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Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

Nº 192, sexta-feira, 8 de outubro de 2021

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
RESOLUÇÃO Nº 538, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre a fixação de valores para anuidades,
taxas, multas e emolumentos, atribuíveis e devidos
pelos
profissionais
e
pessoas
jurídicas
circunscricionados perante a entidade, a serem
arrecadados pelos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional no exercício do
ano de 2022, e dá outras providências.

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 607, DE 6 DE OUTUBRO DE 2021
Aprova o Regimento do Conselho Regional de
Administração do Distrito Federal.

O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional COFFITO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, na conformidade com as
competências previstas no artigo 5º, inciso II, da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975,
e cumprindo o deliberado em sua 346ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de
setembro de 2021;
Considerando a obediência ao princípio constitucional da reserva legal
tributária, materializado pela norma do artigo 149 da Constituição da República Federativa
do Brasil;
Considerando o dever legal, previsto na norma do inciso IX do artigo 5º da Lei
nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, e na norma do § 2º do artigo 6º da Lei Federal nº
12.514/2011, em fixar anuidades, taxas, emolumentos e multas atribuíveis aos profissionais
e pessoas jurídicas circunscricionados perante a entidade;
Considerando que a organização e o funcionamento dos serviços úteis e
indispensáveis à regulamentação e fiscalização do exercício profissional dependem do
produto da arrecadação das anuidades, taxas, emolumentos e multas, de acordo com os
dizeres dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975;
Considerando que a receita própria se trata de característica indispensável à
existência da autarquia, na forma do disposto no inciso I do artigo 5º do Decreto-Lei nº
200, de 25 de fevereiro de 1967;
Considerando que os valores, ora fixados, são a base para a dotação
orçamentária dos entes Regionais e Federal, resolve:
Art. 1º As anuidades a serem arrecadadas pelos Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITOs), de acordo com a competência estabelecida
pelo inciso X do Art. 7º da Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, tendo como
contribuintes os profissionais e pessoas jurídicas circunscritas, são fixadas em R$492,00
(quatrocentos e noventa e dois reais).
Art. 2º O pagamento do valor integral da anuidade, sem descontos, poderá ser
efetuado até o último dia útil do mês de abril de 2022, diretamente ao Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) em que se encontrarem inscritos os
profissionais ou pessoas jurídicas.
Art. 3º As anuidades dos profissionais e das pessoas jurídicas pagas à vista até
o último dia útil do mês de janeiro de 2022, até o último dia útil do mês de fevereiro de
2022 e até o último dia útil do mês de março de 2022 terão desconto de 20%, 10% e 5%,
respectivamente.
Art. 4º Aos profissionais e às pessoas jurídicas será permitido o pagamento da
anuidade em oito parcelas mensais e sucessivas, sem juros, com vencimento no último dia
útil dos meses de janeiro de 2022 a agosto de 2022.
Art. 5º As filiais ou representações de pessoas jurídicas instaladas em
circunscrição de Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional diversa daquela
de sua sede são também obrigadas ao pagamento da anuidade, independentemente do
pagamento realizado pela matriz, devido na razão de 50% (cinquenta por cento) da
anuidade estabelecida para a matriz.
Art. 6º Aos profissionais com 30 anos de inscrição ou mais será concedido
desconto de 50% (cinquenta por cento) para o pagamento das anuidades, não se aplicando
o desconto aos emolumentos previstos no art. 8º da presente Resolução.
Art. 7º A inadimplência da anuidade ou de parcelas desta ensejará a aplicação
de multa no percentual de 2% (dois por cento) e serão acrescidos juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao pagamento, e de 1% (um
por cento) no mês de pagamento.
Art. 8º Os valores dos emolumentos a serem arrecadados pelos Conselhos
Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e, no que couber, pelo Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, são fixados nesta Resolução, observados os
seguintes valores, para vigência no exercício do ano de 2022:

O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe
conferem a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, o Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 61.934, de 22 de dezembro de 1967, de examinar, modificar e aprovar os Regimentos
dos Conselhos Regionais, conforme o disposto na alínea "e" do art. 7º, da Lei nº
4.769/1965, e na alínea "e", do art. 20, do Regulamento aprovado pelo Decreto n°
61.934/1967;
CONSIDERANDO o disposto nos art. 11 e 16, inciso V, do Regimento do CFA,
aprovado pela RN CFA 584/2020,
CONSIDERANDO o resultado dos trabalhos da Comissão Permanente de
Regimentos do Sistema CFA/CRAs - CPR;
CONSIDERANDO a decisão do Plenário do CFA em sua 9ª sessão, realizada em
05 de outubro de 2021, resolve:
Art. 1º Aprovar o REGIMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL.
Art. 2º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente, a Resolução Normativa CFA nº 535,
de 07/02/2018.
MAURO KREUZ
Presidente do Conselho
RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA Nº 608, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021
Dispõe sobre a Intervenção do Conselho Federal
de Administração no Conselho Regional de
Administração de Pernambuco (CRA-PE), e dá
outras providências.
O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe
confere a Lei n° 4.769, de 1965, o Decreto n° 61.934, de 1967, e o Regimento
aprovado pela Resolução Normativa CFA n° 432, de 8 de março de 2013,
CONSIDERANDO que o CFA tem a função uniformizadora dos Conselhos
Regionais de Administração, sendo o órgão hierarquicamente superior, com a finalidade
de organizar os CRAs nos moldes do Conselho Federal;
CONSIDERANDO as prerrogativas primárias de fiscalização do CFA como
órgão central do Sistema CFA/CRAs, dentre elas a de controlar e fiscalizar as atividades
financeiras e administrativas CRAs;
CONSIDERANDO a indispensável necessidade de preservação do regular
funcionamento das atividades do Conselho Regional de Administração de Pernambuco
(CRA-PE), dentro dos parâmetros legais e constitucionais atinentes à Administração
Pública, de modo a garantir a obediência ao princípio da hierarquia institucional e a
continuidade dos serviços públicos;
CONSIDERANDO que os Conselhos Federal e Regionais de Administração
constituem em seu conjunto uma Autarquia, a teor do art. 6° da Lei n° 4.769, de 1965,
cabendo ao Conselho Federal de Administração adotar as providências legais e
regimentais para garantir o cumprimento das finalidades legais da Autarquia, entre as
quais a fiscalização do exercício profissional;
CONSIDERANDO que embora seja assegurada aos Conselhos Regionais de
Administração a autonomia administrativa e financeira, essa regra não se apresenta
absoluta, conforme estabelecido na Constituição Federal associada ao regramento
consubstanciado na legislação que rege os Conselhos Regionais de Administração;
DECISÃO do Plenário do CFA na 10ª sessão, realizada no dia 6 de outubro
de 2021, resolve:
Art. 1º Decretar intervenção no Conselho Regional de Administração de
Pernambuco (CRA-PE), com o afastamento de todos os membros da Diretoria Executiva
do CRA-PE, bem como o afastamento dos membros da Comissão de Tomada de Contas
do CRA-PE.
Art. 2º Instituir e dar posse à Junta Interventora, investida de plenos
poderes para administração e representação do CRA-PE perante entidades privadas e
órgãos públicos dos Poderes da União, nos níveis federal, estadual e municipal,
inclusive junto às instituições bancárias e financeiras, podendo praticar todos os atos
de gestão administrativa e financeira e adoção das medidas necessárias ao saneamento
das irregularidades que ensejaram a intervenção e de outras porventura constatadas,
admitir, demitir, nomear e exonerar empregados, celebrar e rescindir contratos, pedir
a abertura, movimentar e encerrar contas bancárias em nome da entidade, assinar,
requisitar e endossar cheques, depositar, sacar, transferir valores, nomear e destituir
procuradores e prepostos, constituir Comissões e/ou grupos de trabalho, assinar
orçamentos, balancetes e prestações de contas, autorizar despesas necessárias ao
funcionamento do órgão e para cumprimento dos encargos trabalhistas, previdenciários
e fiscais, devendo administrar o CRA-PE com observância das normas pertinentes e
sanear o órgão de eventuais irregularidades administrativas e financeiras porventura
detectadas no curso dos trabalhos.
Art. 3º A Junta Interventora ora nomeada será composta da seguinte
forma:
I - Presidente:
a) AMILCAR PACHECO DOS SANTOS, Administrador, CPF 166.877.609-04,
CRA-PR nº 2971.
II - Membros:
a) FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO, Administrador, CPF nº 136.211.303-49,
CRA-CE nº 1904;
b) MARCOS KALEBBE SARAIVA MAIA DA COSTA, Administrador, CPF nº
010.474.794-35, CRA-PB nº 3126.
Parágrafo único. Os poderes e competências descritas no art. 2º poderão
ser exercidos, conjuntamente, por dois de quaisquer dos integrantes da Junta
Interventora mencionados neste artigo.
Art. 4º Ficam suspensas, durante a intervenção, todas as atividades e
competências regimentais da Diretoria Executiva do CRA-PE, bem como da Comissão de
Tomada de Contas do CRA-PE, que serão assumidas pela Junta Interventora.
Art. 5º A intervenção terá duração de 60 (sessenta), contados da publicação
da presente resolução, podendo ser encerrada em menor prazo ou prorrogada por
decisão do Conselho Federal de Administração.
Art. 6º Fica determinado que a Junta Interventora deverá apresentar, ao
final do período de intervenção, relatório de suas atividades ao CFA.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação.
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R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
R$262,00 (duzentos e sessenta e dois
reais)
c) Expedição e substituição de carteira R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
profissional, inclusive 2ª via:
d) Expedição e substituição de cédula de R$31,00 (trinta e um reais)
identidade, inclusive 2ª via:
e) Certidão ou Certificado de Registro:
R$85,00 (oitenta e cinco reais)

Art. 9º Os requerimentos de emissão de certidões destinadas à defesa de
direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal dos eventuais profissionais e
cidadãos interessados, com a devida comprovação, serão analisados e, em caso de
deferimento, as referidas certidões serão emitidas pelo respectivo Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, sem a cobrança de qualquer valor a título de
emolumentos.
Art. 10. Quando ocorrer o primeiro registro original de profissionais ou de
pessoas jurídicas perante o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a
anuidade será por este devida proporcionalmente aos meses do exercício relativos ao
período em que passar a viger a inscrição, apurando-se o montante pelo rateio do valor da
anuidade (R$492,00 - quatrocentos e noventa e dois reais) entre os meses do ano fiscal.
§ 1º Na primeira inscrição do profissional ou da pessoa jurídica será ainda
concedido 50% (cinquenta por cento) de desconto no valor de anuidade apurado nos
termos do caput, podendo os valores ser parcelados no limite de meses do ano fiscal,
desde que não ultrapasse o limite de 08 (oito) parcelas.
§ 2º Na primeira inscrição do profissional ou da pessoa jurídica será ainda
concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor dos emolumentos previsto no art.
8º desta Resolução.
Art. 11. A multa a ser aplicada aos profissionais ou às pessoas jurídicas em
razão de infringência à Lei Federal nº 6.316/1975 ou ato normativo do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional será fixada até o limite máximo de 10 (dez) vezes o
valor da anuidade vigente, sendo aplicada em dobro no caso de reincidência.
Art. 12. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional inscreverá
os devedores inadimplentes de sua circunscrição em livro próprio da dívida ativa,
especificando os débitos de quaisquer espécies relativos a anuidades, taxas, emolumentos
e multas, objetivando a formação da certidão de dívida ativa, a fim de que haja a
promoção de respectiva cobrança administrativa e a execução judicial.

MAURO KREUZ
Presidente do Conselho
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021100800158

a) Inscrição de pessoa física:
b) Inscrição de pessoa jurídica:
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