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APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do CREFITO-14 tem por objetivo divulgar as principais

informações da gestão no exercício de 2021. As informações contidas neste documento

consolidam os aspectos principais da estrutura do CREFITO-14, da estratégia de atuação e

desempenho, no contexto dos ambientes internos e externo, permitindo evidenciar a

geração de valor público em curto.

Este documento consolida as informações centrais do CREFITO-14, apresentando

dados do setor de registro, da fiscalização e arrecadação, assim como as informações

financeiras, de forma integrada, como reflexo de um planejamento estratégico dinâmico

e do envolvimento de todos, Conselheiros e colaboradores do CREFITO-14, nas ações

institucionais, dentro, sempre, de um diálogo construtivo que primou pela melhoria

contínua dos processos internos e dos serviços prestados aos profissionais inscritos,

Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, e à sociedade.

Você está convidado a conhecer a atuação do CREFITO-14 no exercício de 2021, e os

principais avanços e conquistas.
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O exercício de 2021 foi de grande desafio, para todos os segmentos, em razão da crise sanitária em

nível internacional imposta pela Covid-19. Apesar das medidas restritivas que tiveram de ser adotadas

para segurança à saúde, o CREFITO-14 manteve suas atividades essenciais. A fiscalização foi

intensificada, especialmente para coibir o exercício irregular da profissão, assim como houve uma

atuação efetiva para garantir condições adequadas de trabalho, dentro da perspectiva de valorização

da atividade profissional.

Os desafios são constantes, mas o resultado entre as ações planejadas e as atividades efetivamente

executadas apresentou um saldo positivo, refletindo o intenso trabalho destinado aos profissionais

inscritos, Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, e à sociedade em geral, dentro do valor público

decorrente do desempenho das atividades institucionais.

A gestão executiva do CREFITO-14, representada por seus Conselheiros, Diretores e colaboradores,

apresenta as principais informações e dados do desempenho do exercício de 2021, dentro do

compromisso assumido para uma atuação estratégica, ética e transparente. Boa leitura.

PALAVRA DO PRESIDENTE

Rodrigo Amorim
Oliveira Nunes
Presidente
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O CREFITO-14 foi criado por meio da Resolução nº 437 de
10.10.2013, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO), em razão de desmembramento do
CREFITO 6, constituindo-se em uma Autarquia Federal criada
com fundamento nas disposições contidas na Lei nº 6.316, de
17.12.1975.

01 Visão Geral do Conselho
A primeira Diretoria do CREFITO-14 foi nomeada no ano de
2014, garantindo aos profissionais inscritos, Fisioterapeutas e
Terapeutas Ocupacionais, e à sociedade, no Estado do Piauí, o
início do desempenho das atividades institucionais de forma
mais próxima, com independência administrativa e financeira.

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO: Promover em prol da população piauiense, a fisioterapia e a terapia ocupacional, por meio da fiscalização, da
orientação e da normatização do exercício profissional, zelando pela ordem social, pela segurança dos profissionais e
seus pacientes e pela ética no exercício das profissões.

VISÃO: Oxigenar o relacionamento com a sociedade e ser reconhecido como entidade de classe de referência na
valorização e na qualificação do profissional das duas categorias.

VALORES: Transparência, Ética Profissional, Responsabilidade Social, Aperfeiçoamento Permanente e Respeito às
Garantias Legais.
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REGISTRO

Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados.

FISCALIZAÇÃO

Fiscalizar o exercício profissional no Estado do Piauí, representando, inclusive, às autoridades
competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada.

ÉTICA E DISCIPLINA

Supervisionar a ética e a deontologia da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, apurar e julgar
infrações.

VALOR PÚBLICO

Gerar valor público em prol dos Profissionais da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional e à sociedade.

01 Visão Geral do Conselho
PRINCIPAIS FUNÇÕES DO CREFITO-14
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CONHEÇA A ATUAL GESTÃO (2019-2023)

A atual gestão do CREFITO-14 foi eleita para a gestão compreendendo o período de 2019-2023, sob o compromisso de agregar
conhecimentos nas doenças do aparelho locomotor e em outras doenças crônicas, na terapia como pressuposto da atenção
primária, secundária e terciária à saúde e da valorização da classe dos Profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do
Estado do Piauí.

Dr. Rodrigo Amorim 
Oliveira Nunes - 177303-F 
(Presidente)

Dra. Haberlandy Gomes 
Monteiro Rego - 4783-TO 
(Vice-Presidente)

Dra. Kaline de Melo Rocha 
215902-F (Diretora-Secretária)

Dra. Juliana da Silva Monteiro
201662-F (Diretora-Tesoureira)

Dr. Carlos Antônio da Luz 
Filho 111295-F

MEMBROS EFETIVOS:

Dra. Samara Laíne Bezerra 
Alves 34158-F

Dra. Mayara Meneses Maia 
193216-F

Dr. Diego Bruno Brito 
Cerqueira 165547-F

CONSELHEIROS SUPLENTES:

Dr. Thiago de Sousa 
Antunes 142429-F

Dr. David Cury Rad Oka
190701-F

Dr. Angelo Eduardo Vasconcelos 
Guimarães – 226727-F

Dra. Hortencia de Melo 
Costa 199603-F

Dr. Sílvio Alberto Alves 
Moreira Reis – 201672-F

Dr. Ramon Wilse Braga 
Correa – 11426-TO

Dra. Nagila de Azevedo 
Marques - 8233-TO
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As atividades do CREFITO-14 são dimensionadas para uma interação entre a estrutura organizacional do Conselho, os profissionais
inscritos e a sociedade, por meio de processos internos estruturados que objetivam gerar valor público.

• Arrecadar anuidades, multas,
taxas e emolumentos para
aplicação nas suas atividades
essenciais

• Adotar as medidas destinadas
a efetivação da receita

• Repassar ao COFFITO sua
participação legal

ARRECADAÇÃO

• Orientação sobre ética e disciplina
• Fiscalização efetiva
• Promover a valorização da profissão
• Mitigar os riscos da atuação

profissional para profissionais e para
a sociedade

FISCALIZAÇÃO

• Promover o registro e o
controle de dados dos
profissionais inscritos

• Manter dados atualizados dos
profissionais inscritos

REGISTRO
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Atendimento telefônico: (86) 3216-6030

Chat no site www.crefito14.org.br 

E-mails: secretaria@crefito14.org.br e
financeiro@crefito14.org.br

Fiscalização: defis@crefito14.org.br 

Facebook: @Crefito14

Instagram: @Crefito14
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AÇÕES DE CAPACITAÇÃO NO CREFITO 14

PALESTRAS
CONGRESSO

AUDIÊNCIA

§Pronação na Covid-19: Dr. Eric Silva

§Cateter de Alto Fluxo na Covid-19: Dr. Ângelo Eduardo

§Reabilitação Fisioterapêutica na Síndrome Pós-Covid: Dr. Thiago Barreto

§Como iniciar Ventilação Mecânica: Dr. Daniel Lago

§Prática Assistencial Domiciliar em Pacientes Pós-Covid e em pacientes 

Covid positivo para evitar internação: Dra. Marisa Patarello

§O que precisamos saber sobre VNI na Covid-19: Dr. Saulo Araújo

§Gasometria: Dr. Jefferson Hermann

1º Congresso de Fisioterapia em 
Osteopatia e Terapia Manual do 
CREFITO-14

Audiência sobre vacinação dos 
Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do Estado do Piauí 
junto ao Ministério Público do Estado 
do Piauí 
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INDICADORES 2021

REGISTROS

Fisioterapeutas
Número de inscrições definitivas 401

Número de transferências recebidas 27

Número de transferências emitidas 58

Número de inscrições secundárias recebidas 15

Número de inscrições secundárias emitidas 15

Número de consultórios registrados 91

Número de empresas registradas 57

Número de reinscrição profissional 38

Número de baixas profissionais 81

Número de baixas de registro de empresa 1

Terapeutas Ocupacionais
Número de inscrições definitivas 25

Número de transferências recebidas 3

Número de transferências emitidas 6

Número de inscrições secundárias emitidas 4

Número de inscrições secundárias 
recebidas

2

Número de baixas profissionais 2

Número de estagiários registrados 4

Número de reinscrição 1

Número de apostilamento 1



1404 Desempenho da Gestão
INDICADORES 2021

Fiscalização
Quantidades de Municípios fiscalizados 69

Número de fiscalizações realizadas 347

Número de Fisioterapeutas fiscalizados 1.380

Número de Terapeutas Ocupacionais 
fiscalizados

74

Número de autos de infração lavrados 130

Número de ocorrências solucionadas com a 
lavratura do auto de infração

34

Número de processos administrativos 
instaurados por ato de fiscalização

13

Número de denúncias recebidas 104

Ética e Disciplina
Quantidade de processos administrativos 
abertos por recebimento de denúncias

106

Quantidade de processos éticos 
disciplinares instaurados

12

Quantidade de processos éticos 
disciplinares julgados

6
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INDICADORES 2021

ARRECADAÇÃO

• Número de inscrições em dívida ativa: 78

• Número de execuções fiscais em andamento: 

222 (R$ 375.460,69)

• Número de acordos judiciais realizados: 56 (R$ 83.620,28)

• Quantidade de adesões ao REFIS: 20 

(valor a receber: R$ 44.655,02)

32,91%
Taxa de inadimplência de pessoas 
físicas no exercício de 2021

31,12%
Taxa de inadimplência de pessoas 
jurídicas no exercício de 2021

LICITAÇÕES E CONTRATOS

• Quantidade de licitação na modalidade pregão: 4

• Quantidade de licitação na modalidade convite: 3

• Quantidade de processos administrativos de dispensa de 

licitação: 12

• Quantidade de processos administrativos de 

inexigibilidade de licitação: 3

• Valor global dos contratos e aquisições: R$ 461.892,13
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QUADRO RESUMO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS

DESCRIÇÃO EMPRESA VALOR

Dispensa
Aquisição de passagens aéreas. MIRACEU TURISMO LTDA

R$             1.264,72 

Dispensa
Aquisição de 05 (cinco) ar condicionados splits de 12.000 BTU’s. VIA VAREJO S/A

R$          12.495,00 

Dispensa
Aquisição de Purificador de Água. PEDRO DE FRANCA TELES 20774575387

R$             1.100,00 

Pregão Presencial Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de 
material gráfico. H M CASTRO 

R$         85.000,00 

Dispensa
Contratação de serviços de publicidade para publicação em jornal. FR PRODUTORA DE FILMES LTDA

R$           7.000,00 

Inexigibilidade
Solicitação de participação no curso Aplicabilidade da LGPD.

SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS 
LTDA

R$              780,00 

Pregão Presencial Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de Software de 
apoio a gestão. INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA

R$       114.000,00 

Dispensa
Móveis Planejados subsede de Picos. CICERO ALVES PEREIRA

R$          13.920,00 

Pregão Presencial 
Contratação de empresa especializada nos serviços de agenciamento de viagens. WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI RAV 0,00

Dispensa
Fornecimento de serviço de seguro de veículo do CREFITO-14. SEGUROS SURA S.A

R$            1.400,50 

Dispensa Contratação de serviços de pré-instalação e instalação de unidades de ar condicionados 
Split . HUDSON E S FRANCO CONSTRUTORA EIRELI

R$          10.950,00 

Inexigibilidade Contratação do serviço de suporte técnico, sistema de Controle de Gestão do Portal de 
Transparência. IMPLANTA INFORMATICA LTDA

R$            4.140,00 
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QUADRO RESUMO DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS

DESCRIÇÃO EMPRESA VALOR

Dispensa
Contratação de Serviço de Impressão e Veiculação de Outdoors em Teresina e Cidades do Piauí. ALEXANDRE TUPINAMBÁ EIRELI

R$             10.210,00 

Dispensa
Contratação de Empresa Especializada em serviços de Adesivos, Placas e Letreiros. MULTIPLAC COMUNICAÇÃO VISUAL

R$            15.840,00 

Pregão 
Presencial Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação mensal de veículos. AUTO LESTE LTDA

R$            98.100,00 

Dispensa
Contratação de Empresa Especializada em Móveis Planejados P/ Plenária, Recepção e Cozinha. M M LIMA MOVEIS PLANEJADOS

R$            27.835,00 

Inexigibilidade
Curso de Capacitação de Fiscais do Crefito-14.

SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS 
LTDA

R$              6.240,00 

Dispensa
Contratação de Empresa para confecção de VIDRO INCOLOR LAPIDADO,PROTEÇÃO. L NUNES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$             10.872,22 

Dispensa
Contratação de serviço de Server Cloud para implantação do novo sistema Incorpware. LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A

R$               5.815,20 

Convite
Contratação de empresa de veiculação de 12 (doze) outdoors. ALEXANDRE TUPINAMBÁ EIRELI

R$              7.530,00 

Convite Contratação de empresa especializada em atividades de televisão aberta, para veiculação de 
campanha audiovisual. O DIA MULTICOMUNICACAO LTDA

R$               9.195,49 

Convite Contratação de empresa para fornecimento e serviços de instalação de peças de granito na sede 
do CREFITO-14. MARMOGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA

R$            18.204,00 

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2021: R$ 461.892,13 
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Autos de Infração por ausência de registro de pessoa física: 8%

Autos de Infração por ausência de registro de pessoa jurídica: 23%

Autos de Infração por ausência de registro de consultório: 54%

Autos de Infração por estágio irregular: 10%

Autos de Infração por exercício irregular da profissão: 1%

Autos de Infração por convivência com exercício ilegal da Fisioterapia: 2%

Autos de Infração por licença temporária vencida: 1%

Autos de Infração por ausência de DRF: 1%

AUTOS DE INFRAÇÃO: POR ESPÉCIE



1905 Fiscalização em Números
O Departamento de Fiscalização – DEFIS do CREFITO 14 mantém canal de comunicação para o recebimento de 
denúncias, dúvidas e orientações: defis@crefito14.org.br ou www.crefito14.org.br

NÚMEROS DE COMUNICAÇÕES RECEBIDAS POR E-MAIL E SITE

Denúncias recebidas: 104

Dúvidas recebidas: 49

Solicitações diversas: 60



2005 Fiscalização em Números
A fiscalização atuou em diversos estabelecimentos e unidades, procurando elevar a profissão da 
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional por meio da verificação de cumprimento da legislação em vigor.

Abaixo, consta a informação do total de unidades visitas, por tipo:

Dados consolidados

Número de cidades fiscalizadas: 69

Número de fiscalizações no ano: 347

Número de inspeções virtuais com MPPI: 12

Número de KM rodados em fiscalização no

interior: 15.500

Fiscalizações em clínicas. 172
Fiscalizações em UPAs. 4
Fiscalizações em hospitais. 57
Fiscalizações em APAEs. 6
Fiscalizações em NASF. 12
Fiscalizações em associações. 2
Fiscalizações em CAPs. 7
Fiscalizações em consultórios. 24
Fiscalizações em centros de reabilitação. 17

Fiscalizações SEST/SENAT/SESC. 2
Fiscalização em Serviços Básicos Saúde. 26

Total de unidades visitadas 336
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EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

No exercício de 2021, a fiscalização teve um aumento de 298,85%, relativamente ao número de ações realizadas no exercício de

2020. O número de Municípios fiscalizados cresceu 245% em relação ao exercício anterior. O gráfico a seguir aponta a evolução da

fiscalização considerando os últimos 3 exercícios sociais:

347

69

57

87

20

38

79

13

20

Nº DE FISCALIZAÇÕES NO ANO

Nº DE CIDADES FISCALIZADAS

Nº DE HOSPITAIS FISCALIZADOS

FISCALIZAÇÃO 2019/2021

2019 2020 2021
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O CREFITO-14 procurou ampliar a sua atuação no exercício de 2021, para a defesa dos princípios deontológicos da Fisioterapia e

Terapia Ocupacional, de modo a valorizar a atuação dos profissionais em situação de regularidade quanto à observância da

legislação em vigor, assim como garantir o direito dos usuários no serviço de saúde, conforme os preceitos éticos da profissão.

Conheça a evolução dos números relativos a processos éticos e administrativos, de 2019 a 2021:

106

12

6

95

21

6

62

17

2

Nº DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS

Nº DE PROCESSOS ETICOS ABERTOS

Nº PROCESSOS JULGADOS

PROCESSOS ÉTICOS/ADMINISTRATIVOS 2019/2021

2019 2020 2021
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ID Risco Impacto Medidas de Mitigação

01
Número reduzido de empregados públicos e comissionados

Alto
Realização de concurso público nos próximos
exercícios

02
Ausência de solução de tecnológica implantada para os atos de
fiscalização, com controle realizado manualmente

Médio
Implantação de novo sistema operacional
(INCORP)

03
Atualização dos empregados públicos com formação
complementar para a melhoria permanente dos serviços

Médio Estímulo à formação profissional continuada

04
Interdependência entre atividades da atribuição dos
conselheiros para as iniciativas posteriores a serem tomadas
pelos empregados públicos do CREFITO-14

Médio

Estímulo à participação ainda mais efetivas dos
conselheiros do CREFITO-14 para lastrear as
atividades operacionais do CREFITO-14 e as
iniciativas a serem desenvolvidas internamente

05
Ausência de instalações físicas adequadas para o
desenvolvimento das atividades

Baixo
Reforma das instalações para adequação do
ambiente físico

RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
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OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

01
Valorização do CREFITO 14 por meio do apoio ao profissional inscrito para 
enfrentamento da crise ocasionada pela Covid-19
O CREFITO 14 mantém diversas ações de valorização e apoio aos Fisioterapeutas e Terapeutas

Ocupacionais, para fins de elevação da profissão e geração do valor público na sociedade. A participação

em audiências públicas e a intensificação da fiscalização para verificação do cumprimento das normas e

critérios de segurança aos profissionais e pacientes foram ações importantes realizadas no exercício de

2021, inseridas no Planejamento Estratégico, a serem reforçadas.

02
Integração com outras lideranças regionais da Fisioterapia e da Terapia
Ocupacional

O CREFITO 14 manteve interlocução permanente com os demais órgãos do Sistema COFFITO/CREFITO

para verificar as boas práticas e ações em prol da gestão administrativa e das atividades finalísticas, assim

como, por meio de seus representantes, participou de iniciativas de interesse dos profissionais da

Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, com vistas ao fortalecimento da atuação.
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OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

03
Integração do Departamento de Fiscalização – DEFIS com outros conselhos 
regionais de fiscalização da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional
A integração com os demais órgãos do Sistema COFFITO/CREFITO permite incorporar as melhores

práticas e obter uma uniformidade sobre a interpretação das normas aplicadas à fiscalização, permitindo

uma evolução contínua dos processos e métodos aplicados.

04
Descentralização do atendimento para superação de barreiras geográficas
A ampliação das unidades de atendimento, com a abertura de Delegacias, refere-se a importante

processo de interiorização das ações do CREFITO 14, para um atendimento ainda mais amplo e efetivo

aos profissionais da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. No exercício de 2021, foram iniciadas

providências para a abertura de Delegacia na cidade de Picos, com previsão de inauguração no primeiro

trimestre de 2022. A abertura de outras Delegacias Regionais está sob estudo de viabilidade.

05 Participação em discussões e audiências públicas
O CREFITO 14 procura manter interlocução permanente com outros órgãos, tais como outros conselhos

de fiscalização da atuação de profissionais no Estado do Piauí, órgãos do Poder Executivo e Ministério

Público, para a defesa dos interesses da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional no contexto da saúde e da

valorização profissional.
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Receitas: R$ 2.180.064,47
Anuidades: R$ 1.882.813,52

Outras receitas: R$ 297.250,95

Repasse ao COFFITO da cota-parte: R$ 262.589,08

Despesas: R$ 2.062.942,86
Despesas com pessoal e encargos sociais: R$ 906.545,75

Despesas com fiscalização: R$  282.000,79

Despesas de outras naturezas: R$ 874.396,32
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Tendo em vista que a fiscalização da atividade profissional é uma das missões institucionais de maior destaque nos conselhos de

fiscalização da atividade profissional, o CREFITO-14 mantém um centro de custo específico para a obtenção de indicadores da

fiscalização. Conheça os nossos números em 2021:

A receita arrecadada em 2021 foi 52,85% superior ao exercício de 2020,

período no qual a receita representou R$ 1.326.028,02, de acordo com o

somatório dos ingressos de mesma natureza.

DESPESAS 

Salários: R$ 144.819,39
Encargos sociais: R$ 49.329,00
Despesa com combustível: R$ 10.832,17
Despesa com hospedagem e alimentação: R$ 23.882,75
Aluguel de veículos: R$ 53.137,48

R$ 282.000,79
Total de despesas

R$ 2.026.888,40
Total da receita arrecadada
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BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES
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BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES
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BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES



3108 Informações Financeiras

BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES
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BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES
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39Informações da UPC

UPC – Unidade Prestadora de Contas

DENOMINAÇÃO
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região

ABREVIAÇÃO
CREFITO-14

NATUREZA JURÍDICA
Autarquia Federal

CNPJ
21.310.708/0001-19

PÁGINA NA INTERNET
http://www.crefito14.org.br

TELEFONE
(86) 3216-6030

E-MAIL
crefito14@crefito14.org.br

SEDE (TERESINA)
Avenida Universitária, 750, Ed. Diamond Center, Salas 810, 811, 812 e 813,
Bairro de Fátima, CEP 64049-494

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO De segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas

http://www.crefito14.org.br/
mailto:atendimento@crefito14.org.br

