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volvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na
modalidade a distância, corroborado com seu parágrafo único que
estabelece que os polos de educação a distância deverão manter
infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos
pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do
curso; CONSIDERANDO o CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS
SUPERIORES DE TECNOLOGIA - CNST, sob o eixo tecnológico
Ambiente e Saúde - Curso Superior de Tecnologia em Radiologia,
aprovado pela Portaria nº 413, de 11 de maio de 2016 do Ministério
da Educação e as disposições contidas nos artigos 39 e seguintes da
Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996; Os artigos 1º, inciso III, 5º,
6º e 7º do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; O artigo 5º, §
3º, inciso VI do Decreto nº 5.773 de 9 de maio de 2006; A Resolução
CP/CNE nº 03, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento
dos cursos superiores de tecnologia; O artigo 3º da Portaria MEC nº
1.024 de 11 de maio de 2006; CONSIDERANDO os termos da
decisão da III Sessão Plenária da III Reunião Extraordinária do 7º

Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Ra-
diologia, ocorrida no dia 10 de outubro de 2017, resolve:

Art. 1º Possibilitar aos egressos de Cursos Superiores de
Tecnologia em Radiologia, na modalidade de Educação a Distância -
EaD, obterem registro junto aos Conselhos Regionais de Técnicos

em Radiologia - CRTRs, desde que cumpridos os requisitos deter-
minados no Decreto nº 9.057/2017, em seu artigo 4º, referente às
atividades presenciais. § 1º São atividades presenciais: tutoriais, ava-
liações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e defesa de
trabalhos, previstas nos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento
da instituição de ensino e do curso, onde serão realizadas na sede da
instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou em am-
biente profissional, conforme diretrizes Curriculares Nacionais. § 2º
O registro profissional fica condicionado ao preenchimento dos de-
mais requisitos previstos na Resolução CONTER nº 16/2014, que
versa sobre a inscrição no Sistema CONTER/CRTRs.

Art. 2º Os cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia
oferecidos na modalidade a distância devem cumprir, além da carga
horária teórica mínima presencial, o estágio supervisionado, também
na forma presencial, nos termos da Resolução CONTER nº 10/2011,
sobre estágio prático supervisionado.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em es-
pecial a Resolução CONTER nº 9, de 24 de setembro de 2008.

MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
Diretor Presidente

ADRIANO CÉLIO DIAS
Diretor Secretário

RESOLUÇÃO Nº 8, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017

Regulamenta o pagamento de diária, Jeton, auxílio de representação e reembolsos
no âmbito do Sistema CONTER/CRTRS e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuições legais
e regimentais que lhes são conferidas por meio da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, do Decreto nº
92.790, de 17 de junho de 1986, e do seu Regimento Interno; CONSIDERANDO que o exercício de mandatos
de Conselheiros do Sistema CONTER/CRTRs, bem como as atividades desempenhadas por seus colabo-
radores, é de relevância pública e social, sendo devida a justa indenização das despesas havidas para a exe-
cução de atividades, devidamente atualizada, a qualquer título, que tenham gerado benefícios diretos ou in-
diretos aos órgãos integrantes do Sistema CONTER/CRTRs; CONSIDERANDO que a administração pública
deve se pautar nos princípios enumerados no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como nos princípios
da razoabilidade, do interesse público e da economicidade dos atos de gestão; CONSIDERANDO o que
preceitua a Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004 que, no seu art. 2º, § 3º, autoriza os Conselhos de
Fiscalização Profissional a normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílio de representação; CONSI-
DERANDO a jurisprudência dos tribunais pátrios, em especial o Acórdão nº 6946/2014 do Tribunal de Contas
da União - TCU; CONSIDERANDO a necessidade de atualização e adequação às normas vigentes quanto à
forma de percepção dos valores de diária, jeton e Auxílio de Representação no âmbito do Sistema CON-
TER/CRTRs; CONSIDERANDO que DIÁRIA é uma verba de natureza indenizatória, paga em caráter even-
tual ou transitório, destinada a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e
locomoção urbana em razão de deslocamento para outro ponto do território nacional ou para o exterior;
CONSIDERANDO que JETON é a gratificação paga pela participação de Diretores e Conselheiros em Órgão
de deliberação coletiva, como Reuniões Plenárias e de Diretoria Executiva; CONSIDERANDO que AUXÍLIO
DE REPRESENTAÇÃO é a verba de natureza compensatória (Ajuda de Custo) a ser paga extraordinariamente
a Conselheiros Federais e Regionais e a colaboradores eventuais quando convidados ou designados por Pre-
sidente ou diretoria executiva do respectivo Conselho para executar atividades ou comparecer em reuniões de
comissões, assim como para representações oficiais em favor do Sistema CONTER/CRTRs, nos casos em que
não há deslocamento para fora do respectivo domicílio; CONSIDERANDO os termos da decisão da IV Sessão
da III Reunião Plenária Extraordinária do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia, ocorrida no dia 10 de outubro de 2017, resolve:

Art. 1º - É garantido aos membros detentores das funções públicas da Lei Federal nº 7.394/1985 a
percepção de verbas indenizatórias e/ou compensatórias para desempenho de seus mandatos ou funções,
constantes de diárias, jetons, auxílios de representação ou outros reembolsos.

Art. 2º - A percepção de diárias, jetons e auxílios de representação não poderá configurar salário,
vencimento ou subsídio, pois seu pagamento consiste em verba indenizatória ou compensatória, referente ao
exercício de função pública administrativa, sendo restritas às funções da Lei Federal nº 7.394/85 e do Decreto
regulamentador nº 92.790/86. DOS JETONS

Art. 3º - É garantida somente a Conselheiros e Diretores dos Conselhos Nacional e Regionais de
Técnicos em Radiologia, quando do comparecimento à reunião deliberativa, a percepção de jetons em valor
correspondente constante na tabela anexa, por Reunião Ordinária/Extraordinária ou Reunião de Diretoria. § 1º
Para os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, a concessão de jetons deverá ser observar a dis-
ponibilidade orçamentária e financeira do Órgão. § 2º O pagamento previsto no caput deverá ser limitado a 10
(dez) jetons mensais, ficando vedado o pagamento de mais de um jeton por dia, ainda que haja diversas
reuniões no mesmo dia. § 3º O pagamento previsto no caput fica condicionado necessariamente à existência de
deliberações na reunião. DAS DIÁRIAS.

Art. 4º - É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato da Lei Federal nº
7.394/85, bem como aos respectivos convidados, delegados, empregados e assessores, a percepção de diárias,
quando necessário o deslocamento fora da cidade de origem do beneficiário.

Art. 5º - As diárias são devidas por estrita necessidade de serviço em favor do Sistema CONTER/CR-
TRs, para custeio de despesas com alimentação, hospedagem e transporte local (taxi, ônibus ou congêneres).

Art. 6º - Será pago a Conselheiros do Sistema CONTER/CRTRs, empregados, delegados, assessores
e demais colaboradores, quando o deslocamento envolver pernoite do beneficiário em razão do serviço, o valor
correspondente constante na tabela anexa a esta Resolução. § 1º As diárias serão concedidas por dia de
afastamento da sede do serviço. § 2º Nos deslocamentos dentro do território nacional, será concedida metade
do valor da diária quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede, quando do retorno à origem.

Art. 7º - Para viagens internacionais, as diárias terão valores diferenciados daquelas pagas quando dos
deslocamentos dentro do território nacional, nos termos da tabela anexa.

Art. 8º - As despesas extraordinárias decorrentes exclusivamente do exercício da função designada,
não contempladas no Art. 5º supra, deverão ser ressarcidas mediante devida comprovação.

Art. 9º - Os Conselhos Regionais fixarão, nos termos e limites da tabela anexa, os valores das diárias
referentes ao serviço de fiscalização.

Art. 10 - É vedado o pagamento de diárias (integrais ou parciais) a partir do segundo deslocamento,
quando já houver sido pago valores de diárias para o deslocamento naquele mesmo dia. DO AUXÍLIO DE
R E P R E S E N TA Ç Ã O

Art. 11 - É garantida aos Conselheiros Federais e Regionais, detentores de mandato da Lei Federal nº
7.394/85, bem como aos respectivos convidados e delegados estaduais e regionais, a percepção de Auxílio de
Representação para pagamento de eventuais despesas com locomoção e refeição na cidade de seu domicílio,
quando da participação em reuniões, eventos, comissões, atividades em favor do Sistema CONTER/CRTRs,
não podendo ultrapassar 01 (um) Auxílio por dia. § 1º O Auxílio de Representação não poderá ser concedido
cumulativamente com diárias e com jetons, sendo limitado a até 10 (dez) Auxílios por mês. § 2º O valor
máximo correspondente ao auxílio de representação é definido na tabela anexa a esta Resolução. DAS DIS-
POSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - Os valores de diárias e de auxílio de representação devidos, nos termos desta Resolução,
serão adiantados ou pagos, conforme o caso, nos seguintes prazos: I - DIÁRIAS - os valores serão adiantados
até 2 (dois) dias que antecedem o início da missão ou evento para o qual tenha havido a designação; II =
AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO - os valores serão pagos até o terceiro dia posterior à participação nos
eventos previstos no Art. 11 desta normativa.

Art. 13 - Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia fixarão, por ato administrativo, os
valores de suas diárias, jetons e auxílios de representação no âmbito de sua jurisdição, sendo vedado que tais
verbas ultrapassem 80% (oitenta por cento) do teto fixado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia
constante na tabela anexa. § 1º No que concerne à diária do fiscal, deverão ser respeitados os parâmetros
constantes na tabela anexa. § 2º Na fixação dos valores, o CRTR deverá observar a receita líquida, respeitando
os limites necessários ao cumprimento das demais obrigações para que não venha a causar prejuízos à Ad-
ministração Pública, sob as penas da Lei. § 3º Os CRTRs deverão observar, também, a sua capacidade de
pagamento e a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros que dispõem, aos quais ficam con-
dicionados. § 4º As Portarias dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia deverão ser encaminhadas
ao CONTER, para fins de análise e deliberação, para que possam surtir seus efeitos.

Art. 14 - Nos serviços de fiscalização realizados fora da jurisdição de seu respectivo CRTR, o fiscal
fará jus ao recebimento do valor integral da diária.

Art. 15 - A participação em eventos e atividades de interesse do Sistema CONTER/CRTRs, por
Conselheiro, convidado, empregado ou prestador de serviço deverá ser comprovada por meios idôneos de
acordo com as peculiaridades e características do caso.

Art. 16 - Os valores fixados na tabela anexa a esta Resolução poderão ser atualizados pelo CONTER
anualmente, no mês de outubro de cada exercício, por meio de decisão motivada.

Art. 17 - Esta Resolução será levada para publicação no D.O.U. e entrará em vigor a partir de 1º de
janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CONTER nº 9, de 11 de
julho de 2015.

ANEXO

TABELA DE VALORES

. C AT E G O R I A VA L O R E S

. Jeton R$ 350,00

. Diária de Conselheiros R$ 700,00

. Diária de não Conselheiros R$ 600,00

. Diária Internacional (América do Sul) US$ 400,00 (dólar americano)

. Diária Internacional (demais países) US$ 600,00 (dólar americano)

. Diária de Agente Fiscal Valor máximo R$ 350,00
Valor mínimo R$ 250,00

. Auxílio de Representação R$ 280,00

(*) valores corrigidos com base em pesquisa de preço de mercado, sede Brasíli a - D F.

MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
Diretor Presidente

ADRIANO CÉLIO DIAS
Diretor Secretário

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DE SANTA CATARINA

RETIFICAÇÃO

Na Resolução nº 0136/2017 do Conselho Regional de

Educação Física da Terceira Região - CREF3/SC, que dispõe sobre

o orçamento da autarquia para o ano de 2018, publicada no Diário

Oficial da União - nº 210, Seção I, Pág. 112, na quarta-feira, 01

de novembro de 2017, em razão de erro material:

Onde se lê:

Art. 1° - Dar publicidade ao orçamento do Conselho
Federal de Educação Física - CONFEF, devidamente aprovado,
para o exercício financeiro de 2018, que estima a receita em R$
5.761.000,00 (cinco milhões setecentos e sessenta e um mil reais)
e fixa sua despesa em igual importância, conforme a Lei nº
4.320/1964.

Leia-se:
Art. 1° - Dar publicidade ao orçamento do Conselho

Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC,
devidamente aprovado, para o exercício financeiro de 2018, que
estima a receita em R$ 5.761.000,00 (cinco milhões setecentos e
sessenta e um mil reais) e fixa sua despesa em igual importância,
conforme a Lei nº 4.320/1964.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4ª REGIÃO

RESOLUÇÃO No 4, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Aprova o Regimento Interno do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da 4a Região (CREFITO-4).

O Plenário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4a Região (CREFITO-4), no exercício de suas atri-
buições legais, especialmente o disposto no inciso VI do art. 7o da Lei
Federal no 6.316, de 17 de dezembro de 1975, cumprindo deliberação
ocorrida durante sua 88a Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de
abril de 2015, na sede do órgão, situada na Rua da Bahia, no 1148, 8o

andar, Centro, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
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Considerando a autonomia administrativa e financeira afeta a
cada um dos conselhos regionais que compõem o Sistema COF-
F I TO / C R E F I TO s ;

Considerando o conteúdo do julgado da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1717-6 pelo Supremo Tribunal Federal; re-
solve:

Art. 1o Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (CRE-
FITO-4), nos termos do Anexo Único desta Resolução.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor após decorridos 60
(sessenta) dias de sua publicação oficial.

ANDERSON LUÍS COELHO
Presidente do Conselho

FLÁVIA MASSA CIPRIANI
Diretora-Secretária

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO REGIONAL
DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 4a REGIÃO
( C R E F I TO - 4 )

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocu-

pacional da 4a Região (CREFITO-4) tem seu objetivo, natureza, ju-
risdição, sede, foro e competências definidos na Lei Federal no 6.316,
de 17 de dezembro de 1975.

Parágrafo único. O CREFITO-4, criado pela Resolução no 56
do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COF-
FITO), de 17 de maio de 1985, tem como circunscrição adminis-
trativa o território do Estado de Minas Gerais e integra o Sistema
C O F F I TO / C R E F I TO s .

Art. 2o No âmbito do sistema de fiscalização profissional de
que faz parte, o CREFITO-4 é instância de primeiro grau nas áreas
deliberativa, normativa, administrativa, contenciosa e disciplinar.

Art. 3o Qualquer menção à denominação do CREFITO-4 em
documentos de caráter oficial ou meramente informativo deverá iden-
tificar sua circunscrição com o quarto numeral ordinal, representado
pelo respectivo algarismo indo-arábico, mantendo-se o seguinte pa-
drão: "Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a

Região".
Art. 4o A sigla do Conselho tem seu emprego uniformizado

da seguinte maneira: CREFITO-4 (acrônimo em caixa-alta, hífen e
numeral cardinal representado por algarismo indo-arábico, nesta or-
dem, sem uso de espaço, barra ou menção à sigla do Estado de Minas
Gerais).

Art. 5o A identidade visual e as cores oficiais do CREFITO-
4 são aquelas definidas nos arts. 1o e 2o da Portaria CREFITO-4 no

32, de 12 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União de
10 de abril de 2015, Seção 1, página 55.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Art. 6o A estrutura organizacional do CREFITO-4 compre-

ende:
I - Plenário;
II - Diretoria;
III - Coordenação-Geral;
IV - Controladoria Interna;
V - Departamentos e Núcleos;
VI - Assessorias;
VII - Comissão de Licitação;
VIII - Delegados de Representação Política;
IX - Comissões Técnicas e Especiais;
X - Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho.
SEÇÃO I
DO PLENÁRIO
Art. 7o O Plenário é o órgão de deliberação superior do

CREFITO-4, constituído por 9 (nove) membros efetivos, eleitos e
empossados no cargo de conselheiro, nos termos do art. 3o da Lei
Federal no 6.316, de 17 de dezembro de 1975.

Parágrafo único. Os conselheiros eleitos serão empossados
em reunião plenária realizada nos termos de resolução específica do
C O F F I TO .

Art. 8o Compete ao Plenário do CREFITO-4:
I - Cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal no

6.316, de 17 de dezembro de 1975, das resoluções e demais normas
emanadas do COFFITO, à luz dos princípios que regem a admi-
nistração pública e o ato administrativo, notadamente a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, consa-
grados pela norma contida no art. 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil;

II - Eleger, dentre os seus membros, por maioria simples, o
Presidente e o Vice-Presidente;

III - Eleger para o colegiado, em caso de vacância, um dos
suplentes de conselheiros, inclusive com o voto do Presidente;

IV - Escolher, dentre os fisioterapeutas e terapeutas ocu-
pacionais que manifestarem interesse e preencherem as condições de
elegibilidade, tantos profissionais quantos sejam necessários para re-
compor o quadro de suplentes de conselheiros, desde que a vacância
atinja 1/3 (um terço) deste;

V - Decidir sobre renúncia, impedimento, licença, dispensa e
justificativa de falta de seus membros;

VI - Propor ao COFFITO medidas necessárias ao aprimo-
ramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício pro-
fissional;

VII - Estimular a exação no exercício da profissão, velando
pelo prestígio e bom nome dos que a exercem e utilizando-se de todas
as medidas que julgar cabíveis a fim de orientar, elucidar e re-
comendar diretrizes para atuação profissional;

VIII - Funcionar como tribunal regional de ética, conhe-
cendo, processando e decidindo os casos que lhe forem submetidos,
mediante julgamento das infrações e aplicação das penalidades pre-
vistas, respectivamente, nos arts. 16 e 17 da Lei Federal no 6.316, de
17 de dezembro de 1975;

IX - Decidir o valor da multa a ser aplicada, que não poderá
exceder a 10 (dez) vezes o valor da anuidade corrente, em relação a
profissionais e empresas que infringirem os dispositivos do art. 16 da
Lei Federal no 6.316, de 17 de dezembro de 1975;

X - Apreciar orçamento-programa, prestações de contas e
reformulações orçamentárias do CREFITO-4;

XI - Autorizar a abertura de créditos adicionais e operações
referentes a mutações patrimoniais;

XII - Autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar
bens imóveis;

XIII - Aprovar as atas de suas reuniões;
XIV - Cumprir e fazer cumprir este Regimento, deliberando

sobre os casos omissos.
Art. 9o As reuniões do Plenário são ordinárias ou extraor-

dinárias, nelas exigido como quórum para deliberação o compare-
cimento da maioria absoluta de seus membros.

§ 1o As reuniões ordinárias serão convocadas pelo Presi-
dente, mediante apresentação prévia da pauta.

§ 2o As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Pre-
sidente ou a requerimento de 2/3 (dois terços) dos membros do
Plenário quando da ocorrência de evento que, por sua importância e
urgência, justifique a medida, vedada a inclusão na respectiva pauta
de assunto estranho àquele que tenha motivado a convocação.

§ 3o A inexistência do quórum referido no caput deste artigo
em segunda convocação, observado o intervalo de 30 (trinta) minutos,
implica transferência da reunião para outro horário ou data.

§ 4o Transferida a reunião, é facultado ao Presidente do
CREFITO-4 convocar suplentes em número suficiente para eventual
substituição dos membros efetivos que venham a faltar.

§ 5o Nas reuniões de cujas pautas decorram decisões ad-
ministrativas, o conselheiro poderá pedir vista dos autos pelo prazo
máximo de 7 (sete) dias, logo após a leitura do relatório, devendo
manifestar sua pretensão.

§ 6o Caso haja pedidos de vista por mais de um conselheiro,
o Presidente definirá prazo e ordem da concessão.

§ 7o Após o início do proferimento do voto do relator, é
vedado ao conselheiro o pedido de vista do processo.

Art. 10. As reuniões plenárias ordinárias serão realizadas
com periodicidade mínima semestral.

Art. 11. Ocorrida a vacância de cargo de conselheiro, o
Plenário elegerá, em sua próxima reunião, o suplente que deverá
preencher a vaga durante o restante do mandato, dando conhecimento
ao COFFITO no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da posse.

Art. 12. Nos casos de licença, impedimento ou falta eventual
de conselheiro, o Presidente poderá convocar um dos suplentes para
substituição.

Parágrafo único. O suplente convocado exercerá as atribui-
ções inerentes ao cargo de conselheiro durante o período de subs-
tituição.

Art. 13. O Plenário decidirá por maioria dos votos dos con-
selheiros presentes, excluindo o Presidente ou, em ausências e im-
pedimentos deste, o membro que esteja no exercício da presidência
dos trabalhos.

Parágrafo único. O Presidente ou o conselheiro que estiver
na presidência dos trabalhos proferirá voto de qualidade para eventual
desempate de votação.

Art. 14. Poderão participar das reuniões plenárias, sem di-
reito a voto, quando convocados ou convidados, suplentes, empre-
gados, assessores e outros indivíduos cuja participação seja do in-
teresse da instituição.

Art. 15. As convocações e os convites mencionados no artigo
anterior serão efetuados a critério do Presidente.

SEÇÃO II
DA DIRETORIA
Art. 16. A Diretoria é o órgão executor das deliberações do

Plenário e da administração da instituição.
Art. 17. Compete à Diretoria:
I - Promover a elaboração de normas necessárias à execução

de deliberações do Plenário no exercício de suas competências legais
e regimentais;

II - Julgar os processos de habilitação ao exercício das pro-
fissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional, regulamentadas
nos termos do Decreto-Lei no 938, de 13 de outubro de 1969, e os de
registro de empresas, referidas no parágrafo único do art. 12 da Lei
Federal no 6.316, de 17 de dezembro de 1975;

III - Determinar e adotar as medidas necessárias à efetivação
das receitas e do compartilhamento da cota-parte legalmente des-
tinada ao COFFITO, inclusive a promoção, perante o juízo com-
petente, de cobrança das importâncias correspondentes a anuidades,
taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança ad-
ministrativa;

IV - Determinar os lançamentos dos devedores do CRE-
FITO-4 em livro próprio de dívida, constituindo a certidão passada
pela Diretoria título executivo extrajudicial, relativo a crédito das
anuidades, emolumentos, taxas e multas, bem como a inclusão dos
nomes dos devedores em cadastros informativos de créditos não qui-
tados do setor público federal e/ou cartórios de registro de pro-
testos;

V - Fixar o horário de expediente do CREFITO-4;
VI - Tornar disponível ao público, para consulta, o conjunto

dos profissionais registrados no CREFITO-4;

VII - Autorizar a edição de boletins, revistas e outros veí-
culos institucionais de divulgação;

VIII - Publicar, anualmente, o orçamento-programa do Con-
selho e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução or-
çamentária e o relatório de suas atividades;

IX - Decidir pela instauração de processo ético-disciplinar
e/ou administrativo em face de profissionais, conselheiros efetivos ou
suplentes de conselheiros;

X - Aprovar as atas de suas reuniões;
XI - Submeter ao Plenário relatórios de sua gestão;
XII - Exercer qualquer outra competência delegada pelo Ple-

nário ou pelo Presidente.
Art. 18. A Diretoria é composta:
I - Pelo Presidente e Vice-Presidente, eleitos e empossados

nos termos do inciso I do art. 7o da Lei Federal no 6.316, de 17 de
dezembro de 1975;

II - Pelo Diretor-Secretário e Diretor-Tesoureiro, ambos de-
signados pelo Presidente dentre os membros efetivos do Plenário.

Parágrafo único. O Diretor-Secretário e o Diretor-Tesoureiro
são destituíveis ad nutum, por ato do Presidente.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro)
anos, conforme prevê o art. 3o da Lei Federal no 6.316, de 17 de
dezembro de 1975.

Art. 20. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente, bem
como a designação do Diretor-Secretário e do Diretor-Tesoureiro,
procedem-se em reunião plenária, imediatamente após a posse do
colegiado.

Parágrafo único. A posse do Presidente eleito terá como
autoridade empossante o Presidente da gestão imediatamente anterior
ou, na ausência deste, o conselheiro mais antigo dentre os eleitos para
o quadriênio subsequente.

Art. 21. Na ocorrência de licença, impedimento ou ausência
de membro da Diretoria por período superior a 15 (quinze) dias, a
substituição é automática, válida durante o lapso temporal do afas-
tamento, formalizada pela assinatura de termo de compromisso e
processada da seguinte forma:

I - O Vice-Presidente assume interinamente o cargo de Pre-
sidente;

II - O Diretor-Secretário acumula o exercício de seu cargo
com o de Diretor-Tesoureiro;

III - O Diretor-Tesoureiro acumula o exercício de seu cargo
com o de Diretor-Secretário.

§ 1o No afastamento simultâneo do Presidente e do Vice-
Presidente por período superior a 15 (quinze) dias, assumirá inte-
rinamente a presidência o Diretor-Secretário.

§ 2o Havendo afastamento simultâneo do Diretor-Secretário e
do Diretor-Tesoureiro, caberá ao Presidente designar os respectivos
substitutos dentre os membros efetivos do Plenário, caso o período de
afastamento comprometa o pleno funcionamento do Conselho, mes-
mo que seja inferior a 15 (quinze) dias.

Art. 22. É vedado ao conselheiro afastar-se do exercício de
cargo da Diretoria por período superior a 60 (sessenta) dias, seguidos
ou intercalados, salvo exceções legais e regimentais.

Art. 23. Na vacância do cargo de Presidente ou Vice-Pre-
sidente, o Plenário, na primeira reunião que realizar após a abertura
da vaga, elegerá o substituto para cumprir o restante do mandato.

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

Art. 24. A Diretoria reúne-se por convocação do Presidente
do CREFITO-4.

Parágrafo único. Aplicam-se às reuniões da Diretoria, no que
couber, as disposições pertinentes às do Plenário.

Art. 25. Incumbem ao Presidente do CREFITO-4 as seguin-
tes atribuições:

I - Administrar e representar o CREFITO-4;
II - Convocar, determinar a pauta e presidir as reuniões do

Plenário e da Diretoria, nelas proferindo o voto de qualidade, po-
dendo retirar matéria de pauta, desde que não iniciada a respectiva
votação;

III - Nomear, designar e convocar os membros da Coor-
denação-Geral, da Controladoria Interna, dos Departamentos e Nú-
cleos, das Assessorias, da Comissão de Licitação, das Comissões
Técnicas e Especiais, das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho e
os Delegados de Representação Política;

IV - Credenciar representantes, colaboradores e assessores
do CREFITO-4, mediante edição de atos administrativos;

V - Nomear membros ad hoc para o desempenho de funções
no âmbito do Conselho;

VI - Designar instrutores, relatores, revisores, presidentes,
secretários e vogais em processos administrativos e ético-discipli-
nares;

VII - Assinar, com o Diretor-Secretário, os atos decorrentes
das deliberações do Plenário e da Diretoria;

VIII - Movimentar, com o Diretor-Tesoureiro, as contas ban-
cárias do CREFITO-4, assinando cheques e todos os demais do-
cumentos exigidos para o referido fim;

IX - Elaborar, com o Diretor-Tesoureiro, a proposta orça-
mentária do CREFITO-4;

X - Assinar, com o Diretor-Tesoureiro, os balancetes, o ba-
lanço geral, as reformulações orçamentárias, o orçamento-programa e
o processo de prestação de contas da instituição, submetendo-os à
apreciação do Plenário;

XI - Autorizar o pagamento de despesas orçamentárias, ob-
servadas as normas legais pertinentes;

XII - Autorizar a expedição de certidões, declarações, ates-
tados e documentos similares extraídos de registros próprios do CRE-
F I TO - 4 ;

XIII - Conceder vista de autos de processos, nos termos
deste Regimento;
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XIV - Autorizar a realização de sindicâncias e diligências;
XV - Elaborar, com o Diretor-Secretário, o relatório anual de

atividades do CREFITO-4 e submetê-lo ao Plenário;
XVI - Decidir sobre alterações eventuais do horário de ex-

pediente;
XVII - Autorizar a admissão e a dispensa de empregados;
XVIII - Aprovar a escala de férias dos empregados;
XIX - Autorizar o trabalho de empregados fora do horário

normal de expediente;
XX - Conceder gratificações regulamentadas pelo Conselho

e aplicar penalidades aos empregados;
XXI - Nomear e exonerar assessores e outros ocupantes de

cargos em comissão;
XXII - Praticar todos os atos inerentes à administração dos

recursos financeiros e humanos do Conselho;
XXIII - Firmar, em nome do CREFITO-4, convênios, con-

tratos, acordos e termos congêneres com instituições públicas e pri-
vadas;

XXIV - Criar Comissões Técnicas ou Especiais, Câmaras
Técnicas, Grupos de Trabalho e outros órgãos e projetos de natureza
transitória;

XXV - Instituir e conceder distinções ou honrarias em nome
do CREFITO-4.

Parágrafo único. O Presidente poderá delegar as atribuições
mencionadas nos incisos XIII, XVIII, XIX e XXII a outros membros
da Diretoria, ao Coordenador-Geral, a coordenadores de Departa-
mentos e Núcleos ou a assessores, que observarão os limites traçados
nas respectivas delegações.

Art. 26. Incumbe ao Vice-Presidente substituir o Presidente
em seus afastamentos e impedimentos previstos neste Regimento.

Art. 27. Incumbem ao Diretor-Secretário as seguintes atri-
buições, além das referidas em outros dispositivos deste Regimento,
em cuja execução poderá ser auxiliado por assessores ou empre-
gados:

I - Secretariar as reuniões do Plenário e da Diretoria, pro-
cedendo à verificação do quórum, assessorando o Presidente na con-
dução dos trabalhos e elaborando as respectivas atas;

II - Supervisionar os seguintes serviços e atividades, dentre
outros desenvolvidos no âmbito da Secretaria:

a) de expediente, arquivo e biblioteca;
b) de cadastro;
c) de pessoal e material;
d) de protocolo e comunicações;
e) de gráfica e reprodução de originais;
f) de recepção e zeladoria;
g) de processamento administrativo com fins de registro de

diplomas de graduação em fisioterapia e em terapia ocupacional e
apostilamentos de diplomas, certificados e titulações pertinentes a
essas profissões.

Art. 28. Incumbem ao Diretor-Tesoureiro as seguintes atri-
buições, além das mencionadas em outros dispositivos deste Re-
gimento, em cuja execução poderá ser auxiliado por assessores ou
empregados:

I - Zelar pelo atendimento dos compromissos financeiros do
CREFITO-4 nos respectivos prazos;

II - Supervisionar os seguintes serviços e atividades, dentre
outros desenvolvidos no âmbito da Tesouraria:

a) de controle de arrecadação;
b) de controle de despesa;
c) de contabilidade;
d) de elaboração, juntamente com o Presidente, do orça-

mento-programa, das reformulações orçamentárias, dos balancetes, do
balanço geral e do processo de prestação de contas da instituição.

SEÇÃO III
DA COORDENAÇÃO-GERAL
Art. 29. A Coordenação-Geral (COGER) é o órgão encar-

regado da execução dos serviços e das atividades administrativas de
apoio necessários ao pleno funcionamento do CREFITO-4 e à con-
servação e guarda do patrimônio do Conselho.

Art. 30. Os serviços e atividades da Coordenação-Geral são
executados sob a chefia de um Coordenador-Geral.

Art. 31. Incumbe à Coordenação-Geral:
I - Fixar as funções administrativas internas dos empregados,

designando seus locais e setores de trabalho;
II - Zelar pela disciplina dos empregados e pelo cumpri-

mento das normas legais e regulamentares;
III - Fiscalizar a observância do horário de expediente pelos

empregados do CREFITO-4;
IV - Acompanhar a atualização contínua do demonstrativo

cronológico de compromissos financeiros do Conselho pelo Depar-
tamento Financeiro (DEFIN);

V - Adotar, em conjunto com o Diretor-Tesoureiro e o Co-
ordenador do Departamento Financeiro, as medidas necessárias à efe-
tivação dos pagamentos das despesas autorizadas dentro dos res-
pectivos prazos;

VI - Zelar pela atualização dos registros e da documentação
de contabilidade da instituição;

VII - Controlar a aquisição, os estoques e o consumo de
material;

VIII - Supervisionar a instrução de processos administrativos
e econômico-financeiros pelos respectivos departamentos;

IX - Acompanhar o serviço de recebimento, registro, aber-
tura, triagem e distribuição de correspondências;

X - Zelar pela atualização dos registros, arquivos e cadastros
de responsabilidade do CREFITO-4;

XI - Fornecer dados estatísticos dos serviços e atividades da
Coordenação-Geral para elaboração de relatórios;

XII - Responder pela guarda e conservação das instalações,
mobiliário, máquinas, equipamentos, livros, utensílios e outros bens
do CREFITO-4 ou que estejam sob a responsabilidade do Conse-
lho;

XIII - Coordenar a organização dos ambientes de trabalho e
a limpeza das unidades do CREFITO-4;

XIV - Planejar e executar outras tarefas para assegurar o
bom andamento das atividades administrativas do Conselho.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA
Art. 32. A Controladoria Interna é órgão permanente de

assessoramento do Presidente e do Diretor-Tesoureiro, de caráter con-
sultivo e fiscal, composto por 3 (três) membros designados por por-
taria presidencial, sendo 1 (um) Controlador, 1 (um) Assessor Con-
tábil e 1 (um) Assessor Jurídico.

Art. 33. São atribuições da Controladoria Interna:
I - Verificar a regularidade no processamento de arrecadação

da receita e da respectiva documentação comprobatória, inclusive
quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções;

II - Verificar a regularidade no processamento de aquisição
de material, prestação de serviços e adiantamento de numerários;

III - Verificar a regularidade no processamento da despesa e
da respectiva documentação comprobatória, inclusive quanto a in-
versões, aquisições, alienações e baixas de bens patrimoniais;

IV - Elaborar relatório de suas atividades, que conterá pa-
recer contábil e jurídico relativamente à gestão financeira do CRE-
F I TO - 4 ;

V - Indicar fundamentadamente, quando for o caso, des-
conformidades em processos econômico-financeiros e licitatórios,
bem como em quaisquer outros atos que envolvam dispêndio de
recursos do CREFITO-4;

VI - Assessorar a Presidência no envio, ao Tribunal de Con-
tas da União, das prestações de contas anuais do CREFITO-4, após a
apreciação das mesmas pelo Plenário e a respectiva realização de
auditoria contábil externa e independente.

Art. 34. No exercício de suas atribuições, a Controladoria
Interna solicitará ao Presidente a contratação de auditoria contábil
externa e, quando necessário, a designação de outros empregados e/ou
assessores do CREFITO-4 para o apoio das atividades-meio cor-
respondentes.

Art. 35. A Controladoria Interna poderá, por meio do Con-
trolador, solicitar a entrega de documentos ao Presidente do CRE-
FITO-4 para melhor cumprimento de suas atribuições.

Art. 36. Incumbe à Presidência e aos demais órgãos do
CREFITO-4 diligenciar o atendimento do que for solicitado pela
Controladoria Interna para o exercício da competência referida nesta
seção, inclusive o apoio administrativo e o assessoramento técnico.

SEÇÃO V
DOS DEPARTAMENTOS E NÚCLEOS
Art. 37. O CREFITO-4 subdividirá seus serviços entre De-

partamentos e Núcleos, subordinados à Coordenação-Geral (COGER)
e descritos em atos administrativos baixados pelo Presidente.

Art. 38. O Presidente poderá nomear 1 (um) coordenador
para cada Departamento ou Núcleo, ficando o titular da COGER
automaticamente responsável por aqueles desprovidos de coordena-
ção.

Parágrafo único. Na vacância da COGER, os coordenadores
ficam diretamente subordinados ao Diretor-Secretário.

Art. 39. Na hipótese de o Presidente nomear conselheiros
para quaisquer coordenações do CREFITO-4, estes não perceberão
remuneração nem manterão vínculo empregatício com o Conselho,
sem prejuízo da gratificação a que têm direito, conforme previsão
legal.

SEÇÃO VI
DAS ASSESSORIAS
Art. 40. O CREFITO-4 manterá as seguintes assessorias per-

manentes:
I - Assessoria Contábil (ASCONT);
II - Assessoria de Comunicação (ASCOM);
III - Assessoria de Gabinete (ASGAB);
IV - Assessoria Jurídica (ASJUR).
Art. 41. Além das assessorias permanentes, o Presidente do

CREFITO-4 poderá instituir e prover Assessorias Técnicas, em ca-
ráter temporário, por meio de portarias e/ou contratos administra-
tivos.

SUBSEÇÃO I
DA ASSESSORIA CONTÁBIL
Art. 42. A Assessoria Contábil (ASCONT) poderá ser exer-

cida tanto por assessores nomeados pelo Presidente quanto por es-
critório contratado pelo Conselho, admitida a possibilidade de coe-
xistência de ambos os serviços.

Parágrafo único. Compete à ASCONT auxiliar o Presidente e
o Diretor-Tesoureiro na elaboração do balanço geral, balancetes, or-
çamento-programa, reformulações orçamentárias e prestações de con-
tas da instituição, contribuindo com a instrução de processos lici-
tatórios e econômico-financeiros, e assessorando a Diretoria e a Co-
missão de Licitação em matéria orçamentária.

SUBSEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Art. 43. Poderão compor a Assessoria de Comunicação (AS-

COM) profissionais diplomados em cursos superiores de Comuni-
cação Social ou áreas afins, nomeados pelo Presidente, e empresas do
segmento contratadas mediante processo licitatório para prestação de
serviços especializados.

Parágrafo único. À ASCOM cabe planejar, desenvolver e
avaliar a política de comunicação interna e externa do CREFITO-4,
tendo por finalidade assegurar ampla publicidade de atos adminis-
trativos e difusão de informações úteis à fiscalização do exercício
profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional na circunscrição
do Conselho.

SUBSEÇÃO III
DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 44. A Assessoria de Gabinete (ASGAB) será chefiada

por um assessor subordinado diretamente ao Presidente do CREFITO-
4, nomeado para supervisionar as atividades burocráticas do órgão,
podendo, ainda, contar com outros empregados.

Parágrafo único. À ASGAB compete assistir o Presidente no
desempenho de suas atribuições, executando tarefas de suporte ad-
ministrativo, relacionamento institucional e articulação intersetorial.

SUBSEÇÃO IV
DA ASSESSORIA JURÍDICA
Art. 45. A Assessoria Jurídica (ASJUR) é órgão composto

por advogados, empregados ou não, com a finalidade de prestar todo
o suporte jurídico que se fizer necessário para atender às necessidades
do CREFITO-4, estando subordinada diretamente ao Presidente do
Conselho.

Parágrafo único. Incumbe à ASJUR assessorar o Plenário, a
Diretoria, a Presidência e outros órgãos mediante designação do Pre-
sidente, bem como representar o Conselho em juízo e perante ins-
tituições públicas e privadas, inclusive de controle externo, por meio
da devida nomeação.

SEÇÃO VII
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Art. 46. A Comissão de Licitação é regida pela Lei Federal

no 8.666, de 21 de junho de 1993, e será nomeada por portaria do
Presidente.

SEÇÃO VIII
DOS DELEGADOS DE REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
Art. 47. O CREFITO-4 poderá instalar Delegacias Mesor-

regionais em municípios-polo de sua circunscrição e nomear pro-
fissionais regulares para a função de Delegado de Representação
Política, cujo exercício considera-se de relevante interesse público,
sem remuneração.

§ 1o As Delegacias Mesorregionais serão criadas por meio de
resoluções do colegiado, podendo ser extintas por decisão da Di-
retoria homologada em reunião plenária, com a devida revogação dos
atos que as criaram.

§ 2o O Presidente nomeará para a função de Delegado de
Representação Política, a ser exercida em mesorregiões e micror-
regiões do Estado de Minas Gerais, fisioterapeutas e/ou terapeutas
ocupacionais de ilibada reputação pessoal e irrepreensível conduta
profissional.

§ 3o Os Delegados de Representação Política promoverão,
com o aval da Diretoria, ações representativas do Conselho no âmbito
de sua região, fomentando a associação profissional; conhecerão e
defenderão as propostas político-profissionais da gestão, trabalhando
para sua efetiva implementação e êxito; e desenvolverão a liderança,
junto aos colegas de sua região, provocando discussões dos pro-
blemas locorregionais que digam respeito à atuação profissional.

SEÇÃO IX
DAS COMISSÕES TÉCNICAS E ESPECIAIS
Art. 48. As Comissões Técnicas e Especiais do CREFITO-4

serão criadas por meio de portarias, para fins específicos e definidos,
sempre que demonstrada sua conveniência, assegurando-se preferên-
cia em sua composição aos conselheiros ou suplentes, podendo delas
fazer parte profissionais não pertencentes ao colegiado do Conse-
lho.

SEÇÃO X
DAS CÂMARAS TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABA-

LHO
Art. 49. As Câmaras Técnicas e os Grupos de Trabalho serão

criados por portarias, para fins específicos e definidos, com o objetivo
de auxiliar nos trabalhos do CREFITO-4, opinando quando forem
instados sobre assuntos fisioterapêuticos, terapêuticos ocupacionais
ou administrativos.

CAPÍTULO III
DOS ATOS DE AUTORIDADE E NORMATIVOS
Art. 50. As deliberações do Plenário e da Diretoria constam

das atas das respectivas reuniões e são formalizadas mediante:
I - Resoluções e acórdãos, as do Plenário;
II - Decisões, as da Diretoria.
Parágrafo único. O acórdão formaliza a deliberação do Ple-

nário no julgamento dos processos de natureza ético-disciplinar ou
administrativa.

Art. 51. As determinações do Presidente são formalizadas
mediante:

I - Portarias;
II - Ordens de serviço.
Art. 52. As resoluções e acórdãos têm numeração, por es-

pécie, cronológica e infinitiva.
Art. 53. As decisões, portarias e ordens de serviço têm nu-

meração, por espécie, cronológica e anual.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 54. A proposta da Diretoria que deixar de ser votada em

duas reuniões consecutivas do Plenário, por falta de quórum, é tida
como aprovada.

Art. 55. A nomenclatura dos empregos e respectivas atri-
buições, os níveis salariais e as formas de progressão dos empregados
do CREFITO-4 serão criados, de acordo com os interesses da ins-
tituição, e aprovados pelo Plenário.

Art. 56. Os conselheiros, empregados, assessores e demais
colaboradores do Conselho deverão observar as normas contidas no
Manual de Redação Oficial do CREFITO-4, instituído por portaria do
Presidente.

Art. 57. Este Regimento Interno somente poderá ser alterado
mediante nova resolução do Plenário, aprovada por 2/3 (dois terços)
dos conselheiros do CREFITO-4.
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