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Sobre o RelatórioSobre o RelatórioSobre o RelatórioSobre o Relatório    
Apresentamos o nosso Relatório de Gestão 2020 do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 7ª Região – 
CREFONO 7, elaborado pela primeira vez de acordo com a Estrutura Internacional para Relato Integrado 
do Conselho Internacional para Relato Integrado (IIRC). O relatório também segue a Instrução Normativa 
84/2020 e a Decisão Normativa 187/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU), bem como as orientações 
do órgão de controle interno, disponíveis em https://www.fonoaudiologia.org.br. O documento foi 
apresentado aos órgãos de controle interno como prestação de contas referente ao período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2020, nos termos do art. 70 da Constituição Federal e foi apresentado para 
avaliação da 158ª Reunião Plenária, realizada no dia 27 de março de 2021, que aprovou o documento com 
ressalvas. As ressalvas apontadas pela Plenária foram corrigidas antes da publicação do Relatório. 

Este relatório aborda a estratégia definida pela nossa atual gestão para o ano de 2020, o impacto da 
Pandemia da Covid-19 nas atividades finalísticas, bem como o nosso desempenho financeiro e não 
financeiro.  

Outras informações relevantes sobre a nossa atuação em 2020 podem ser encontradas no Portal da 
Transparência e Prestação de Contas. Em nosso site – www.crefono.org.br – também estão disponíveis 
informações sobre nossa atuação em defesa da sociedade. 

Informações adicionais ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste relatório podem ser obtidas através 
do e-mail crefono7@crefono7.org.br.  

 



 

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 7ª Região                                                                                                                  Relatório de Gestão 2020 - pág. 3 
 

Mensagem da PresidenteMensagem da PresidenteMensagem da PresidenteMensagem da Presidente 

O ano de 2020 foi muito complexo para toda a sociedade e para o 
CREFONO 7 não foi diferente. Com a Pandemia, precisamos nos 
adaptar a uma nova rotina, gerindo a entidade e realizando as 
atividades à distância. Esse cenário influenciou nosso 
desempenho financeiro e não financeiro e mesmo assim muitas 
ações planejadas foram realizadas. A entrada de recursos se 
estendeu até setembro e tivemos queda de arrecadação. No 
entanto, com a dedicação das Conselheiras, da Diretoria e dos 
Funcionários, e após uma adaptação inicial, conseguimos 
desempenhar com qualidade as atividades prioritárias. 

O grande desafio e destaque do ano, ao mesmo tempo, foi o 
trabalho desenvolvido pelos funcionários em Home Office. Sem 
planejamento e experiência anterior, eles se empenharam para 
desenvolver suas atividades com celeridade e qualidade. O 
mesmo ocorreu com a Diretoria que também passou a realizar as 
suas reuniões online para discutir temas mais complexos. 

O contexto reforçou a necessidade de investimento em 
tecnologia, automatização de processos e aprimoramento do 
modelo de gestão, para ganhar mais agilidade e eficiência.  

Fazer com que a sociedade reconheça o nobre papel que 
desempenhamos é um grande desafio. Por isso, a partir de 2021 
teremos uma atuação mais assertiva, com o foco nas atividades 
finalísticas. Iremos trabalhar no plano de trabalho voltado para a 

geração de valor público, com o objetivo de aprimorar a 
Governança e Gestão do Conselho com foco no cidadão. Com esse 
trabalho, a nossa gestão pretende construir uma estratégia que 
demonstre a importância do Conselho na defesa dos interesses da 
sociedade e de uma fonoaudiologia ética e de qualidade no Rio 
Grande do Sul. Isso trará benefícios aos profissionais 
fonoaudiólogos e ao cidadão, que terá a certeza de estar 
recebendo um serviço de qualidade oferecido por um profissional 
devidamente habilitado e registrado para o exercício da sua 
função. Estamos no caminho certo e contamos com vocês para 
construir os próximos passos. 

Nas próximas páginas vocês encontram o reporte da atuação em 
2020, com a prestação de contas referente ao desempenho 
financeiro e não financeiro. Também buscamos demonstrar como 
atuamos para minimizar os efeitos da Pandemia nos nossos 
serviços.  

Como dirigente responsável pela gestão do CREFONO 7 no 
exercício de 2020, garanto a integridade e a precisão das 
informações apresentadas neste documento. 

 

Nádia Maria Lopes de Lima e Silva  

Presidente do CREFONO 7 



 

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 7ª Região                                                                                                                  Relatório de Gestão 2020 - pág. 1 
 

Quem somosQuem somosQuem somosQuem somos    
Nós somos o Conselho Regional de Fonoaudiologia da 7ª Região (CREFONO 7) e há 19 anos atuamos para 
orientar, disciplinar e fiscalizar a prática da fonoaudiologia no Rio Grande do Sul. Juntamente com o Conselho 
Federal de Fonoaudiologia (CFFa) e os demais Conselhos Regionais, formamos uma Autarquia Federal de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com órgãos 
da administração pública, destituídos de caráter político partidário e religioso. A Lei nº 6.965 de 9 de dezembro 
de 1981, formalizou a nossa criação e somos regulamentados pelo Decreto nº 87.218, de 31 de maio de 1982.  

Dentre outras funções estabelecidas nas legislações acima citadas, cabe a nós: 

a) Agir como Conselho Regional de Ética, velando pelo prestígio e bom 
conceito dos profissionais fonoaudiólogos; 

b) Julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração, de acordo 
com a Lei e o Código de Ética; 

c) Agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou 
faculdades, nos assuntos relacionados com a referida Lei; 

d) Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos 
profissionais registrados, de acordo com o currículo efetivamente realizado; 

e) Organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e 
pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei, se inscrevam para exercer 
atividades de Fonoaudiologia na Região; 

f) Fiscalizar o exercício profissional na área da sua jurisdição, representando, 
inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja 
solução ou repressão não seja de sua alçada; 

g) Julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas 
complementares do Conselho Federal. 

Normas e documentos 

Regimento Interno Único dos Conselhos Regionais de 

Fonoaudiologia: estabelece o conjunto de preceitos que regem as 

normas de funcionamento e o setor administrativo dos Conselhos 

Regionais de Fonoaudiologia – acesse aquiacesse aquiacesse aquiacesse aqui.... 

Código de Ética: regulamenta os direitos e os deveres e estabelece 

as infrações dos fonoaudiólogos inscritos – acesse aquiacesse aquiacesse aquiacesse aqui. 

Código de Processo Ético Disciplinar (CPD): estabelece 

procedimentos para a apuração de faltas disciplinares e infrações 

– acesse aquiacesse aquiacesse aquiacesse aqui. 

Portarias Internas: determinam ações e estabelecem normas para 

nortear o cumprimento de dispositivos legais e disciplinares 

referentes à organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento 

de serviços ou procedimentos internos –    acesse aquiacesse aquiacesse aquiacesse aqui....    

Em 2020 havia 2.566 

Pessoas Físicas e 817 

Pessoas Jurídicas 

inscritas no Conselho. 
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Nossa atuaçãoNossa atuaçãoNossa atuaçãoNossa atuação    

Através do serviço de Orientação e Fiscalização garantimos a proteção do 
cidadão, da classe fonoaudiológica e da sociedade, impedindo que pessoas 
sem qualificação técnica exerçam a profissão ou que pessoas sem habilitação 
profissional ofereçam serviços na área da Fonoaudiologia, esclarecendo a 
sociedade sobre a Legislação, as atribuições e as responsabilidades do 
Profissional Fonoaudiólogo. Quando necessário, também agimos no sentido 
de disciplinar a atuação irregular, ilegal ou antiética dos profissionais e 
empresas que prestam serviços de fonoaudiologia. 

Sem a nossa atuação, a fiscalização do exercício legal da profissão de 
fonoaudiólogo e o respeito à ética profissional ainda seria de 
responsabilidade do Estado, que não os teria meios e as condições 
necessárias para executar esse papel. Num país de grandes extensões 
territoriais como o Brasil, em que as especificidades profissionais são 
numerosas e as necessidades econômicas evidentes, a falta de organização, 
controle e fiscalização das atividades profissionais deixaria a sociedade à 
mercê de prestação de serviço imperita, do estelionato profissional, dos 
riscos à saúde e ao patrimônio da população. Enquanto Conselho Profissional 
realizamos, no exercício do Princípio da Subsidiariedade, o controle público 
que o Estado, por si mesmo, não teria meios de conseguir executar.  

Dessa forma, como órgão da administração pública que disciplina, orienta e fiscaliza a atuação do profissional e das empresas que prestam 
serviços de fonoaudiologia no Estado do Rio Grande do Sul, atuamos para garantir a qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão, 
combatendo o estelionato e, também, a falta de ética do profissional autorizado ao exercício técnico da Fonoaudiologia. Quanto mais a 
sociedade compreender o nosso papel fiscalizatório e social, mais poderemos ampliação do alcance dessa proteção. 

Comunicação e eComunicação e eComunicação e eComunicação e engajamentongajamentongajamentongajamento        

Atividades Finalísticas 

NormatizaçãoNormatizaçãoNormatizaçãoNormatização 

Realizamos a discussão, análise e publicação de Portarias internas 

que determinam ações e estabelecem normas para nortear o 

cumprimento de dispositivos legais e disciplinares referentes à 

organização, à ordem disciplinar e ao funcionamento de serviços ou 

procedimentos internos. 

RegistroRegistroRegistroRegistro 

Realizamos serviços de registro, baixa, registro secundário, 

transferências de profissionais fonoaudiólogos ou empresas, emissão 

de documentos necessários para que pessoas físicas e jurídicas 

estejam habilitadas a prestar serviços fonoaudiológicos; controle da 

arrecadação de anuidades e taxas, controle do vencimento de 

cédulas, atendimento a inscritos e sociedade em geral. 

OrientaçãOrientaçãOrientaçãOrientaçãoooo 

Damos o direcionamento do exercício profissional para a prática da 

fonoaudiologia de forma ética, responsável e com qualidade, zelando 

pelo cumprimento da legislação e as normas estabelecidas pelo 

Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

FiscalizaçãoFiscalizaçãoFiscalizaçãoFiscalização 

Realizamos a fiscalização das condutas dos profissionais 

fonoaudiólogos e empresas, fiscalizamos também o exercício ilegal da 

Fonoaudiologia por profissionais não habilitados, averiguamos 

denúncias e, quando necessário, encaminhamos aos órgãos 

competentes para apuração de infrações 

JulgamentoJulgamentoJulgamentoJulgamento    

Realizamos os julgamentos dos Processos Éticos-Disciplinares e/ou 

administrativos em primeira e segunda instâncias.  
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O nosso papel, gradualmente, está sendo conhecido pelos profissionais registrados e pela 
sociedade. As ações de comunicação e engajamento são fundamentais para ampliar o 
entendimento das partes interessadas sobre as atividades que desempenhamos e sobre a 
profissão de fonoaudiologia.  

Passando pela fase de adaptação e entendimento da situação causada pela Pandemia, 
desenvolvemos três grandes estratégias para melhorar a comunicação e engajamento:  

1. Intensificamos o relacionamento político com diferentes órgãos, para garantir que os 
serviços prestados pelos fonoaudiólogos não fossem tão afetados pelo cenário da Covid-
19; 

2. Ampliamos o contato entre o setor de fiscalização e a Assessoria de Comunicação para 
padronizar o discurso nos canais do Conselho, garantindo que todos, independendo do 
canal, recebessem as mesmas orientações.  

3. Além das tradicionais campanhas de comunicação divulgamos informações atualizadas 
sobre os procedimentos de segurança na atuação profissional, com orientações e 
contextualização da crise sanitária, sempre em alinhamento com os conteúdos 
divulgados pelo Ministério da Saúde e pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

 

Canais de comunicação 

Com os nossos canais de comunicação buscamos promover a atuação do Conselho e da profissão de fonoaudiologia. 

• Site: canal de comunicação para publicação de informações oficiais – acesse aqui. 

• E-mail Marketing: usado para comunicação direta com os registrados, repassando informações importantes e de interesse dos 
profissionais. 

• Contato: localizado no menu superior do nosso site, permite que qualquer pessoa entre em contato conosco por meio de mensagem 
eletrônica. Esse contato também pode ser feito por e-mail - crefono7@crefono7.org.br - ou ainda pelo WhatsApp - (51) 99348-
8289 e (51) 99172-2448. 

Acesso à Informação 

Com o objetivo de oferecer transparência à 

sociedade, o Portal da Transparência e Portal da Transparência e Portal da Transparência e Portal da Transparência e 

Prestação de ContasPrestação de ContasPrestação de ContasPrestação de Contas traz informações 

relevantes sobre o funcionamento, 

competência, estrutura, legislação e gastos 

da Autarquia, esclarecendo como os 

recursos são aplicados.  

Nessa página, também é possível acessar o 

Serviço de Informações ao Cidadão (SIC).  

Estabelecido pela Lei Federal 12.527 de 

2011 (Lei de Acesso à Informação) e pelo 

Decreto 7.724 de 2012, permite que 

qualquer cidadão solicite informações e 

documentos relacionados à nossa atuação. 
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• Fale com a Presidente: nesse canal qualquer pessoa pode enviar mensagens diretamente para a nossa Presidente, sem 
intermediários – acesse aqui. 

• Atendimento presencial: realizamos o atendimento presencial em nossa sede, localizada em Porto Alegre/RS. De março a dezembro 
de 2020 o atendimento presencial foi interrompido devido às medidas de distanciamento social. 

• Atendimento telefônico: os interessados também podem obter informações pelo telefone através do número (51) 3333-1291. 

 

Mídias Sociais 

Também estamos presente nas mídias sociais para construir uma relação mais próxima e cotidiana com as partes interessadas. Nas páginas 
do Facebook e Instagram divulgamos as nossas atividades, notícias relacionadas à fonoaudiologia, principais eventos e outras informações. 
No Facebook, chegamos no final do ano com 5.304 seguidores, não havendo aumento em comparação ao ano anterior. Fizemos 128 
publicações, uma média de quase 11 por mês, com 1.706 compartilhamentos dessas publicações, uma média de 142 por mês e 13 por 
publicação. Ao todo as nossas postagens tiveram 5.260 curtidas, uma média de 41 por publicação. No Instagram, finalizamos o ano com 
2.924 seguidores e efetuamos 115 publicações.  
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Gestão de Gestão de Gestão de Gestão de PessoaPessoaPessoaPessoassss    

Na sede administrativa realizamos todos os processos inerentes às atividades finalísticas de normatização, 
orientação e fiscalização. Ela está localizada na rua Dr. Voltaire Pires, 200, Bairro Santo Antônio, em Porto 
Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul onde atuam 100% dos nossos funcionários. Ao final do exercício de 
2020 contávamos com sete funcionários efetivos, sendo um em cargo de confiança, contratados em regime 
de CLT.  

 

Número de funcionários por cargo e tipo de contratação:                       Evolução das despesas com pessoal: 

CARGO TIPO  NÚMERO  TIPO 2018 2019 2020 

Coordenadora Geral Cargo de Confiança 1  Pessoal e encargos sociais 457.040,37 521.965,14 505.094,98 

Fiscais Funcionário Público 2  Benefícios à pessoal 164.023,60 174.658,62 162.421,04 

Assistente Administrativo Funcionário Público 2  Benefícios Assistenciais 11.249,26 7.407,67 8.182,93 

Recepcionista Funcionário Público 1  TOTAL 632.313,23 704.031,43 675.698,95 

Auxiliar de Serviços Gerais Funcionário Público 1      

TOTAL 7      

 

As despesas com pessoal se mantêm estáveis nos últimos três anos. Em 2019, tivemos um reajuste salarial de 3% em decorrência do Acordo 
Coletivo da Classe, o reajuste de Plano de Cargos e Salários de quatro funcionários e o afastamento de sete meses de uma funcionária por 
Auxílio-Doença. Em 2020, não houve reajuste salarial pelo Acordo Coletivo da Classe, mas foi realizado o reajuste de Plano de Cargos e 
Salários de dois funcionários, o afastamento por Licença Maternidade de uma funcionária e a ampliação da carga horária de um Fiscal. 
Durante o ano também tivemos o desligamento de um Funcionário, que ocupava o cargo de Fiscal, e do Assessor Jurídico, que deixou o 
cargo em comissão em outubro para continuar a prestação de serviço como terceiro.  

57,14% dos 

funcionários são 

mulheres e 42,86% 
têm menos de 40 anos.  
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Governança CorporativaGovernança CorporativaGovernança CorporativaGovernança Corporativa    

A nossa Governança possui dois níveis de decisão, o Plenário e a Diretoria, que dentro das suas responsabilidades buscam as melhores 
soluções para o atendimento das necessidades dos profissionais registrados, da sociedade e das demais partes interessadas, sempre com 
foco na geração de valor público. As competências dos órgãos de Governança estão descritas em nosso Regimento Interno Único. 
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Principais atribuições dos Órgãos de Governança 

Entre as funções da Diretoria está levar ao conhecimento do 
Plenário todas as ações propostas, registrando as decisões em atas 
e sempre primando pela manutenção da legalidade dos trabalhos 
realizados. O Plenário do CREFONO 7 tem por finalidade apreciar e 
decidir sobre os assuntos relacionados às competências do 
CREFONO 7. A composição atual do Plenário foi eleita para a gestão 
2019/2022. Em abril de 2020 reelegemos os membros da Diretoria, 
que permanecerão no cargo até abril de 2021. 

Presidente: é o dirigente máximo e o principal representante da 
entidade. Possui diversas funções administrativas e legislativas, 
como dar posse aos Conselheiros, realizar convocações para 
reuniões, assinar decisões, portarias, e outros atos normativos, 
autorizar e assinar despesas, contratações, autorizar a abertura de 
processos licitatórios, instaurar inquéritos, sindicâncias ou processos administrativos. 

Vice-Presidente: assessora a Presidente em caráter permanente. Também substitui a 
presidente e a diretora secretária em suas licenças, ausências e impedimentos, ficando 
incumbida de todas as funções legais e regimentais dos respectivos cargos. 

Diretora Tesoureira: dirige e fiscaliza os serviços de tesouraria, em conformidade com as 
normas da contabilidade pública, e assina em conjunto com a Presidente, os atos de 
responsabilidade financeira e patrimonial; homologa, com a Presidente, a proposta 
orçamentária anual, reformulações e prestações de contas; providencia as medidas 
necessárias à realização da receita. 

Diretora Secretária: supervisiona os serviços administrativos, orienta o preparo de matérias 
das reuniões, secretaria e lavra as atas das reuniões plenárias e de diretoria, acompanha 
agenda e pautas das reuniões, assina em conjunto com a Presidente decisões, instruções, 
portarias e demais atos normativos. 

Indenizações a Conselheiros 
(valor total gasto em R$) 

Diárias 11.550,00 

Jetons 0,00 

Auxílio representação 6.160,00 

Verbas indenizatórias 0,00 

Outros gastos 8.236,00 

Total 25.946,00 

Composição da Diretoria – 01/01/2020 a 31/12/2020 

Nádia Maria Lopes de Lima e SilvaNádia Maria Lopes de Lima e SilvaNádia Maria Lopes de Lima e SilvaNádia Maria Lopes de Lima e Silva – Presidente 

Marlene Canarim DanesiMarlene Canarim DanesiMarlene Canarim DanesiMarlene Canarim Danesi – Vice-Presidente 

Viviane Medeiros PasqualetoViviane Medeiros PasqualetoViviane Medeiros PasqualetoViviane Medeiros Pasqualeto – Diretora Tesoureira 

Carina Rebello CruzCarina Rebello CruzCarina Rebello CruzCarina Rebello Cruz – Diretora Secretária 

 

Acesse aquiAcesse aquiAcesse aquiAcesse aqui o Rol de Responsáveis. 
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Geração de Valor PúblicoGeração de Valor PúblicoGeração de Valor PúblicoGeração de Valor Público    

Como Autarquia Federal, a nossa atuação deve respeitar a legislação e, por isso, só podemos desenvolver ações com foco nas atividades 

finalísticas – orientar o exercício profissional, disciplinar a atividade do fonoaudiólogo e fiscalizar o exercício da profissão. Por isso, o nosso 

compromisso principal está em garantir uma fonoaudiologia ética e de qualidade para a sociedade. Veja no diagrama abaixo como ocorre 

esse processo.  
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Os Conselhos Profissionais são essenciais para a sociedade pois tem a função 

principal de fiscalizar a atuação dos profissionais que atuam no mercado, 

garantindo a qualidade dos serviços e a ética. Dessa forma é possível minimizar e 

até mesmo evitar que os cidadãos sejam prejudicados pelo atendimento 

inadequado ou feito por profissionais sem qualificação e/ou devidamente 

habilitados.  

Nesse contexto, o trabalho que executamos enquanto Conselho Regional de 

Fonoaudiologia gera um impacto positivo a partir do momento que orientamos os 

profissionais registrados e o mercado como um todo, e fiscalizamos a atuação de 

todos aqueles que prestam serviços de fonoaudiologia, seja Pessoa Física ou 

Jurídica, disciplinando sempre que necessário. Dessa forma, asseguramos que 

somente fonoaudiólogos devidamente habilitados atuem na área, evitando que a 

sociedade seja lesada, oferecendo segurança e prevenindo eventuais riscos à 

saúde e a qualidade de vida do cidadão que busca atendimento. Também 

entendemos que dessa forma contribuímos para manutenção da ética e para a 

construção de uma boa imagem para a categoria. 

        

Em 2021, planejamos desenvolver o nosso 

Modelo de Geração de Valor para 

determinar o impacto das nossas ações na 

sociedade.  

Este modelo será a base para a elaboração dos 

nossos objetivos estratégicos para os 

próximos anos, assim como para o 

mapeamento dos riscos e oportunidades a 

que estamos expostos.  

Com esse trabalho, também pretendemos definir 

indicadores de monitoramento que nos auxiliarão 

a verificar se estamos de fato gerando valor 

público e, dessa forma, impactando a sociedade 

de maneira positiva. 
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Fatores externosFatores externosFatores externosFatores externos    

O fator externo da maior impacto em nossas atividades durante o ano de 2020 foi a Pandemia da Covid-19. Esta grande crise sanitária 
impactou fortemente as nossas atividades, trazendo demandas que não estavam previstas. Manter as atividades essenciais do Conselho à 
distância, criar soluções para orientar os fonoaudiólogos de forma adequada e a liberação do teleatendimento fonoaudiológico pela 
Associação Nacional de Saúde (ANS), nos fez sair da zona de conforto. 

Para reduzir a quantidade de pessoas na sede implantamos o trabalho remoto durante um grande período de 2020, com agendamento dos 
atendimentos presenciais quando necessário. Quando houve o retorno ao trabalho presencial, os funcionários em grupo de risco 
permanecem em home-office e realizamos o escalonamento no expediente dos demais funcionários com um grupo atuando 
presencialmente em dias pares e outro em dias ímpares. Também ampliamos o distanciamento dos funcionários através da reorganização 
dos espaços de trabalho. Outra medida tomada foi a implantação de reuniões virtuais, como as reuniões de Diretoria e Plenárias, das 
Comissões e as reuniões das áreas, e a adaptação das atividades presenciais para serem realizadas remotamente, como o fornecimento de 
notebooks e celulares aos funcionários. Também foi necessário alugar uma caixa postal dos correios para garantir que as correspondências 
não fossem extraviadas ou retornassem ao remetente.  

Ao adotar os protocolos de contingenciamento para mitigar riscos de contágio, resguardando os nossos colaboradores e garantindo a 
continuidade dos serviços, sofremos consequências diretas nas atividades finalísticas. Durante o ano, alguns Processos Éticos foram 
prejudicados em face da pandemia de Covid-19 pela dificuldade em conciliar a escuta das testemunhas e as audiências sem correr o risco 
de fragilizar o devido processo legal e as garantias constitucionais de proteção da intimidade dos envolvidos. Dessa forma as instruções 
processuais ficaram suspensas praticamente o ano todo. A Fiscalização seguiu trabalhando remotamente e todos os processos investigativos 
originários de denúncias por site ou e-mail foram devidamente apurados, seguindo todas as diretrizes do Manual de Fiscalização e Código de Processo 

Disciplinar. Tivemos um aumento na demanda por transferências, pois outros estados estavam contratando profissionais para atendimento 
na linha de frente da COVID-19. A Pandemia também afetou a setor financeiro, que atuou fortemente para conter a queda na arrecadação 
e atender o grande número de parcelamentos e negociações. Todas essas mudanças exigiram dedicação e agilidade na tomada de decisão 
por parte da Diretoria e da Coordenação para administrar o andamento das rotinas à distância e ainda atender as necessidades dos setores, 
conselheiros e fonoaudiólogos com calma e resiliência. 

Para atender as demandas de orientações dos profissionais registrados, intensificamos o atendimento via WhatsApp. O Setor de 
Fiscalização precisou orientar os profissionais quanto ao tipo de serviços que poderia ser oferecido em cada região, por conta das 
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classificações das bandeiras, entre outras orientações para a resolução de problemas relacionados à profissão não previstos em resoluções, 
por exemplo. Também ampliamos a comunicação em nossos canais de comunicação e nas mídias digitais. Antes da Pandemia, o contato 
virtual com os profissionais não era tão intenso. Por isso, mantivemos nossos canais de comunicação sempre abertos e atualizados à medida 
em que os processos internos demandassem contato com os profissionais e/ou fossem surgindo manifestações oficiais do Ministério da 
Saúde, Secretárias de Saúde estadual e municipais, Conselho Federal e Comissões em todos os níveis. 

Apesar de ser considerada uma oportunidade, a evolução tecnológica da área fonoaudiológica do teleatendimento também trouxe riscos 
para a nossa atuação e para os profissionais. Apesar de aprovada pela ANS, o atendimento à distância não era regulamentado. Isso desafiou 
o Sistema a emitir resoluções permitindo o teleatendimento sem o devido debate e criou demandas não experienciadas anteriormente. A 
novidade permitiu que os profissionais continuassem atuando e demandou muita orientação por parte dos setores de fiscalização e 
registro, por exemplo.  

A legislação em constante mudança também nos desafia a estarmos sempre atualizados, seja para conseguirmos cumprir todas as 
determinações com um quadro de funcionários enxuto. A LGPD, as normativas do TCU, a LAI e as resoluções do CFFa são normas 
importantes que não podem deixar de ser atendidas, por exemplo. Mas também são oportunidades de crescimento, evolução e melhoria, 
onde podemos adequar nossos processos para nos tornarmos mais transparentes, acessíveis e menos burocráticos.   

A Pandemia se mostrou um desafio, mas também ampliou o olhar para a nossa responsabilidade através do reconhecimento dos 
Fonoaudiólogos como profissional da linha de frente no combate à Pandemia. Demonstrou a importância do Conselho para a defesa da 
ética e da qualidade dos serviços na fonoaudiologia e na orientação da sociedade. Também reafirmou a importância do trabalho 
multidisciplinar, da tecnologia e da gestão adequada dos recursos públicos.  
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Riscos e Controles InternosRiscos e Controles InternosRiscos e Controles InternosRiscos e Controles Internos    
Em 2017 o Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia promoveu uma oficina de Planejamento e Gestão para analisar o ambiente interno e 

externo dos Conselhos. A partir dessa matriz, desenvolvemos estratégias para aprimorar a nossa atuação, como estamos fazendo com a 

fiscalização, minimizar os riscos da operação e qualificar os processos de controle. Para alinhar a nossa atuação às demandas recentes da 

sociedade, em 2021 desenvolveremos um olhar integrado para a geração de valor público, objetivos estratégicos, riscos e oportunidades. 

Análise Interna 

Forças Fraquezas* 
• Integração de grupos de trabalho 

• Comprometimento das equipes de trabalho 

• Integração do sistema CFFa / CRFas 

• Eleição democrática com alternância de gestão 

• Padronização de regimentos internos 
• Visão inclusiva da profissão 

• Comunicação insuficiente 

• Pouca utilização de redes sociais 

• Falta de formação em gestão pública 

• Fragilidade na formação de lideranças 

• Excesso de burocracia 
• Capacitação de Funcionários 

Análise Externa 

Oportunidades Ameaças* 
• Aumento por cursos de graduação em algumas regiões do Brasil 

• Possibilidade de utilização de outros canais de comunicação 

• Aumento do número de profissionais em algumas regiões do Brasil 

• Novas metodologias para desenvolvimento e capacitação profissional 

• Crescimento da atividade profissional 

• Possibilidade de ampliação de parceria com instituições de ensino 
públicas e privadas 

• Quantidade de especialidades da profissão  

• Possibilidade de ampliação de ações sociais 

• Áreas com sombreamento do exercício profissional 

• Visão crítica dos profissionais em relação ao trabalho do Conselho 

• Possibilidade de alteração do regime de trabalho - lei 8.112 

• Poucas oportunidades no mercado de trabalho 

• Crise econômica e política no país 

• Fechamento de faculdades / universidades 

• Exercício ilegal da profissão 

*Conteúdo editado pelo CREFONO 7. 
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Controles InternosControles InternosControles InternosControles Internos    

O controle interno administrativo tem a finalidade de mitigar riscos, auxiliar a gestão e assegurar que os nossos objetivos sejam alcançados. 

O controle é realizado através das seguintes estruturas: 

Plenário  

• Aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e operações referentes a mutações patrimoniais; 

• Autorizar o presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 

• Aprovar o relatório anual de gestão do Conselho Regional de Fonoaudiologia e encaminhá-lo tempestivamente ao Conselho Federal 

de Fonoaudiologia e ao Tribunal de Contas da União (TCU); 

• Analisa a pertinência e aprova a criação de cargos e serviços a partir da avaliação técnica da necessidade e viabilidade econômica; 

• Aprova e faz cumprir o Plano de Cargos, Carreira e Salários; 

• Autoriza a contratação de prestadores de serviço ou consultores; 

• Autoriza a publicação de material informativo e consultivo, de interesse da classe, com vistas à orientação, divulgação e fiscalização 

profissional; 

• Aprova os valores de diárias, adicional de deslocamento, jetons e verbas de representação para o Conselho Regional de 

Fonoaudiologia, com base no estabelecido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia; 

• Autorizar a celebração de acordos, convênios ou contratos de assistência técnica, cultural e financeira com entidades públicas e 

privadas; 

Comissões obrigatórias de apoio ao Plenário e à Diretoria 

• Comissão de Tomada de Contas: de caráter consultivo e fiscal, tem responsabilidade em analisar e emitir parecer referente aos 

balancetes e processos de tomada de contas, e as propostas orçamentárias para consideração e julgamento do Plenário. Tem como 

principal função o efetivo controle da entidade. 
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• Comissão de Orientação e Fiscalização: tem responsabilidade sobre todo o trâmite oriundo da fiscalização, além orientar e fiscalizar, 

emitir pareceres, receber denúncias, abrir processos, investigar, bem como cumprir e fazer cumprir as disposições do Código de 

Processo Disciplinar, do Regimento Interno Único e das Resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

• Comissão de Ética: tem responsabilidade sobre todo o trâmite de processos éticos como receber denúncias de falta ética e abrir 

processos para apurar fatos, emitir pareceres, orientar, bem como cumprir e fazer cumprir as disposições do Código de Processo 

Disciplinar, Regimento Interno Único e Resoluções do Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

• Comissão de Patrimônio: tem a responsabilidade sob todo o trâmite patrimonial do Conselho. 

• Comissão de Licitação: tem a responsabilidade sob todo o trâmite licitatório necessário aos processos de compras e contratações 

de serviços. 

Ouvidoria 

Voltada para a sociedade, tem por objetivo viabilizar soluções e respostas rápidas a demandas não atendidas. As demandas chegam por 

meio de formulário disponível no site – acesse aqui - são analisadas e quando procedentes, são encaminhadas para as áreas responsáveis 

para o devido tratamento e solução do problema. Em 2020 a Ouvidoria não registrou nenhuma demanda. 

Assessoria Jurídica  

Assegura a legalidade dos atos da Administração, mediante a emissão de pareceres e notas técnicas. 

Contabilidade  

Exerce a função de Controladoria Fiscal e Contábil, assegurando a execução dos atos contábeis em conformidade com a legislação vigente. 
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Estratégia e DesempenhoEstratégia e DesempenhoEstratégia e DesempenhoEstratégia e Desempenho    
Elaboramos o nosso planejamento a partir do levantamento das necessidades para a manutenção das atividades básicas, para a aquisições 

de bens móveis, bem como das demandas dos setores e das comissões para participação em reuniões, eventos, campanhas, ações, 

congressos e outras atividades. Também levamos em consideração o Plano de Fiscalização, elaborado pela Comissão de Orientação e 

Fiscalização em conjunto com os fiscais, além do planejamento individual de cada comissão constituída pelo Plenário. O processo é realizado 

anualmente, contemplando os setores Administrativos, de Fiscalização e a Diretoria, sendo analisado pela Comissão de Tomada de Contas 

e levado para aprovação do Plenário. O Planejamento também é encaminha ao Conselho Federal de Fonoaudiologia. 

    

Direcionadores estratégicosDirecionadores estratégicosDirecionadores estratégicosDirecionadores estratégicos    
Os direcionadores estratégicos são a base da atuação do Conselho, orientando as ações 
e o relacionamento com as partes interessadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

Integração: Fortalecimento de laços junto à sociedade 

e fonoaudiólogos para bons desempenhos. 

Ética: Somos um parceiro confiável, leal e respeitoso em 

todas as nossas relações externas e internas. 

Transparência: Acreditamos na gestão honesta voltada 

ao interesse público. 

Qualidade: Nosso empenho é voltado para o 

desenvolvimento contínuo da qualidade de nossas 

competências técnicas e pessoais por meio de 

comportamento empreendedor. 

Compromisso: Desenvolvimento de soluções efetivas 

por meio da nossa atitude proativa e capacidade de 

adaptação em prol da sociedade e crescimento da 

Fonoaudiologia. 

Missão 

Normatizar, orientar, 
fiscalizar e disciplinar o 

exercício profissional em 
benefício da sociedade. 

Visão 

Ser reconhecida como instituição de 
referência na promoção e valorização 
da atuação plena da fonoaudiologia, 

contribuindo para uma sociedade 
mais justa e igualitária. 
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Mapa EstratégicoMapa EstratégicoMapa EstratégicoMapa Estratégico    
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DesempenhoDesempenhoDesempenhoDesempenho    2020202020202020    

Para o exercício de 2020, os objetivos estratégicos principais estiveram concentrados na manutenção das atividades essenciais, procurando 
sempre seguir a proposta do Mapa Estratégico do Sistema de Conselhos. Em decorrência da Pandemia da Covid-19, algumas ações 
planejadas não puderam ser realizadas, como a fiscalizações de campo que foi interrompida para minimizar o risco à disseminação do vírus.  

Readequamos os procedimentos de orientação e fiscalização para que fossem feitos de forma virtual, como o acolhimento e 
encaminhamento das denúncias recebidas e orientações sobre atuação profissional. Realizamos a fiscalização de forma preventiva através 
da orientação, como meio de minimizar os riscos na atuação profissional. Realizamos a revalidação de documentos profissionais, as 
inscrições de novos profissionais e empresas, e asseguramos a sustentabilidade financeira do órgão, promovendo conciliações para redução 
da inadimplência. Na esfera Administrativa, realizamos ajustes na prestação de serviços aos profissionais e empresas para manutenção dos 
registros, realizando a maior parte dos atendimentos de forma online. Foram feitos atendimentos presencias sempre que necessário, sob 
agendamento. O CFFa prorrogou a validade das cédulas de identidade profissional vencidas entre março 2020 e março de 2021. 

Para garantir a segurança de todos adequamos para o formato virtual as reuniões Plenárias e de Diretoria e as reuniões Interconselhos. As 
oficinas e eventos promovidos pelo Sistema de Conselhos CFFa/CRFa7, a participação no Fórum dos Conselhos e no Grupo de Agentes 
Fiscais (GAF) também foram realizadas remotamente. Intensificamos as ações e campanhas nas mídias sociais por meio de Lives e postagens 
no Facebook e Instagram. 

Com as reuniões online a maioria das despesas previstas para diárias não foram realizadas pois as reuniões passaram a ser virtuais e sem 
remuneração. Com isso também reduziram as despesas administrativas, por exemplo com energia elétrica, material de escritório, além das 
despesas de pessoal com vale transporte etc. No entanto, também houve uma diminuição da arrecadação. Diante do cenário de redução 
de renda dos profissionais, principalmente os autônomos, por terem seus consultórios fechados ou redução de seus atendimentos, o CFFa 
prorrogou o vencimento das anuidades. Com essa medida, os valores do pagamento das anuidades se estenderam para além de março e, 
mesmo com superávit, arrecadamos menos do que no ano anterior. Também, acompanhando a decisão de outros órgãos do governo que 
suspenderam as cobranças de dívidas, o CREFONO 7 optou por não enviar para protesto os débitos no período de março a dezembro de 
2020, realizando a manutenção das cobranças de forma direta com os profissionais.  

O Projeto Cara a Cara, que visa ampliar o conhecimento do profissional sobre sua área de atuação e aproximar o Conselho da classe 
fonoaudiológica, não foi realizado nem adaptado devido ao aumento considerável de demandas de orientações, análise de minutas de 
resoluções, entre outras ações. 
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Resultados daResultados daResultados daResultados da    FiscalizaçãoFiscalizaçãoFiscalizaçãoFiscalização    e Orientaçãoe Orientaçãoe Orientaçãoe Orientação    

O Setor de Orientação e Fiscalização (SOF) é formado por fonoaudiólogos fiscais e tem como função orientar e 
fiscalizar a profissão de fonoaudiologia e as organizações ou entidades, públicas ou privadas, prestadoras de 
serviços na área.    

A Pandemia teve um forte impacto no SOF com a interrupção de ações externas, como o Projeto Cara a Cara, a 
adaptação das reuniões e dos procedimentos de orientação e fiscalização, que passaram a ser remotas, e a 
ampliação da demanda. Mas, mesmo diante desse cenário o setor teve uma atuação exemplar durante o ano de 
2021, com a orientação aos profissionais e as ações preventivas. Nenhuma denúncia deixou de ser apurada e 
devidamente encaminhada. 

A ausência de legislações específicas e orientações desconexas dos órgãos superiores responsáveis pela 
normatização da prática profissional no país, ampliou a carga de trabalho em relação aos anos anteriores e 
modificou o “modus operandi” do setor. O trabalho em parceria com outros Conselhos Profissionais por meio do 
Grupo de Agentes Fiscais, auxiliou neste processo. As fiscalizações remotas realizadas, foram decorrentes de 
denúncias recebidas que tiveram o seu perfil modificado, migrando dos atendimentos presenciais para temática 
relacionada à pandemia, como o uso de EPI’s, o atendimento presencial em decretos proibitivos, o 
teleatendimento, entre outros.  

Indicadores de Fiscalização 

• Número total de fiscalizações proativas: 6 

• Número total de fiscalizações reativas: 11 

• Número de denúncias recebidas e analisadas, e o tempo médio: 33 denúncias analisadas com tempo médio de 1 semana 

• Número total de profissionais fiscalizados, indicando a quantidades de pessoas físicas e pessoas jurídicas: em 2020 as fiscalizações 
aconteceram motivadas por denúncias, portanto tanto pessoas físicas quanto jurídicas foram fiscalizadas ao mesmo tempo; 

• Número total de termos de constatação: 6 - emitidos antes pandemia 

• Número de processos referentes ao exercício ilegal de profissão encaminhados ao Ministério Público (MP): 1 processo, julgado e 
estabelecido Termo de Ajuste de Conduta (TAC) pelo MP. 

    

Em 2020 27,69% da 

arrecadação foi gasta 

com orientação e 

fiscalização do 

exercício profissional, 

totalizando R$ 

282.335,69. 

28,57% dos 

funcionários 

concursados estão 

dedicados às funções 

de orientação e 

fiscalização. 
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Em 2020 realizamos diversas ações de orientação dirigidas aos profissionais fonoaudiólogos e à sociedade.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Formandos do IPA 

No dia 11 de fevereiro de 2020, 

realizamos a Palestra de orientação 

para formandos do IPA, onde 

apresentamos oficialmente o Código 

de Ética aos estudantes. 

 

 

Fórum Social Mundial 

No dia 29 de janeiro de 2020, 

participamos do Fórum Social Mundial 

2020 - Idosos, PCDS e Diversidades 

com a Palestra Interativa sobre a 

importância do Fonoaudiólogo no 

tratamento da Disfagia. 

 

II Encontro Brasileiro de 
Fonoaudiologia 
Educacional 

No dia 13 de fevereiro de 2020, 

estivemos presentes no II Encontro 

Brasileiro de Fonoaudiologia 

Educacional em Sergipe, participando 

da mesa redonda sobre a 

Fonoaudiologia Educacional na 

perspectiva do Conselho de Classe. 

 

Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia 

No dia 08 de outubro de 2020 

participamos do Congresso Brasileiro 

de Fonoaudiologia. 
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Também realizamos ações nas nossas mídias sociais, voltadas para a orientação dos profissionais fonoaudiólogos e à sociedade.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

Live – Dia do Idoso 

Dia 01 de outubro 2020. 

 

Campanha pelo Dia da Voz 

Em 16 de abril comemora-se o Dia da Voz, e o 

Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia em 

parceria com a Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia (SBFa) realizaram uma 

Campanha com dicas de saúde vocal. O 

CREFONO 7 participou ativamente do 

movimento, compartilhando as postagens em 

seus canais. 

 

Semana do Fonoaudiólogo 

De 08 a 11 de dezembro 2020, para marcar o Dia do Fonoaudiólogo, 

comemorado no dia 09 de dezembro, realizamos uma série de lives 

com especialistas de diferentes áreas da profissão transmitidas pelo 

nosso canal do Youtube. 
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Resultados das Resultados das Resultados das Resultados das demais atividades finalísticasdemais atividades finalísticasdemais atividades finalísticasdemais atividades finalísticas    

Alguns setores tiveram mais dificuldade em se adaptar ao trabalho remoto pelo fato de os procedimentos não 

serem digitais. O setor de registro foi o mais impactado nessa perspectiva e foi necessário adaptar alguns 

processos visando atender às necessidades mais urgentes, como os pedidos de transferências, por exemplo.  

No final de 2020 o CFFa fechou um contrato com a Casa da Moeda para fornecimento de cartões de identificação 
virtual. A partir de 2021, a Carteira de Identidade Profissional será emitida em formato de cartão, tanto na 
modalidade física quanto na virtual. Trata-se de um grande avanço tecnológico para o Conselho e um diferencial 
para os profissionais que poderão ter acesso a seu documento em um aplicativo no celular, por exemplo. 

Indicadores de Julgamento 

Em razão da pandemia alguns processos que estavam em fase de oitivas tiveram que ser adiados, a fim de evitar os riscos de contágio 

pelo novo Corona vírus. Até o final do exercício havia 5 processos em andamento. 

• Processos instaurados 2020 - 1 

• Processos julgados - 1 

• Penalidade de Advertência - 1 

• Processo Arquivado por improcedência - 1 

Indicadores de Registro 

• Número de revalidações: 76 

• Número de inscrições: sendo 106 inscrições novas PFs e 55 PJs em 2020 

• Número de transferências para outros Regionais: 47 

• Número de transferências de outros Regionais: 28 

• Número de baixas de Pessoa Física: 40  

• Número de baixas de Pessoa Jurídica: 22 

 

Em 2020 foi gasto 

51.381,6 com as 

demais atividades 

finalísticas. 

 



 

Conselho Regional de Fonoaudiologia da 7ª Região                                                                                                                  Relatório de Gestão 2020 - pág. 22 
 

Resultados Resultados Resultados Resultados das adas adas adas atividades tividades tividades tividades da da da da Assessoria JurídicaAssessoria JurídicaAssessoria JurídicaAssessoria Jurídica    

As atividades realizadas pela Assessoria Jurídica estão divididas entre os expedientes internos e os encaminhados pelos demais setores, 

sendo esse segundo a maior fonte de demanda. A assessoria analisa a conformidade dos atos e a sua respectiva legalidade. Destaca-se a 

atuação junto ao Setor de Orientação e Fiscalização, a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Ética, por meio de pareceres 

em Processos Éticos e Administrativos Fiscais, Sindicâncias, Cartas Precatórias e demais consultas técnicas/jurídicas. 

As atividades permaneceram sendo executadas, com um acréscimo considerável de solicitações de pareceres. No entanto, a atuação junto 

aos processos éticos foi prejudicada pela Pandemia pela dificuldade de conciliar a escuta de testemunhas e instruções processuais 

(audiências) sem incorrer no risco de fragilizar o devido processo legal e as garantias constitucionais de proteção da intimidade dos 

envolvidos, pois a instrução processual teve que ficar suspensa na maior parte dos meses.  
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Gestão de Licitações e ContratosGestão de Licitações e ContratosGestão de Licitações e ContratosGestão de Licitações e Contratos    

As contratações realizadas em 2020 estão alinhadas com as nossas rotinas administrativo financeiras e com as atividades finalísticas, 

seguindo o estabelecido no planejamento e no orçamento anual. Todos os processos constituídos possuem justificativas, base legal, parecer 

jurídico e autorização da autoridade máxima instituída. 

Em 2020 mantivemos todos os contratos com as assessorias para manutenção das atividades básicas, 

fundamentais para o nosso funcionamento: assessoria contábil, assessoria de comunicação, assessoria de 

informática (TI) e assessoria jurídica. Além das assessorias, também mantivemos o contrato com empresas para 

atendimento às necessidades diárias das atividades, como manutenção do banco de dados dos inscritos, 

telefonia, manutenção do sistema contábil, financeiro, transparência e gestão TCU, plano de saúde e 

odontológico para os funcionários, empresa de segurança (monitoramento), aquisição de passagens aéreas. 

Também realizamos a pintura da área externa da nossa sede para manutenção e conservação do imóvel e para 

realizar o serviço contratamos uma empresa especializada. Devido à Pandemia da Covid-19, foi necessário 

adquirir máscaras para os funcionários e realizar a sanitização da sede. Também adquirimos um novo notebook 

para melhorar os processos da fiscalização, que passou a ser realizada em home office. 

Realizamos 14 processos administrativos, sendo três por cotação eletrônica, e todos com dispensa de licitação considerando que os valores 

estavam abaixo do estipulado pela Lei 8666/93. Para as cotações eletrônicas utilizamos o sistema de Dispensa Eletrônica do Comprasnet. 

O processo de contratação da assessoria jurídica, finalizado em outubro, ocorreu através de processo de Dispensa por Inexigibilidade.  

 

     

Acesse aqui a 

relação de contratos 

firmados em 2020. 

Acesse aqui as 

dispensas de 

licitação realizadas 

em 2020. 
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Oportunidades e Perspectivas para 2021Oportunidades e Perspectivas para 2021Oportunidades e Perspectivas para 2021Oportunidades e Perspectivas para 2021    

O ano de 2020 demonstrou que ainda tateamos no escuro no enfrentamento de questões técnicas e legais. Mas também comprovou a 
possibilidade real de implementar melhorias nas atividades já realizadas e que temos condições para realizá-las. Também evidenciou a 
nossa capacidade para a resolução de demandas urgentes, bem como as deficiências que precisam ser corrigidas com planejamento e 
investimentos financeiros.     

A inovação tecnológica também nos trouxe uma perspectiva totalmente nova sobre o trabalho à distância, nos desafiando a aprimorar a 
nossa atuação nos próximos anos como a implantação efetiva de processos de fiscalização online. Estamos percebendo a tecnologia como 
uma oportunidade de adequar os nossos processos às necessidades da sociedade e dos profissionais registrados.  

Os desafios do ano também fizeram com que estivéssemos mais presentes no dia a dia dos inscritos, tomando decisões com seriedade para 
não perder a credibilidade junto aos profissionais, à sociedade e à opinião pública. Nesse sentido enxergamos como oportunidade a 
aproximação dos registrados em busca de orientação. Sermos procurados pelos profissionais para o esclarecimento de dúvidas e não 
apenas para responder a processos éticos e administrativos fiscais, impacta diretamente na nossa imagem. Temos nas mãos a oportunidade 
de sermos reconhecidos não somente como um órgão fiscalizador e punitivo, mas como um parceiro para orientar e oferecer suporte 
técnico e ético ao profissional no desempenho das suas funções, com o objetivo de proporcionar um serviço de qualidade ao paciente. 
Vemos isso como uma oportunidade para ampliar a nossa geração de valor público, impactando positivamente a sociedade. 

Para 2021 existe uma perspectiva de atuarmos de forma mais coordenada na organização e realização das ações, principalmente as mais 
difíceis, diminuindo o impacto na saúde física e emocional dos funcionários, assessores e conselheiros. Outro desafio será driblar a 
inadimplência e garantir a arrecadação e estabilidade financeira em meio à maior crise sanitária e econômica da atualidade. Também 
pretendemos manter a qualidade do trabalho realizado pelo SOF em 2020 e iniciar a fiscalização remota de Fonoaudiólogos por meio do 
material online elaborado, bem como ampliar as ações de orientação por agendamento em plataformas virtuais de comunicação, com 
temáticas preestabelecidas. Sistematizar e aprimorar o sistema de fiscalização remota, com vistas a aumentar a cobertura do ato 
fiscalizatório durante e após a pandemia, principalmente em cidades do interior do Estado, é outro desafio. Com a perspectiva do trabalho 
remoto ainda se manter em 2021, também necessitamos encontrar uma forma de julgar os processos que estão esperando por resolução 
e fechamento. Com relação à Comunicação, pretendemos facilitar o acesso das nossas partes interessadas à informação, com objetividade, 
agilidade, clareza e transparência, pois acreditamos que esse é um passo essencial para fortalecer a nossa imagem e reputação.     
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Informações Orçamentárias, Financeiras e Informações Orçamentárias, Financeiras e Informações Orçamentárias, Financeiras e Informações Orçamentárias, Financeiras e 
ContábeisContábeisContábeisContábeis    
Cumprindo dispositivos legais, apresentamos também o desempenho contábil, orçamentário e financeiro do exercício de 2020, que afetam 

nosso Programa de Atividades e as metas previstas para o exercício de 2020, em termos qualitativos e quantitativos, e a Previsão do 

Orçamento de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 4320/64 e Resolução do CFFa nº 355/2008. 

Os resultados alcançados dispenderam grande esforço por parte dos nossos gestores, funcionários e assessores, pois os desafios, 

instabilidade e incerteza de arrecadação fizeram com que toda e qualquer ação tomada fosse analisada cautelosamente quanto ao impacto 

no resultado. Foi necessário controlar os desembolsos, visto que as arrecadações foram prorrogadas para o segundo semestre, gerando 

dificuldades nas análises em tempo hábil do nível de adimplência, para maior controle do fluxo de caixa e previsão de resultados financeiros 

e orçamentários, pois que tais processos exigem tempo de execução, pelas burocracias e trâmites legais exigidos. 

Tudo isso impactou nos objetivos e metas planejados para o exercício, que mesmo diante de todas as adversidades, encerrou-se o ano 

positivamente.  O orçamento aprovado para o exercício foi de R$ 1.277.420,00, onde a receita arrecadada alcançou 79,82% da orçada e as 

despesas realizadas foram de 75,47% da fixada. 

Resumo da situação financeira contábil 

A execução das receitas arrecadadas atingiu um valor de R$ 1.019.643,44, e 

as despesas executadas o valor de R$ 964.056,62, apresentando um 

superávit orçamentário no valor de R$ 55.586,82 (cinquenta e cinco mil 

quinhentos e oitenta e seis reais com oitenta e dois centavos), e um 

Superávit Financeiro de R$ 32.403,36 (Trinta e dois mil quatrocentos e três 

Demonstrações Contábeis 

Acesse aquiAcesse aquiAcesse aquiAcesse aqui a íntegra das Demonstrações Contábeis 

disponível no Portal da Transparência e Prestação de Contas. 
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reais com trinta e seis centavos), conforme demostrado no quadro abaixo e poderão ser identificados nos Demonstrativos Contábeis, logo 

inseridos neste relatório.  

Obtivemos também saldo positivo em 31 de dezembro de 

2020 na questão Patrimonial de Balanços, apresentando 

assim Superávit Financeiro (Ativo Disponível – Passivo 

Circulante), de R$ 642.807,33 (Seiscentos e quarenta e dois 

mil oitocentos e sete reais com trinta e três centavos).  

Disponibilidades financeiras consideradas suficientes para 

pagar a Dívida Flutuante em 31.12.2020 e futuros 

investimentos. 

 

 

 

 

 

 Resultado Financeiro 2019 2020 

Receita Orçamentária 1.250.259,13 1.019.643,44 

(-) Despesa Orçamentária -1.124.062,32 -964.056,62 

(=) Superávit Orçamentário 126.196,81 55.586,82 

Recebimentos Extras Orçamentários 505.113,01 424.406,34 

(-) Pagamentos Extra Orçamentários -464.928,09 -447.589,80 

(=) Superávit/Déficit Extra- Orçamentário 40.184,92 -23.183,46 

Superávit Total 166.381,73 32.403,36 

Disponibilidade do Exercício anterior 592.390,63 758.772,36 

Disponibilidade do Exercício  758.772,36 791.175,72 

Aumento das Disponibilidades 166.381,73 32.403,36 

Saldos bancários – 31/12/2020 RS 

Bancos com Movimento 8.112,03 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul c/c 54,58 

Bancos Arrecadação 8.057,45 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8.057,15 

Banco do Brasil 0,30 

Banco c/ Aplicação Financeira 783.063,69 

Banrisul CDB cta final 0-7 652.729,54 

Banrisul CDB Automático 5.849,50 

Banrisul CDB cta final 1-5 124.484,65 
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Evolução no exercício de referência em comparação com o último 

exercício 

A Pandemia causou impactos em nosso desempenho financeiro. 

Em comparação com o exercício de 2019, tivemos uma diminuição 

da receita arrecadada, do superávit orçamentário e 

consequentemente uma queda na disponibilidade financeira. 

Mesmo considerando esta variação, apresentamos resultado 

positivo para o ano, com superávit. Isso se deve às medidas 

adotadas para a redução de gastos. Também tivemos uma 

diminuição de gastos com Folha de Pagamento e encargos 

Patronais devido ao pedido de demissão de 2 funcionários, sendo 

que um foi contratado posteriormente como terceirizado. No final 

de ano também intensificamos as cobranças de anuidades 

atrasadas, para gerir receitas e garantir o resultado positivo. 

 

 

 

 

    

Balanço Comparado 2020 2019 

  R$ R$ 

 Ativo Circulante 803.733,65 764.584,19 

Disponível 791.175,72 758.772,36 

Demais Créditos a C. Prazo. 10.954,00 4.932,39 

Materiais de Consumo 1.448,82 608 

VP Diminutivas- pg. Antec. 155,11 271,44 

Ativo Não Circulante 266.394,88 239.055,46 

Ativo Realizável Longo Prazo 146.240,60 109.253,23 

Estoques 19.769,59 804,59 

Imobilizado 120.154,28 129.802,23 

(-) Depreciações Acumuladas -101.422,72 -86.484,77 

TOTAL DO ATIVO 1.070.128,53 1.003.369,65 

Passivo Circulante 148.368,39 164.102,32 

Patrimônio 921.760,14 839.537,33 

Total do Passivo 1.070.128,53 1.003.369,65 

Resultados 2019 2020 variação 

Receita arrecada 1.250.259,13 1.019.643,44 -230.615,69 

Superávit orçamentário 126.196,81 55.586,82 -70.609,99 

Superávit financeiro 166.381,73 32.403,36 -133.978,37 
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Balanço Financeiro 2020 Balanço Financeiro 2020 Balanço Financeiro 2020 Balanço Financeiro 2020     
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Balanço Orçamentário 2020Balanço Orçamentário 2020Balanço Orçamentário 2020Balanço Orçamentário 2020    
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Balanço PatrimoniaBalanço PatrimoniaBalanço PatrimoniaBalanço Patrimonial 2020l 2020l 2020l 2020 
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Demonstrativos dos Fluxos do Caixa Demonstrativos dos Fluxos do Caixa Demonstrativos dos Fluxos do Caixa Demonstrativos dos Fluxos do Caixa     

 

 

 

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE 1.019.643,44 1.250.259,13

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 914.248,92 1.020.634,29

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 914.248,92 1.020.634,29

ANUIDADES 914.248,92 1.020.634,29

RECEITA DE SERVIÇOS 22.892,14 41.229,73

EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 13.979,80 27.718,36

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 3.643,69 10.395,63

EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 275,17 0,00

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 4.993,48 3.115,74

FINANCEIRAS 58.936,34 117.272,02

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 21.752,52 42.094,46

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 37.183,82 75.177,56

MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.854,03 19.158,60

REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 27.329,79 56.018,96

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.566,04 71.123,09

DÍVIDA ATIVA 11.703,44 24.904,36

MULTAS DE INFRAÇÕES 11.781,42 45.979,37

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 81,18 239,36

OUTROS INGRESSOS 377.573,80 481.675,07
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DESEMBOLSOS 0,00 0,00

DESPESA CORRENTE 917.224,08 1.086.650,08

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 403.121,36 400.433,92

ENCARGOS PATRONAIS 93.022,56 110.499,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 421.080,16 575.716,30

OUTROS DESEMBOLSOS 447.589,80 464.928,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 32.403,36 180.356,03

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 13.974,30

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 -13.974,30

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 0,00 0,00

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 32.403,36 166.381,73

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 758.772,36 592.390,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 791.175,72 758.772,36

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2020
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Demonstrativo das Variações Patrimoniais Demonstrativo das Variações Patrimoniais Demonstrativo das Variações Patrimoniais Demonstrativo das Variações Patrimoniais 
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Notas Notas Notas Notas explicativas às demonstrações contábeisexplicativas às demonstrações contábeisexplicativas às demonstrações contábeisexplicativas às demonstrações contábeis    
 

Apresentação das Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 

4.320/64, que institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal. 

1. BALANÇO PATRIMONIAL 

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Fonoaudiologia 7ª Região, 

representando, portanto, uma posição estática. 

1.1. ATIVO CIRCULANTE 

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante. 

1.1.1. Disponível 

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações 

e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis se apresentam da seguinte forma: 

1.1.1.1. Bancos c/ Movimento 

O saldo conta corrente Banco do Estado do Rio Grande do Sul Banrisul, representado no extrato bancário em 31/12/20 é no valor de R$ 

54,58 (cinquenta e quatro reais com cinquenta e oito centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações e 

extratos bancários. 

1.1.1.2. Bancos/Arrecadação 

O saldo disponível em 31/12/20 é no valor de R$ 8.057,45 (oito mil e cinquenta e sete reais com quarenta e cinco centavos) conforme pode 

ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários do Banco do estado do Rio Grande do Sul e 

Banco do Brasil. 
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1.1.1.3. Bancos c/ Poupança e Aplicações Financeiras 

O saldo disponível em 31/12/20 é no valor de R$ 783.063,69 (setecentos e oitenta e três mil e sessenta e três reais com sessenta e nove 

centavos), aplicação CDB no Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das 

conciliações bancárias e dos extratos bancários. 

1.1.2. Demais Créditos a Curto Prazo 

1.1.2.1. Adiantamento de Férias 

Refere-se a adiantamento de férias concedida no mês de dezembro de 2020, no valor de R$ 10.094,14 (dez mil com noventa e quatro reais 

e quatorze centavos). 

1.1.2.2. Adiantamento a Fornecedores 

Valor a recuperar, pago a fornecedor de serviços, devido retenção de impostos   ocorrido indevido a menor, R$ 375,72 (Trezentos e setenta 

e cinco reais com setenta e dois centavos) 

1.1.3. Tributos a Recuperar 

1.1.3.1. Entidades Públicas Devedores 

Registra-se o valor de R$ 484,35 (quatrocentos e oitenta e quatro reais com trinta e cinco centavos) referente cota a parte CFFa, sobre 

anuidades arrecadadas devolvidas no exercício de 2020. 

1.1.4. Bens e Valores em Circulação 

Registra o valor de R$ 1.448,82 (mil reais quatrocentos e quarenta e oito reais com oitenta e dois centavos), relativo ao saldo do material 

de consumo ao final do exercício de 2020. 

1.1.5. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 

Registro refere-se o valor de R$ 155,11 (cento e cinquenta e cinco reais com onze centavos), referente aquisição certificado digital em 2019, 

ficando o saldo a apropriar em exercícios futuros. 

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE  

O Ativo não circulante é composto pelos créditos em longo prazo, Dívida Ativa, almoxarifados e imobilizado. 
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1.2.1. Créditos a Longo Prazo 

1.2.1.1. Dívida Ativa Tributária 

Refere-se saldo de inscrição de dívidas ativa em cobranças cartoriais, decorrente de anuidades PF e PJ e multas com eleições, R$ 126.471,01 

(Cento e vinte e seis mil quatrocentos e setenta e um reais com um centavo). 

1.2.1.2. Materiais Almoxarifados 

Registra-se o saldo de R$ 19.769,59 (dezenove mil setecentos e sessenta e nove reais com cinquenta e nove centavos), referente ao material 

de carteiras de identidade profissional a serem consumidas em exercícios futuros. 

1.2.2. Ativo Imobilizado 

1.2.2.1. Bens Móveis 

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, demonstramos abaixo a composição dos valores relativos a bens móveis, 

perfazendo o total de R$ 221.577,00 (duzentos e vinte um mil quinhentos e setenta e sete reais). 

 Valor (R$) 
Móveis e Utensílios  78.846,11  
Máquinas e Equipamentos  48.803,06  
Utensílios de Copa e Cozinha   1.823,38  
Equipamentos de processamento de Dados  51.035,83  
Sistemas de processamento de dados  41.068,62  
Total de Bens Móveis   221.577,00 

 

Houve em 2020 um acréscimo de Bens Imobilizado R$ 5.290,00, na conta equipamentos processamentos de dados. Não foram registradas 

baixas patrimoniais em 2020. 

Todos os bens citados estão devidamente registrados em sistema informatizado de controle patrimonial. 

O cálculo de depreciação dos bens foi utilizado o método linear, em função da vida útil dos bens. Sendo as taxas anuais conforme segue: 
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Móveis e Utensílios Taxa depreciação 10% Residual 10% 
Máquinas e Equipamentos  Taxa depreciação 20% Residual 10% 
Utensílios de Copa e Cozinha  Taxa depreciação 20% Residual 10% 
Equipamentos de processamento de Dados Taxa depreciação 20% Residual 10% 

 

Os valores de depreciações acumuladas, totalizaram um saldo de registro em 31/12/2020 R$ 101.422,72 (cento e um mil quatrocentos e 

vinte e dois reais com setenta e dois centavos). 

1.3. PASSIVO CIRCULANTE 

O passivo curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, destacando-se as seguintes obrigações 

1.3.1. Fornecedores a Pagar 

1.3.1.1. Restos a Pagar Processados em 2020. 

Nesta conta estão registrados os valores inscritos de Restos a Pagar Processados, apurados em 31 de dezembro de 2020, conforme 

evidenciamos, R$ 64.032,54 (sessenta e quatro mil e trinta e dois reais com cinquenta e quatro centavos). 

1.3.1.2. Obrigações de Repartição de Outros Entes. 

O valor de R$ 14.737,92 (quatorze mil setecentos e trinta e sete reais com noventa e dois centavos), refere- se a cota a parte a repassar ao 

CFFA - Conselho Federal de Fonoaudiologia, referente arrecadação no Banco do Estado do Rio Grande do Sul em 2020. 

1.3.1.3. Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS 

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2020, o valor de R$ 60.397,15 (sessenta mil trezentos e noventa e sete 

reais com quinze centavos). 

Obs.: O procedimento de provisão de férias INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme 

manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
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1.3.1.4. Demais Obrigações a Curto Prazo Adiantamento de Clientes 

O valor de R$ 2.347,59 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais com cinquenta e nove centavos), refere- se a receitas a classificar de 

recebimentos de anos anteriores sem identificação. Saldo de consignações e retenções de impostos sobre folha de pagamento e notas 

fiscais de serviços R$ 6.843,29 (seis mil oitocentos e quarenta e três reais com vinte e nove centavos). 

1.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. O 

Resultado Patrimonial apurado anualmente é a diferença entre a Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva. No 

Exercício de 2020, o Conselho Regional de Fonoaudiologia CREFONO 7, apresentou um Superávit acumulado no valor de R$ 921.760,14 

(novecentos e vinte e um mil setecentos e sessenta reais com quatorze centavos). 

1.4.1. Resultado Patrimonial do Exercício 

O Resultado apurado no exercício de 2020 foi de superávit patrimonial de R$ 82.222,81 (oitenta e dois mil duzentos e vinte e dois reais com 

oitenta e um centavos). 

2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Segue composição da variação Patrimonial em 31/12/2020. 

Variações Patrimoniais Aumentativas 1.037.251,66 
Variações diminutivas 955.028,85 

 

O resultado patrimonial é apurado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial. 

3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

O resultado é apurado no sistema orçamentário, de acordo com a receita realizada e a despesa empenhada liquidada, em 31/12/2020 

apresentou superávit de R$ 55.586,82 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais com oitenta e dois centavos: 

Receita Orçamentária 1.019.643,44 
(-) Despesas Orçamentárias Liquidadas 964.056,62 
Superávit Orçamentário 55.586,82 
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4. RESULTADO FINANCEIRO 

O Conselho apresentou em 31.12.2020 Superávit Financeiro acumulado (Ativo Disponível – Passivo Circulante), de R$ 655.365,26 

(seiscentos e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais com vinte e seis centavos, conforme demonstração abaixo: 

Ativo Circulante 803.733,65 
Passivo Circulante  148.368,39 
superávit financeiro acumulado 655.365,26 

 

5. DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA 

O Fluxo de Caixa tem por finalidade contribuir para a transparência da gestão pública e melhor gerenciamentos e controles financeiros dos 

órgãos e entidades. 

Compreende de Ingressos de receitas correntes e ingressos extraorçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital. 

Segue demonstração do Fluxo de Caixa de 2020: 

INGRESSOS  
Receita Orçamentária 1.019.643,44 
Outros Ingressos 377.573,80 
Total de Ingressos 1.397.217,24 
DESEMBOLSOS  
Despesa Orçamentária Paga 917.224,08 
Outros Desembolsos 447.589,80 
Total de desembolsos 1.364.813,88 
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 32.403,36 

 

Sandra Vargas Rodrigues 

Contador CRC RS nº 071982/O-04 
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Despesas por grupo e elemento de despesasDespesas por grupo e elemento de despesasDespesas por grupo e elemento de despesasDespesas por grupo e elemento de despesas    
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Gestão Patrimonial e Gestão Patrimonial e Gestão Patrimonial e Gestão Patrimonial e InfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestrutura    

Principais investimentos de capital 

O Conselho disponibilizou durante o exercício de recursos para investimentos de capitais, tais como: 

Aquisição de 1 computador para Ativo Imobilizado, no valor de R$ 5.290,00 (cinco mil duzentos e noventa reais); 

Empenhou recurso para manutenção de pinturas do Imóvel, atualmente cedido pelo conselho Federal de Fonoaudiologia no montante de R$ 6.900,00 

(seis mil e novecentos reais); 

Formalizou contrato com a casa da moeda do Brasil, para aquisições e renovações de carteiras de identificação dos profissionais no montante de R$ 

18.965,00 (dezoito mil novecentos e sessenta e cinco reais), para o exercício. 

Cabe informar que o Conselho Regional de Fonoaudiologia 7ª Região recebeu como doação do Conselho Federal de Fonoaudiologia o imóvel onde 

atualmente funciona a sede do Regional, avaliado em R$ 280.000,00(duzentos e oitenta mil reais), que está em processo de transmissão do Bem Imóvel 

nos órgãos competentes. 

Avaliação do seu custo-benefício e impacto sobre os objetivos estratégicos 

A previsão Orçamentária para investimentos em Ativos Imobilizado e melhorias em 2020 foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), portanto, foi utilizado 

apenas parte deste recurso para compra de 1 computador, devido as medidas de cautelas nos gastos em função da pandemia e instabilidade nas 

arrecadações, priorizando assim somente os gastos de necessidades consideradas de urgência. 

Desfazimento de ativos 

Não houve desfazimento de ativos durante o exercício. 

Locações de imóveis e equipamentos 

Não Houve Locação de Imóveis e equipamento 

Mudanças e desmobilizações relevantes 

Não Houve mudanças e desmobilizações. 
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GGGGestão de Custosestão de Custosestão de Custosestão de Custos    

Estimativa de custos por área de atuação O Conselho utiliza o sistema centro de custos para alocação das despesas. Foi utilizado o rateio das 

despesas realizadas por comissão de atividades de trabalho, conforme demonstrado abaixo: 

 

 

DESPESAS ORÇADAS X REALIZADAS POR COMISSÕES 2020 - PAGAMENTOS ORÇADO REALIZADO  % REALIZADO 

PLENÁRIO (PLE) 24.840,00  2.293,29  9,23  
COMISSÕES OBRIGATÓRIAS 23.480,00  8.406,32  35,80  
COMISSÃO E ORIENTAÇÃO FISCALIZAÇÃO (COF) 
 

16.200,00  3.556,10  21,95  
COMISSÃO TOMADA DE CONTAS (CTC) 1.680,00  1.515,00  90,18  
COMISSÃO LICITAÇÃO (COL) 280,00     

COMISSÃO E ORIENTAÇÃO ÉTICA (COE) 5.040,00  3.335,22  66,18  
COMISSÃO DE PATRIMÔNIO (CPA)           280,00      
COMISSÕES GRUPOS DE TRABALHO 47.480,00  11.548,05                   24,32  
COMISSÃO DE SAÚDE E SAÚDE COLETIVA (CSC) 12.110,00          2.155,00                  17,80  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CED)        1.680,00         2.212,91                131,72  
COMISSÃO MOTROCIDADE FACIAL DISFAGIA (CMF)        1.680,00            140,00                   8,33  
COMISSÃO AUDIOLOGIA (CAU)        1.680,00         1.705,14                101,50  
COMISSÃO ESPECIALIDADE VOZ (CEV)        1.680,00      
COMISSÃO DE LINGUAGEM NEUROPSICOLOGIA (CLN)        1.680,00      
COMISSÃO DE ASSUNTOS PARLAMENTARES (CAP)         3.360,00      
COMISSÃO DIVULGAÇÃO (CDI) 15.000,00          3.190,00                 21,27  
COMISSÃO DE DESCARTE PATRIMONIAL (CDP)           210,00      
COMISSÃO DE ENSINO (CEN)        8.400,00          2.145,00                 25,54  
DIRETORIA  30.495,00          4.900,00                  16,07  
PRESIDENTE (PRE) 13.035,00         3.640,00                 27,92  
VICE-PRESIDENTE (VPR)         3.600,00             700,00                 19,44  
DIRETORA SECRETÁRIA (SEC)         7.920,00             280,00                    3,54  
DIRETORA TESOUREIRA (TES)         5.940,00             280,00                    4,71  
ASSESSORIA JURÍDICA (JUR) 95.950,99  76.517,38                  79,75  
ASSESSORIA DE NFORMÁTICA (INF) 13.861,61  13.766,07                  99,31  
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (COM) 35.550,00  35.183,93                  98,97  
ASSESSORIA CONTABIL (CTB) 34.870,00  35.226,66                101,02  
SETOR FISCALIZAÇÃO 343.129,65  282.336,87                  82,28  
SETOR ADMINISTRATIVO E DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS 649.657,25  463.656,78                  71,37  
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Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da Principais desafios e ações futuras para alocação mais eficiente de recursos e melhoria da 

qualidade dos gastos.qualidade dos gastos.qualidade dos gastos.qualidade dos gastos.    

Gerir um Conselho de Classe apresenta inúmeros desafios, seja na área de atuação dos profissionais fonoaudiólogos, seja na área   

administrativa/finalística. Elencamos algumas das principais ações de melhoria para utilização dos recursos de forma mais eficiente: 

• Investir numa fiscalização efetiva e eficaz, para garantir à sociedade o exercício profissional; 

• Melhorar o sistema de arrecadação para garantir a sustentabilidade financeira da Autarquia; 

• Promover uma conscientização profissional sobre a importância do exercício ético e responsável perante a sociedade; 

• Ampliar a divulgação das atividades desenvolvidas pelo fonoaudiólogo, visando informar ao cidadão a importância do 

atendimento ao profissional  

• Fonoaudiólogo, com qualidade nas mais diversas áreas, utilizando em sua maioria recursos próprios, evitando gastos 

desnecessários; 

• Capacitação dos funcionários e investimentos em tecnologia da informação. 
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Declaração Contábil de Prestação de Contas do Exercício 2020Declaração Contábil de Prestação de Contas do Exercício 2020Declaração Contábil de Prestação de Contas do Exercício 2020Declaração Contábil de Prestação de Contas do Exercício 2020    

1. Instituição e objeto: 

1.1. O Conselho Regional de Fonoaudiologia 7ª Região foi criado pela Lei 6965/81 sendo a 7ª Região instalada através da Resolução CFFa 
nº 288/02 e regulamentada pelo decreto nº 87.218/82. 

1.2. Tem por objeto a prática da atividade pública com objetivos de fiscalização e expedição de registro profissional na área de 
Fonoaudiologia, nos termos da Lei nº 6965/81 e legislação complementar. 

2. Prática das Demonstrações Contábeis: 

2.1. As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil em conformidade com a Lei 
nº 4.320/64, que institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e Balanços. Os Balanços 
Patrimoniais, Financeiros, Orçamentários e a Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como as demais peças demonstrativas do 
processo de prestação de contas, obedecem às instruções determinadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e Conselho Federal de 
Fonoaudiologia. 

3. A Contabilidade e Escrituração 

3.1. A contabilidade foi elaborada a partir de diretrizes contábeis definidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público NBC T 16, com observância e adequações da contabilidade pública e aos padrões internacionais (IPSAS). Desde o ano de 2012, o 
Conselho adotou as o NPCASP (Nova Normas da Contabilidade aplicada ao Setor Público e ao Manual do STN (Secretária do Tesouro 
Nacional). 
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3.2. Quanto a Escrituração Contábil de 2020 foi processada através de sistema computadorizado, escriturando com regularidade e 
atualização as operações. Sendo os lançamentos efetuados em observância às formalidades legais e técnicas. A documentação contábil 
comprobatória dos atos e fatos administrativos é arquivada na sede do conselho devidamente identificadas os períodos, e em ordem e 
cronológica. 

4. Desempenho e Análise do Conselho 

4.1. O Conselho Regional de Fonoaudiologia 7ª Região, tem priorizado a qualidade e transparência das informações contábeis, 
implantado a contabilidade por centros de custos, ao qual faz acompanhamento mensal dos gastos por comissão e atividades, otimizando 
assim as tomadas de decisões. Bem como vem trabalhando para aprimorar a formalização da proposta orçamentária por Projetos e 
atividades. 

4.2. A comissão tomada de contas acompanha trimestralmente as contas do conselho através de conferência documental e análise das 
contas no sistema contábil. 

4.3. O Conselho Federal tem anualmente praticado através da auditoria presencial, conferências documentais, análises, orientações e 
pareceres ao conselho. 

4.4. Após Análises dos Demonstrativos Contábeis a avaliação da gestão administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial do CRFa 
7, evidencia-se que os resultados alcançados em 2020, estão em acordo com o planejamento e objetivos estabelecidos pela Diretoria, 
cumprindo com as obrigações legais e contratuais.  

Sandra Vargas Rodrigues 
Contador CRC/RS nº 071982/O-04 
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Parecer da Comissão de Tomada de ContasParecer da Comissão de Tomada de ContasParecer da Comissão de Tomada de ContasParecer da Comissão de Tomada de Contas    e Extrato da Atae Extrato da Atae Extrato da Atae Extrato da Ata    


