomes dos com-

ponentes da Comissão de Tomada de Contas - CTC; III - aprovar, "ad referendum"	 do

Conselho Federal - COFFITO, os nomes de Fisioterapeutas e/ou Terapeutas Ocupacionais

para comporem o Colegiado, como membros suplentes, uma vez ocorrida vacãncias de car

gos, no correspondente a 1/3 (um terço) dos seus membros, observada a relação origi-

nal de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional integrantes do Colegiado; IV - deci

dir sobre renúncia, impedimento, licença, dispensa e justificativa de falta de seus
membros; V — determinar as medidas necessárias objetivando ao Conselho Regional —

CREFITO, arrecadar as contribuições obrigatórias (anuidades) e emolumentos, taxas e
multas fixadas pelo Conselho Federal — COFFITO e devidas pelos profissionais e empre

sas (pessoa física e jurídica) , e adotar todas as medidas necessárias destinadas a
efetivação dessas receitas, destacando e entregando ao Conselho Federal — COFFITO as

importâncias correspondente à participação legal, que á de 20% lvinte por cento) do

total arrecadado, sendo a cobrança efetivada via bancária, mediante instrumento com-
tratual com a intervenção obrigatória do COFFITO; VI - dispor, com a participação de

todos os Conselhos Regionais, da elaboração de proposta de Regimento Interno Padrão
dos CREFITOS, ou de alteração ou adequação, para submeter a análise e deliberação do

Conselho Federal-COFFITO; VII — propor ao Conselho Federal-COFFITO, as medidas neces

sárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício 	 pro

fissional no sentido do Conselho Regional — CREFITO bem cumprir suas obrigações 	 e

prerrogativas institucionais; VIII — estimular a exação no exercício da profissão
velando pelo prestigio e bom nome dos que a exercem; IX — julgar as infrações e apli

car penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do Conselho Federal —

COFFITO; X — aprovar, balancetes, reformulações-orçamentárias, balanço geral do exer

cicio e a proposta orçamentária do Conselho Regional- CREFITO, encaminhando para ho-

mologação do Conselho Federal - COFFITO; autorizar a abertura de créditos adicionais
bem como operações referentes a mutações patrimoniais; emitir parecer conclusivo so
bre a prestação de contas a que esteja obrigado; determinar as respectivas publica

ções; XI - aprovar o parecer conclusivo sobre prestações de contas do Conselho Regio

nal - CREFITO e o relatório anual de suas atividades; determinar as respectivas pu-

blicações; XII - autorizar a celebração de acordos, convnios, ou contratos de assis
tância técnica, cultural e financeira com entidades públicas e privadas; XIII - au
torizar ao Presidente adquirir, onerar ou alienar bens móveis, veículos ou material
permanente de valor considerável; contratação de locação de imóveis; de serviços de

terceiros; XIV - conceder distinções ou honrarias em nome do CREFITO; XV — fixar o

horário do expediente do CREFITO; XVI - aprovar e alterar a tabela de empregos do

CREFITO, os níveis salariais e as formas de progressão dos empregados, enquanto não

existente ato normativo do Conselho Federal — COFFITO, sobre a matéria; XVII — auto-
rizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria, e a criação de comis

sões de natureza permanentes; XVIII — autorizar a edição de boletins, jornais, revis
tas e outros veículos de divulgação do Conselho Regional — CREFITO; XIX — autorizar

a delegação de atribuições; XX — aprovar as atas de suas reuniões; XXI — publicar

anualmente, a relação de profissionais registrados no Conselho Regional — CREFITO

XXII — cumprir e fazer cumprir este Regimento, ouvindo o Conselho Federal - COFFITO,
nos casos omissos.

Art. 99 - As reuniões do Plenário são ordinárias e extraordinárias, 	 nelas
observando o "quorum" para deliberação representada pela presença da maioria absolu-
ta de seus membros.

19 - A reunião ordinária será realizada, preferencialmente, mensalmente

sendo convocada pelo Presidente do COFFITO.

§ 22 - A reunião extraordinária á convocada pelo Presidente do CREFITO ou
a requerimento de 213 (dois terço) dos membros do Plenário quando da ocorrência 	 de
evento que por sua importância e urgência justifique a medida, vedada a inclusão na
pauta respectiva de assunto estranho ao que tenha justificado a convocação.

§ 39 - A inexistância do "quorum" referido no art. 92, em segunda convoca-'
ção, observado o intervalo de trinta (30) minutos, implica na transferência da reu-

nião para outra hora ou outro dia.
Parágrafo Único — Transferida a reunião, á facultado ao Presidente do 	 CRE

FITO convocar suplentes em número suficiente para a eventual substituição dos Inem

bros efetivos que venham a faltar.
Art. 10 - Ocorrida a vacância de cargo de conselheiro, o Plenário, em	 sua

primeira reunião elege o conselheiro suplente que deve preencher a vaga durante	 o
restante do mandato, dando conhecimento, em tempo hábil, ao Egrégio Conselho Federal.

Art. 11 — Nos casos de licença, de impedimento ou falta eventual da Conse
lheiro, o Presidente do CREFITO pode convocar um dos suplentes para substitiA-10 du
rante o período de duração do afastamento.

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

Art. 12 - O Plenário decide pela maioria simples dos votos dos membros efe
tivos participantes da reunião, excluindo o Presidente ou, quando for o caso, o mem
bro que esteja, eventualmente, na Presidência dos trabalhos.

Parágrafo Único — O presidente ou membro que está, eventualmente, na Presi-
dencia dos trabalhos, profere, voto de qualidade no desempate de votação.
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are. 13 - Podem participar da reunido do Plenário, quando convocados, 	 ou

mesmo convidados, os suplentes, os assessores e outras pessoas cuja participação se

ja do interesse da Instituição.
Parágrafo Único - A participação referida neste artigo é plena, salvo quan

to ao direito do voto.
Art. 14 - As convocações mencionadas no art. 12 são feitas a critério 	 do

Plenário ou do Presidente.
Art. 15 - A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário e da

administração da Instituição.
Art. 16 - Compete à Diretoria: 1 - promover a elaboração das normas e 	 a

execução dos procedimentos necessários ao Plenário para o exercício de sua competen

cia legal e regimental; II - cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário

III - julgar os processos de habilitação ao exercício das profissões de Fisiotera

peuta e de Terapeuta Ocupacional, regulamentadas nos termos do Decreto-Lei nQ 938

de 13.10.1969,	 e	 os	 de	 registro	 de empresas referidas no parágrafo u

nico do art. 12, da Lei n2 6.316, de 17.12.1975; IV - decidir sobre o valor da mul-
ta a ser aplicada, que no poderá exceder a 10 (dez) vezes o valor da anuidade cor
rente, e em dobro em caso de reincidência, em relação a profissionais e empresas

com vínculo ou no ao Conselho Regional - CREFITO, por infringncia aos dispositi-'

vos da Lei n9 6.316, de 17.12.1975 e aos atos normativos do Conselho Federal 	 -

COFFITO, sendo que, a multa prevista no art. 17-111, da Lei n2 6.316/75, por consis
tir em pena disciplinar, por infração aos dispositivos do art. 16 deste diploma le
gal, é competência única e èxclusiva de aplicaçaes por parte do Plenário do Conse

lho Regional - CREFITO; V - determinar os lançamentos dos devedores do Conselho Re

gional - CREFITO, em livro próprio de dívida, constituindo a certidão passada pela

diretoria em titulo executivo extrajudicial, relativo a crédito das anuidades, emo

lumentos, taxas e multas; VI - determinar as medidas necessárias para a efetivação
das receitas previstas, inclusive, a promoção, perante o juizo competente, de co

brança das importâncias correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas
esgotados os meios de cobrança amigável; VII - criar comissões e grupos de trabalho
de natureza transitória; VIII - submeter ao Plenário o relatório de sua gestão

IX - aprovar as atas de suas reuniões; X - autorizar a compra de materiais de consu

mo e os permanentes de pequeno valor; XI - exercer qualquer outra competência dele-

gada pelo Plenário.
Art. 17 - A Diretoria é composta: 1 - pelos Presidente e Vice-Presidente

eleitos e empossados nos termos do inciso 1 do art. 72, da Lei nQ 6.316/75; II 	 -

por um Diretor-Secretario e por um Diretor-Tesoureiro, designados pelo 	 Presidente

entre os membros efetivos do Plenário.
Parágrafo Único - O Diretor-Secretário e o Diretor-Tesoureiro são destituí

veia " ad nutum ", por ato do Presidente.
Art. 18 - O mandato da Diretoria é de quatro anos.

Art. 19 — A eleição do Presidente e do Vice-Presidente e a designação do

Diretor-Secretario e do Diretor-Tesoureiro procede-se na reunido do Plenário iinedia

tamente a posse.
§ 12 - Os membros da nova diretoria são empossados quando da transmissão

do órgão ao novo Colegiado.
§ 22 - A posse do Presidente eleito será procedida, tendo como autoridade

empossante o Presidente da gestão anterior ou na sua ausência por uma das autorida-

des presentes ao ato.
Art. 20 - Na ocorrência de licença, impedimento ou falta eventual de sem

bro da Diretoria, a substituição á automática, válida durante o período do afasta
mento, formalizada pela assinatura de termo de compromisso e processada da seguinte

forma: 1 - O Vice-Presidente acumula o exercício de seu cargo com o de Presidente
II - O Diretor-Secretário com o Vice-Presidente e/ou Diretor-Tesoureiro; III - O

Diretor-Tesoureiro com o Diretor-Sçcretário.
§ 12 - No afastamento simultâneo do Presidente e do Vice-Presidente, o Ple

nário escolhe, dentre seus membros, os substitutos do Presidente e do Vice-Presiden

te.
§ 22 - Em caso de afastamento do Vice-Presidente e do Diretor_Tesoureiro

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

Vice Presidente.

§ 39 - Havendo afastamento do Diretor-Secretário e do Diretor-Tesoureiro

cabe ao Presidente designar, dentre os membros efetivos do Plenário, os respectivos
substitutos.

Art. 21 - Ê vedado ao conselheiro afastar-se do exercício de cargo da Dire
tona por mais de 60 (sessenta) dias, seguidos ou intercalados. 	 -

Art. 22 - Na vacância dos cargos de Presidente ou Vice-Presidente, o Plená
rio, na primeira reunião que realizar após a vacância, elege o substituto para cu
prir o respectivo mandato. 	 -

Parágrafo Único - Até a realização da eleição referida neste artigo, 	 a
substituição á feita de acordo com o disposto no art. 19.

Art. 23 - A Diretoria reúne-se, por convocação do Presidente do CREFITO.

Parágrafo Único - Aplicam-se à reunião da Diretoria, no que couber, as dis
posições pertinentes à do Plenário.	 -

Art. 24 - A Comissão de Tomada de Contas - CTC, órgão assessor do Plenário
de caráter consultivo e fiscal, e de Controle Interno, á integrada por três Conse

lheiros efetivos que não participem da composição da Diretoria, eleitos pelo Plená-
rio do CREFITO e compromissados quando da eleição e designação referidas no art. 19,

sendo, entre eles escolhidos o Presidente, o Secretário e o Vogal.

1 - vedado a ex-membro da Diretoria integrar a CTC, quando as contas re-

lativas à respectiva gestão não tenham sido aprovadas, pelo Plenário, ou tenham si

do aprovadas apenas parcialmente ou com restrições. -

II - No exercício de suas atribuições, inclusive a de Controle Interno da

Instituição, desde que necessário, a Comissão de Tomada de Contas-CTC, solicitará
ao Presidente do CREFITO o credenciamento de conselheiros suplentes, de Fisiotera

peutas ou Terapeutas Ocupacionais para auxiliar os trabalhos de avaliações de pre

taçoes de contas, efetuar sindicâncias ou mesmo integrar comissões de sindicância

a serem criadaâ, quando for o caso, ou promover diligências necessárias à instrução
desaes processos à seu cargo.

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

- Art. 26 - O membro da CTC, quando licenciado ou em seus impedimentos even

tuais, e substituído por um dos conselheiros não integrantes da Diretoria, nem da
própria CTC. -

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

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

Art. 28 - A reunião da CTC independe de convc.caçâo e antecede a reunião do
Plenário.	 -

Parágrafo Único - A CTC poderá reunir-se em caráter extraordinário, median
te convocação do Plenário ou do Presidente do CREFITO, quando da ocorrência de even
to que por sua importancia e urgância justifique a medida.

Art. 29 - Compete a CTC instruir com parecer conclusivo balancetes e pro

cesso de prestação de contas, para orientação e julgamento do Plenário, fazendo re
ferãncia expressa às seguintes verificações: 1 - regularidade do processamento de
arrecadação da receita e da respectiva documentação comprobatária, inclusive quanto

ao recebimento de legados, doações e subvenções; II - regularidade no processamento

de aquisição de material, prestação de serviços e adiantamento de numerário; III -
regularidade do processamento da despesa e da respectiva documentação comprobatária

inclusive quanto a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial.

Parágrafo Único - Incumbe ao Presidente do CREFITO, diligenciar o atendi
mento do que for requisitado pela CTC, para o exercício da competência referida nes

te artigo, inclusive o apoio administrativo e o assessoramento técnico.

Art. 30 - A Comissão tica Profissional - COEP, órgão assessor do Plenário,

de caráter consultivo, á presidida pelo Vice-Presidente do CREFITO e composta de um
Secretário e dois Vogais por ele indicados dentre os Conselheiros efetivos ou su

plentes, vetando-se a participação de membros de Diretoria do Colegiado, com exce

ção do Vice-Presidente, que á membro nato.

Art. 31 - Incumbe ao Vice-Presidente indicar dentre os conselheiros efeti-

vos ou suplentes não integrantes da COEP, o substituto a ser designado quando do

licenciamento, impedimento ou falta eventual de seus membros.
Parágrafo Único - O Vice Presidente á substituído, em seus afastamentos e

ventuais da presidência da COEP, de acordo com o estabelecimento no art. 20.

Art. 32 - A reunião da COEP á convocada pelo seu Presidente.
Art. 33 - Compete à COEP, entre outros, instruir com pareceres conclusivos

os processos que lhe forem encaminhados pelo Presidente do CREFITO e a serem subme-
tidos ao julgamento do Plenário.

Parágrafo Único - Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto no Pa
rágrafo único do artigo 28.

Art. 34 - Pode a COEP, por ato do seu Presidente, credenciar Fisioterapeu-

tas ou Terapeutas Ocupacionais, ou constituir Comissão de Sindicância composta das

ses profissionais, com a finalidade de efetuar sindicâncias ou promover diligências

necessárias à instrução de processo a seu cargo.

Art. 35 - As Assessorias Técnicas - contratadas pelo CREFITO, em caráter
permanente ou temporário, com a finalidade de atender ao assessoramento do Plenárioï

da Diretoria e dos Conselheiros em assuntos próprios das respectivas áreas profis-
sionais, do interesse da administração da Instituição.

Parágrafo Único - O assessoramento referido neste artigo á solicitado por

intermédio do Presidente e inclui a instrução do assunto com parecer técnico, e con
forme a área profissional, a execução de procedimentos requeridos pelo encaminhamen

to e solução do mesmo.

Art. 36 - A Secretaria Geral á o órgão encarregado da execução dos 	 servi

ços e das atividades administrativas de apoio, necessárias ao pleno funcionamento

do CREFITO e conservação e guarda de seu património.

Art. 37 - Os serviços e atividades da Secretaria Geral são executados sob

a chefia de um Coordenador Geral, sendo distribuídos em duas áreas: administrativa
e econâmico-financeira.

Art. 38 - Compete à Secretaria Geral e execução dos seguintes serviços 	 e

atividades: 1 - na área administrativa ; a) de expediente, arquivo e biblioteca; b)

processamento administrativo com fins de encaminhamento ao COFFITO para 	 registro

dos Diplomas de Graduação de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e/ou diplomas 	 ou

certificados e titulações pertinentes a estas atividades profissionais; c) de cadas
tro; d) de pessoal e material; e) de protocolo e comunicações; f) de gráfica e re
produção de originais; g) de recepção e zeladoria. II - na área econâmico-financei-

ra: a) de controle da arrecadação; b) de controle da despesa; c) da contabilidade.
Parágrafo Único - Ê facultado à Diretoria constituir em sessão ou turma

em caráter permanente ou temporário, o serviço ou atividade, que, pelo volume 	 de

atribuições e número de empregados sejam necessários à respectiva execução e justi-
fica a medida.

CAPITULO III
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 39 - Incumbe ao Presidente do CREFITO, além das previstas em outros
dispositivos deste Regimento, as seguintes atribuições: 1 - administrar e represen

tar o CREFITO, nos termos do art. 89, da Lei n9 6.316175: 11 - convocar, determi

nar a pauta e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria, nelas proferindo o

voto de qualidade; III - convocar a reunião extraordinária da CTC, observado o
disposto no parágrafo único do art. 27; IV - convocar e dar posse : a) ao	 eleito
membro efetivo do CREFITO; b) ao membro eleito ou designado para o cargo da Direto

ria; c) ao membro da CTC e da COEP; d) ao Fisioterapeuta e/ou Terapeuta Ocupacio
nal, aprovado pelo Plenário para integrar o Colegiado, como membro suplente, no

caso de vacâncias de cargos correspondente a 1/3 dos seus membros; V -	 compromis
sar os substitutos nos casos referidos nos arts. 10, 20 e 26 e no parágrafo único
do art. 31; VI - credenciar representantes e procuradores do CREFITO; VII -	 no

mear membro "ad hoc" para o desempenho de funções; VIII - designar relatores; IX -
assinar com o Diretor-Secretário os atos decorrentes das deliberações do Plenário
e da Diretoria; X - movimentar com o Diretor-Tesoureiro as contas bancárias 	 do
CREFITO, assinando cheques e tudo mais exigido para o referido fim; XI - elaborar
com o Diretor-Tesoureiro a proposta orçamentária do CREFITO; XII - assinar com o
Diretor-Tesoureiro os balancetes, o balanço geral, as reformulações orçamentárias,
o orçamento-programa e o processo de prestação de contas do Conselho Regional
CREFITO, e submetê-los à aprovação do Plenário até a data estabelecida, inclusive,
aquela determinada para o julgamento do processo do prestação de contas do exerc{-
cio; XIII - autorizar o pagamento de despesas orçamentárias, observadas as normas
legais e pertinentes; XIV - autorizar a expedição de certidões, declarações, ates-
tados e documentos extraídos dos registros próprios do CREFITO; XV - conceder vis
ta de processo; XVI - autorizar a realização de sindicância e a instauração de in
quáritos; XVII - elaborar com o Diretor-Secretário o relatório anual de atividades
do CREFITO e submetâ-lo à aprovação do Plenário até a data estabelecida para o jul
gamento do processo de prestação de contas do exercício; XVIII - decidir sobre al
terações eventuais do horário de expediente; XIX - autorizar a admissão e dispensa

de empregados; XX - aprovar a escala de férias dos empregados; XXI - autorizar	 o
trabalho de empregados fora do horário normal de expediente; XXII - conceder	 elo

gios aos empregados e aplicar penalidades; XXIII - assinar os diplomas de Cursos

de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, após registrados e devolvidos pelo FFIID,
de outros diplomas e certificados ou titulações próprias pertinentes à	 Fisiotera

peutas e a Terapeutas Ocupacionais de registro obrigatório no COFFITO; XXIV -	 as
sinar os documentos de identidade profissional e de registro de empresas emitidos

pelo Conselho Regional - CREFITO.
Art. 40 - Incumbe ao Vice-Presidente, além das atribuições previstas 	 em

outros dispositivos deste Regimento substituir o Presidente em suas faltas e impe

dimentos e assessorá-lo no desempenho de suas atribuições.
Art. 41 - Incumbe ao Diretor-Secretário, além das referidas em outros dis

positivos deste Regimento, as seguintes atribuições: 1 - secretariar as reuniões
do Plenário e da Diretoria, procedendo a verificaçâodo"quorum", assessorai1' 0 Pre
sidente na condução dos trabalhos e elaborando as respectivas atas; II -	 Su1wr'. 1
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sionar os serviços e atividades compreendidas na área administrativa da	 Secri.

ria Geral.
Art. 42 - Incumbe ao Diretor-Tesoureiro, além das mencionadas em outros

dispositivos deste Regimento, as seguintes atribuições: 1 - zelar pelo atendimento
dos compromissos financeiros do CREFITO nos respectivos prazos; II - supervisionar

os serviços e atividades compreendidas na área econômico-financeira da Secretaria

Geral; III - participar e supervisionar os trabalhos de elaboração das reformula-'
ções orçamentárias, de orçamentos-programas, dos balancetes, do balanço geral e do

processo de prestação de contas do exercício do Conselho Regional-CREFETO.
Art. 43 - As atribuições dos assessores, quando não empregados, 	 devem

constar expressamente dos respectivos contratos de prestação de serviços.

Art. 44 - As atribuições dos membros da COEP são definidas em regulamentc

próprio.
Art. 45 - Incumbe ao Coordenador Geral: 1 - chefiar os serviços e ativid

des da Secretaria Geral, zelando pela disciplina, e o cumprimento das normas 	 le

gais e regulamentares vigentes; II - zelar pelo cumprimento do horário de expedien

te do CREFITO; III - manter atualizado um demonstrativo cronológico dos compromis-
sos financeiros do CREFITO; IV - providenciar as medidas necessárias para a efetl

vação, dentro dos respectivos prazos, dos pagamentos das despesas autorizados; V -

zelar pela atualização dos registros e da documentação de contabilidade da 	 Insti

tuições; VI - controlar a aquisição, os estoques e o consumo de material; VII 	 -

instruir processos administrativos e financeiros, quando for o caso; VIII - receber,

abrir e distribuir a corres pondância; IX - redigir, por determinação superior, em

sendo necessário, exposições de motivos, relatórios, editais, atos e correspondân-

das da instituição; X - zelar pela remessa ã divulgação nos órgãos respectivos
dos atos e outros expedientes a serem publicados, mantendo atualizada a conferân-

cia e o controle dos textos publicados; XI - zelar pela atualização dos registros,

arquivos e cadastros de responsabilidade do CREFITO; XII - fornecer dados estatís-

ticos dos serviços e atividades da Secretaria Geral para elaboração de relatórios

XIII - zelar pela guarda e conservação das instalações, mobiliário, máquinas, equl

pamentos, livros, utensílios e outros bens do CREFITO ou que estejam sob a responsa
bilidade do Conselho Regional; XIV - zelar pela arrumação e higiene dos ambientes

de trabalho e das dependâncias do imóvel da sede do Conselho Regional - CREFITO.

CAPITULO IV

DOS ATOS DE AUTORIDADE E NORMATIVOS

Art. 46 - As deliberações do Plenário e da Diretoria constam das atas das
respectivas reuniões e são formalizadas mediante: 1 - Resoluções e Acórdãos, as do

Plenários; II - Decisões, as da Diretoria.
Parágrafo Único - O Acórdão formaliza a deliberação do Plenário no julga

mento dos processos de natureza ática e disciplinar ou administrativa.

Art. 47 - A Resolução e o Acórdão são divulgados obrigatoriamente 	 na im

prensa, assim como a decisão, quando destinada a produzir efeitos fora do âmbito da

instituição.
Art. 48 - As determinações do Presidente são formalizadas mediante: 1	 -

Portarias; II - Ordens de Serviço.

Art. 49 - As Resoluções e Acórdãos tâm numeração, por espécie cronológica

e infinitiva.
Art. 50 - As Decisões, Portarias e Ordens de Serviço tem numeração, por es

pácie, cronológica e anual.

CAPITULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 51 - A proposta da Diretoria que deixar de ser votada em duas	 reu

niões consecutivas do Plenário, por falta de "quorum", á tida como aprovada.
Art. 52 - A nomenclatura dos empregos e respectivas atribuições, os níveis

salariais e as formas de progressão dos empregados dos CREFITOS, serão criadas, de

acordo com os interesses da instituição e aprovadas pelo Plenário.
Art. 53 - Este Regimento Interno Padrão, somente poderá ser alterado, 	 me

diante proposta de 2/3 (dois terços) dos Conselhos Regionais-CREFITOS, e encaminha-
da para exame e aprovação do Conselho Federal-COFFITO, em cumprimento ao que consta

no inc. IV, do art. 52, da Lei n2 6.316/75.

(01. s/n9)

Anexo 1	 Fiscal -

11000	 -	 Superior Tribunal de Justiça
050001	 Superior Tribunal de Justiça
0204101904500	 Assistência Pré-Escolar
02041019045000001 Assistência Pré-Escolar 	 349008	 100	 152

TOTAL

Anexo II	 Fiscal

Fonte

11000	 Superior Tribunal de Justiça
050001	 Superior Tribunal de Justiça
0204101904500	 Assistência Pré-Escolar
02041019045000001 Assistência Pré-Escolar 	 349092	 100	 152

TOTAL

(01. n9 538/97)

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Coordenação Administrativa

DESPACHOS

Reconheço a inexigibilidade de licitação em favor da em-

presa EDITORA FORUM LTDA, referente as renovações dos contratos de
assinaturas de um VADE MECUM JURÍDICO ATUALIZÁVEL, uma COLETÂNEA DE

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA ATUALIZÁVEL, uma REVISTA JURÍDICA e 26 (vinte e
seis) SÍNTESE TRABALHISTA, perfazendo o total de R$ 42.810,00 (quaren-
ta e dois mil, oitocentos e dez reais), com base no inciso I do art.25

da Lei n° 8.666/93. Processo TST-81.324/97.3.
Brasília-DF., 17 de dezembro de 1997.

RUDYARD STARLING SOARES

Ordenador de Despesa
Ratifico o ato de inexigibilidade de licitação, constante

do Processo TST-81.324/97.3, nos termos do art.26 da Lei 8.666/93.

Brasília-DF, 17 de dezembro de 1997
JOSÉ GERALDO LOPES ARAÜJO

Diretor-Geral

(of. n9 270/97)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
3 Região

RETIFICAÇÃO

No Despacho publicado no D.O.U. de 16.12.97, página 30101, Seção
1, onde se lê: "Acolho a justificativa de inexigibilidade. . .", leia-se:
"Acolho a justificativa de dispensa...".

(Of. 741/97)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Presidência

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

RETIFICAÇÃO
Na RETIFICAÇÃO, publicada no 0.0. de 8-12-97, Seção 1, páq.

2034, onde se lã: 4-11-97, leia-se: 4-12-97.

Poder Judiciário

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 15 de dezembro de 1997

Processo n9 48/97 - COSERG
HIJRLULLIyU	 iiI'	 -'..	 "r1.	 tC.1 •_	 .

da Li:: açi: :::arneLt::
L, ._	 •:i= Ccrivti	 'rk p:r	 .;ec 3 irztsç10 de

::	 i: T:t.ti.	 Eiaitoxi dL	Piau. 	 c: !i
rex::L:.te de Lici'.a;Ses	 .snte:in

 1.-'::	 a
iet.i, e

Des. LUIZ GONZAGA BRANDÃO DE CARVALHO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Presidência

- .LUÇAO o-. 17, DE 16 DE DEZEMBRO DE 19'

Dispõe sobre a alteração do Quadro
de Detalhamento da Despesa do
Superior Tribunal de Justiça.

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no uso de suas atribuições legais o tendo em vista o
disposto no § 30 do art. 56 da Lei n° 9 293, de 15 de julho de 1996, e a dotação orçamentária aprovada pela Lei
n° 9 438, de 26.0297, resolve:

Art 1 0 - Alterar o Quadro de Detalhamento da Despesa do Superior Tribunal de Justiça para o exercício
financeiro de 1997. conforme os anexos 1 e li, a esta Resolução.

Art. 20 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário

(Of. nQ 427/97)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DO
TERRITÓRIOS

Presidência

PORTARIA N9 891, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOE.
TERRITORIOS, no uso da competência que lhe confere o Art. 56, § 1 ° da Lei n. 9.293, de 15 de julho

de 1996, resolve
Art l' - Alterar na forma do Anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa aprovado

pela Portaria GP/N 90. de 05 de março de 1997.
Art 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaco

Mm. AMtRICO LUZ	 Des. CARLOS AUGUSTO MAetIADO FARIA
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O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, no exercício
de suas atribuições legais e regimentais e cumprindo o deliberado em sua 83' Reunião Ordinária,
realizada nos dias 8 e 9 de dezembro de 1998, na Secretaria Geral do COF FITO, situada na Rua
Coronel Lisboa, 397 - Vila Manana, São Paulo - SP., na conformidade com a competência prevista nos
incisos II, III e XII do Art. 50 da Lei n.° 6.316, de 17.12.1975,

Considerando que Ética é o pensamento filosófico acerca do comportamento moral dos homens,
dos problemas morais e juízos morais, enquanto que Moral é o conjunto de normas, princípios e valores
aceitos de forma livre e consciente, que regulam o comportamento individual e social dos homens;

Considerando que o estudo da Deontologia da Terapia Ocupacional faz necessário que
conheçamos seu posicionamento dentro do quadro geral das Ciências Morais;

Considerando que a Moral é a ciência das leis ideais que dirigem as ações humanas, sendo pois o
mínimo de Direito para se viver em sociedade;

Considerando que a Deontologia significa, etimológicamente, a ciência que estabelece as diretivas
da atividade profissional sob a retidão moral ou da honestidade;

Considerando que a honestidade se correlaciona com o bem a Ser feito e o mal a ser evitado no
exercício profissional, o que significa dizer: a dimensão ética da profissão é o objeto da Deontologia;

Considerando que o seu pressuposto é que o exercício profissional não está alheio à norma ética
e que a vida profissional, por inteiro, se encontra sujeita a esta norma;

Considerando que a Deontologia assim vista, elabora de maneira contínua e sistemática os ideais
e as normas que devem reger a atividade profissional;

Considerando que a Deontologia não visa, em nenhum momento ao valor da profissão no
mercado de trabalho, os honorános ou mesmo lucros a serem auferidos no exercício profissional, nem
mesmo à formação de um grupo corporativo;

Considerando que a Deontologia, de maneira profissional, estabelece três linhas básicas de
conduta profissional, num primeiro momento, na área do profissional, cuja regra de ouro é zelar pelo
bom nome ou a reputação pessoal e social da profissão, dependente da preocupação com a
competência e com a honestidade, num segundo momento, temos o contexto da ordem profissional ou
seja, na relação com seus pares de profissão, o culto à lealdade e à solidariedade profissional,
reduzindo a grau zero qualquer espécie de competição e concorrência desleal e ilegítima; num terceiro
momento, trata da relação entre o profissional e aqueles que demandam seus serviços;

Considerando que o que lastreia todo este contexto é que as diretivas da profissão devem
procurara benefício da sociedade e da comunidade para a qual é destinada e oferecida;

Considerando que a idéia de prestação de serviços diz respeito à maneira como a mesma é
prestada, devendo se pautar pela necessidade do paciente e de seu pedido desde que, moralmente
licito no plano objetivo;

Considerando que uma Instituição de controle social tem que avaliar a luz da ética a conduta do
profissional, a forma da prestação de serviços em sua área de atuação objetivando, assegurar ao
paciente um atendimento compatível e dentro de padrões socialmente aceitos;

Considerando que a ética profissional está diretamente associada a ética social onde o respeito
aos princípios legais vigentes, à cidadania, aos pares de profissão, às Instituições e autoridades
constituídas são fundamentais para a credibilidade do ato profissional;

Considerando que o profissional Terapeuta Ocupacional presta assistência ao homem.
participando da promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, zelando pela provisão e
manutenção de adequada assistência ao cliente;

Considerando que a Ética e a Deontologia em relação ao exercício profissional do Terapeuta
Ocupacional e ao campo assistencial da Terapia Ocupacional devem ser avaliadas à luz da legislação

vigente e seus objetivos sociais, resolve:

Art.1°.- Fica aprovada a instituição na Estrutura do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional - COFFITO, da Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional -
CSEDTO, nos termos do anexo que com esta é publicado, passando a integrara Regimento Interno do
Egrégio Conselho Federal - COFFITO, instituído pela Resolução COFFITO-5/79 e adequado nos
termos da Resolução COFFITO-181, de 25.11 1997.

Art. 2°. -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e, especialmente o Inc. IV, do Art. 6°, os Arts. 30, 31 e seu Parágrafo Único, 32, 33 e seu
Parágrafo Único, e 34 da Resolução COFFITO-181, de 25.11.1997.

RUY GALLART DE MENEZES CÉLIA RODRIGUES CUNHA
Presidente do Conselho Diretora-Secretária

ANEXO

Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional - CSEDTO - Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO.

Art 1°: -A Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional - CSEDTO, é órgão
assessor e de caráter consultivo da Presidência, da Diretoria e do Plenário, nas questões éticas e
deontológicas, quer em relação ao profissional Terapeuta Ocupacional ou a empresa registrada no
COFFITO para prestação de serviços no campo assistencial da Terapia Ocupacional.

Art. 2°: -A Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional - CSEDTO, contará
em sua composição com o mínimo de três membros Terapeutas Ocupacionais integrantes do
Colegiado, Efetivos ou Suplentes, designados pelo Presidente do COFFITO, sendo entre eles, eleito o
Presidente e o Secretário e os demais vogais.

§ 1° - Os componentes da CSEDTO, após designados pelo Presidente do COFFITO, são
investidos mediante assinatura de Termo de Compromisso.

§ 2 : - Na impossibilidade da participação de membros do Colegiado na composição da
Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional - CSEDTO, poderá o Presidente do
COFFITO convidar profissionais Terapeutas Ocupacionais, em regularidade para o exercício
profissional, para vir a integrá-la sendo que, a Presidência da Comissão será sempre assumida por
um integrante do Colegiado.

Art. 3°: -A reunião da Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional -
CSEDTO, é convocada por seu presidente, incumbindo ao Presidente do COFFITO, diligenciar o
atendimento do que for requisitado pela CEDTO, para o bom desenvolvimento dos trabalhos da
Comissão, inclusive, providenciando apoio administrativo e o assessoramento técnico, quando
necessário.

Parágrafo Único. A reunião da CSEDTO independe de convocação, podendo esta reunir-se para
avaliação de processos encaminhados pelo Presidente, para diligenciar os atos necessários ao perfeito
desenvolvimento dos trabalhos que lhe estão afetos ou, para atender solicitação do Presidente do
COFFITO, da Diretoria ou do Plenário, sempre que haja ocorrência de evento que por sua importância e
urgência justifique a medida.

Art. 4°: -Poderá a Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional - CSEDTO,
por seu Presidente, solicitar ao Presidente do COFFITO o credenciamento de Terapeutas
Ocupacionais ou constituição de Comissão de Sindicância composta por esses profissionais, com a
finalidade de efetuar sindicâncias ou promover diligências necessárias a instrução de processo a seu
cargo.

Parágrafo Único. Sempre que o ato promovido pela CSEDTO gerar custeio de qualquer espécie, o

Presidente da Comissão deverá obter autorização prévia do Presidente do COFFITO, que a seu
exclusivo critério, autorizará ou não o ato.

Art. 5° : -Compete a Comissão Superior de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional -
CSEDTO, analisar, instruir e dar pareceres nos assuntos ou processos que lhe forem enviados pelo
Presidente do COFFITO, retornando-os e após por ele devidamente avaliados, quando for o caso, se
assim entender, encaminha-los ao conhecimento ou deliberação da Diretoria ou do Plenário, inclusive,
para julgamento.

Art. 6°: -Os casos omissos serão encaminhados para deliberação do Plenário do Egrégio
Conselho Federal - COFFITO.

RESOLUÇÃO N.° 192, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998

Aprova a Instituição na Estrutura dos Conselhos Regionais
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREMOS, da
Comissão de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, e
dá outras providências.

O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, no exercício
de suas atribuições legais e regimentais e cumprindo o deliberado em sua 83 Reunião Ordinária,
realizada nos dias 8 e 9 de dezembro 1998, na Secretaria Geral do COFFITO, situada na Rua Coronel
Lisboa, 397 - Vila Mariana, São Paulo - SP, na conformidade com a competência prevista nos incisos
II, III, IV e XII do Art. 5°, da Lei n.° 6. 316, de 17.12.1975,

Considerando que Ética é o pensamento filosófico acerca do comportamento moral dos homens,
dos problemas morais e juízos morais, enquanto que Moral é o conjunto de normas, princípios e valores
aceitos de forma livre e consciente, que regulam o comportamento individual e social dos homens;

Considerando que o estudo da Deontologia da Fisioterapia faz necessário que conheçamos seu
posicionamento dentro do quadro geral das Ciências Morais;

Considerando que a Moral é a ciência das leis ideais que dirigem as ações humanas, sendo pois o
mínimo de Direito para se viver em sociedade;

Considerando que a Deontologia significa, etimológicamente, a ciência que estabelece as diretivas
da atividade profissional sob a retidão moral ou da honestidade;

Considerando que a honestidade se correlaciona com o bem a ser feito e o mal a ser evitado no
exercício profissional, o que significa dizer: a dimensão ética da profissão é o objeto da Deontologia;

Considerando que o seu pressuposto é que o exercício profissional não está alheio à norma ética
e que a vida profissional, por inteiro, se encontra sujeita a esta norma;

Considerando que a Deontologia assim vista, elabora de maneira contínua e sistemática os ideais
e as normas que devem reger a atividade profissional;

Considerando que a Deontologia não visa, em nenhum momento ao valor da profissão no
mercado de trabalho, os honorários ou mesmo lucros a serem auferidos no exercício profissional, nem
mesmo à formação de um grupo corporativo;

Considerando que a Deontologia, de maneira profissional, estabelece três linhas básicas de
conduta profissional, num primeiro momento, na área do profissional, cuja regra de ouro é zelar pelo
bom nome ou a reputação pessoal e social da profissão, dependente da preocupação com a
competência e com a honestidade; num segundo momento, temos o contexto da ordem profissional ou
seja, na relação com seus pares de profissão, o culto à lealdade e à solidariedade profissional,
reduzindo a grau zero qualquer espécie de competição e concorrência desleal e ilegítima, num terceiro
momento, trata da relação entre o profissional e aqueles que demandam seus serviços;

Considerando que o que lastreia todo este contexto é que as diretivas da profissão devem
procurara benefício da sociedade e da comunidade para a qual é destinada e oferecida;

Considerando que a idéia de prestação de serviços diz respeito à maneira como a mesma é
prestada, devendo se pautar pela necessidade do paciente e de seu pedido desde que, moralmente
licito no plano objetivo;

Considerando que uma Instituição de controle social tem que avaliar a luz da ética a conduta do
profissional, a forma da prestação de serviços em sua área de atuação objetivando assegurar ao
paciente um atendimento compatível e dentro de padrões socialmente aceitos,

Considerando que a ética profissional está diretamente associada a ética social onde, o respeito
aos principios legais vigentes, à cidadania, aos pares de profissão, às Instituições e autoridades
constituídas são fundamentais para a credibilidade do ato profissional;

Considerando que o profissional Fisioterapeuta presta assistência ao homem, participando da
promoção, tratamento e recuperação de sua saúde, zelando pela provisão e manutenção de adequada
assistência ao cliente;

Considerandci que a Ética e a Deontologia em relação ao exercício profissional do Fisioterapeuta
ao campo assistencial da Fisioterapia, devem ser avaliadas à luz da legislação vigente e seus objetivos
sociais, resolve:

Art. 1° : - Fica aprovada a instituição na Estrutura dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional - CREFITOS, da Comissão de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, nos
termos do anexo que com esta é publicado, passando a integrar o Regimento Interno Padrão dos
Conselhos Regionais - CREFITOS, instituído pela Resolução COFFITO-6, de 30.01.1978, e adequado
nos termos da Resolução COFFITO-182, de 25.11.1997.

Art. 2°: - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e, especialmente o Inc. IV, do Art. 6°, os Arts. 30, 31 e seu Parágrafo Único, 32, 33 e seu
Parágrafo Único, e 34 da Resolução COFFITO-182, de 25.11.1997.

RUY GALLART DE MENEZES CÉLIA RODRIGUES CUNHA
Presidente do Conselho Diretora-Secretária

ANEXO

Comissão de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF - Conselhos Regionais de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional - CRE FITOS.

Art. 1° : - A Comissão de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, é órgão assessor e de
caráter consultivo da Presidência, da Diretoria e do Plenário, nas questões éticas e deontológicas, quer
em relação ao profissional Fisioterapeuta ou a empresa registrada no CREFITO para prestação de
serviços no campo assistencial da Fisioterapia.

Art. 2°: - A Comissão de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, contará em sua composição
com o mínimo de três membros Fisioterapeutas integrantes do Colegiada Efetivos ou Suplentes.
designados pelo Presidente do CREFITO, sendo entre eles eleito o Presidente e o Secretário e os
demais vogais.

§ 1°: - Os componentes da CEDF, após designados pelo Presidente do CREFITO, são investidos
mediante assinatura de Termo de Compromisso.

§ 2 : - Na impossibilidade da participação de membros do Colegiado na composição da Comissão
de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, poderá o Presidente do CREFITO convidar profissionais
Fisioterapeutas, em regularidade para o exercício profissional, para vir a integrá-la sendo que, a
Presidência da Comissão será sempre assumida por um integrante do Coksgiado.

Art. 3° A reunião da Comissão de Ética e Deontologia da Fisioterapia - CEDF, é convocada por




