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Relatório de Gestão do exercício de 2021,
apresentado aos órgãos de controle
interno e externo como prestação de
contas anual a que esta Unidade está
obrigada nos termos do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo
com as disposições da IN TCU nº 84/2020.
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Mensagem do Presidente



Dr. Wilen Heil e Silva

Iniciamos 2021 lutando pela vacinação de todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e mais

uma vez provamos para que viemos, conseguimos de forma inédita vacinar em nossa sede os queridos

profissionais irmãos, que desbravaram caminhos difíceis para consolidar as profissões que amamos,

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com idade acima de 40 anos, transformando este momento

triste e desafiador de pandemia, em um momento de alegria e de forte emoção para todos. 

 Nos dedicamos de forma intensa para divulgação e valorização das profissões, e por isso foi criado um

setor exemplar de Comunicação, com estúdio e equipamentos modernos. Investimos em tecnologia, para

modernizar o setor de Informática/TI, oferecendo facilidades nas rotinas administrativas e oferta de

serviços ágeis para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro. E na

véspera de surpreendermos os nossos colegas com novidades, nós é que fomos surpreendidos por um

incêndio que devastou um andar inteiro e estes dois importantes setores.  

 Muito choro e tristeza tomou conta de todos, nos remetendo a lembranças do início de nossa gestão,

quando a pandemia chegou e nos trouxe a sensação de que iríamos sucumbir, que pelo contrário, nos

trouxe união e mais força, e naquele momento, aceleramos e assim conquistamos importantes vitórias

como a aprovação de leis, fortalecimento das profissões, entrega da carteira virtual aos profissionais,

entre tantas outras conquistas.  

O incêndio pensou que fosse nos vencer e transformar em cinzas os nossos sonhos, mas não,

transformou a nossa dor em união, e assim trabalhamos dia e noite para reabrirmos a nossa sede em

tempo recorde. Voltamos muito mais fortes para os nossos objetivos: como a luta pela vacinação, a

entrega dos serviços, o próprio site, otimizando tempo e minimizando riscos na pandemia, e a constante

luta pela valorização dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado do Rio de Janeiro.  

 Hoje, estamos ainda mais motivados, provando a cada dia que o melhor ainda está por vir e reafirmando a

cada colega que nos escolheu para estarmos aqui, tenham orgulho de sua escolha!  

Deus não nos livra do fogo, ele nos livra no fogo e é ali onde ele opera os maiores milagres!  

Vamos em frente! Juntos, somos muito mais fortes! 

 



Organizacional e 
Ambiente Externo
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 VISÃO GERAL DA UNIDADE 
O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região (Crefito-2) constitui, no âmbito do Sistema Coffito/Crefitos, uma Autarquia

Federal, com jurisdição no Estado do Rio de Janeiro. 

  

De acordo com o Art. 7º, da Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, compete aos Conselhos Regionais, entre outras atribuições: 

I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente; 

II - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados; 

III - fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e

cuja solução ou repressão não seja de sua alçada; 

IV - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das Resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal; 

V - funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe forem submetidos; 

VI - elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-a à aprovação do Conselho Federal; 

VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional; 

VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais; 

IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; 

X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas a efetivação de sua receita, destacando e entregando

ao Conselho Federal as importâncias correspondentes a sua participação legal; 

XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os

meios de cobrança amigável; 

XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem; 

XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do Conselho Federal; 

XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; 

XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a

relação dos profissionais registrados.



Área de Jurisdição 

O Conselho Regional de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional da Segunda Região –

Crefito – 2, foi criado através da Lei Federal

nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975.  

A sede do Conselho Regional de Fisioterapia

e Terapia Ocupacional da Segunda Região –

Crefito – 2, encontra-se na capital do

Estado, na cidade do Rio de Janeiro, sito a

Rua Felix da Cunha, 41, Tijuca, CEP 20260-

300, Telefone: (21) 2169-2169.  



Valores

Visão

Missão



Missão
Defender o acesso irrestrito da

população, as melhores práticas,
através da fiscalização do exercício

profissional e da promoção de políticas
públicas, em favor da sociedade.



Atingir a excelência na assistência
fisioterapêutica e terapêutica

ocupacional em sua plenitude, a toda a
população do Estado Rio de Janeiro.

Visão



Valores

ReconhecimentoEquidade Inovação Ética Excelência ResultadoTransparência
Acesso irrestrito

da população aos

profissionais

fisioterapeutas e

terapeutas

ocupacionais,

independente de

etnia, gênero e

classe social

Valorização e

divulgação do

teore da

importância da

inserção de

fisioterapeutas e

terapeutas

ocupacionais nos

diversos cenários

da saúde

Busca constante

de tecnologias

que possam

facilitar a vida dos

usuários e

otimizar a prática

fisioterapêutica e

terapêutica

ocupacional

Mais que o

cumprimento de

regras

estabelecidas, a

capacidade de se

colocar no lugar

do outro é o

princípio

fundamental das

ações dessa

Autarquia

Empenho para

que as melhores

práticas e

evidências

científicas

permeiem a

prestação de

serviços de

fisioterapia e

terapia

ocupacional em

todos os cenários

possíveis e a

todos os usuários

que necessitem

desses serviços

Comunicação

clara e precisa à
população de

todas as ações

desta Autarquia

Busca pela

sinergia entre

profissional

satisfeito e

usuário bem

atendido



Organograma

Plenário

Comissões

Câmaras
Técnicas

Diretora
Secretária

Presidente
Vice-Presidente

Diretor
Tesoureiro

Controladoria

Auditoria

Coordenação
Geral

Procuradoria

Ouvidoria

Atendimento

Secretaria Geral

Ética

Fiscalização

Informática

Comunicação

Gabinete

Dep. Pessoal

Contratos

Compras

Contabilidade

Serviços Gerais

RH

Financeiro

Arquivo



Principais de canais de comunicação com a Sociedade

@crefito2

/crefito2rj

/crefito2

@crefito2

anchor.fm/doistoques

Nos acompanhe
nas redes sociais!



Nossos endereços

Sede
Rio de Janeiro 
Rua Félix da Cunha, 41 
Tijuca- Rio de Janeiro – RJ 
CEP 20260-300 
Telefone: (21) 2169-2169 
E-mail: faleconosco@crefito2.org.br

Subsede
Região dos Lagos 
Av. Julia Kubistchek, 16, Sala 317,
 Edifício Premier Center, Centro 
Cabo Frio – RJ 
CEP: 28905-00 
E-mail: subsedecabofrio@crefito2.org.br

Subsede
Região Serrana 
Av. Feliciano Sodré, 300, Sala 518,
Várzea, Teresópolis - RJ 
CEP: 25963-081 
Email:
subsedeteresopolis@crefito.org.br

Subsede
Norte Fluminense 
Rua Alvarenga Filho, 114, Sala 607
Condomínio CDT – Pelinca 
Campo dos Goytacazes – RJ 
Cep: 28035-125 
E-mail: subsedecampos@crefito2.org.br

www.crefito2.org.br



Fatos externos relevantes do
ambiente no qual a entidade
está inserida, que tiveram
influência no resultado da
gestão 

O Planejamento Estratégico desenhado para 2021, seguiu 

 baseado nas  propostas da campanha de eleição do Colegiado,

apresentados no Relatório de Gestão anterior.  

Além da continuidade da pandemia durante o exercício de

2021, o Crefito-2 em 05 de fevereiro foi acometido por um

incêndio que destruiu o prédio central, onde ficavam instalados

os setores de informática e comunicação, trazendo um grande

desafio a todos, porém com trabalho árduo e coletivo,

refizemos as instalações e em 15(quinze) dias após o ocorrido

já estávamos abrindo as portas novamente para o público

presencial. Este recomeço trouxe engajamento e união,

fazendo de 2021 um ano de resultados surpreendentes e

inéditos na história do Conselho Regional de Fisioterapia e de

Terapia Ocupacional da Segunda Região - Crefito-02.



Análise S.W.O.T



Oportunidades

Fatores positivos Fatores Negativos

Forças Fraquezas

Oportunidades de readequação, conforme

concurso público, trazendo novas visões 

Sistema aberto para novas soluções 

Equipe engajada 

Foco no planejamento e no resultado

Ambientes Improvisados 

Rodízio de pessoas nos setores 

Resoluções engessadas 

Comunicação Interna em desenvolvimento 

Perda de talentos

Ameaças

Gestão construtiva e comprometida 

Parcerias para ações conjuntas 

Equipe de Comunicação de excelência 

Fortalecimento de parcerias estratégicas 

Divulgação do resultado do trabalho

Desvalorização Profissional 

Contratos Temporários (pandemia COVID) 

Desinteresse dos profissionais no

coletivo 

Grupos de desconstrução 

Dependência em ações estratégicas

Ambiente

Interno

Ambiente

Externo



Riscos, Oportunidades e 
Perspectivas



3ª linha de defesa 

Mapa de Controle de Riscos

1ª linha de defesa 2ª linha de defesa 

Diretoria e Coordenação

Geral (monitoramento

contínuo)

Controladoria Interna

(análise crítica de riscos

e seus resultados)

Auditoria Interna

(avaliação independente)

Colegiado

O mapeamento possibilita o desenvolvimento de uma atitude mais cautelosa

por parte dos envolvidos dos erros identificados e graficamente sinalizados.

Desse modo, contribui com a eliminação e/ou controle dos riscos detectados



Governança



Visão

“Atingir a excelência na assistência fisioterapêutica e
terapêutica ocupacional em sua plenitude, a toda a

população do Rio de Janeiro”.

“A melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo.” 
(Peter Drucker)



Ambiente Interno
BALANCED SCORECARD - 2022
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Ambiente Interno
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Ambiente Interno
BALANCED SCORECARD - 2022
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Ambiente Interno
BALANCED SCORECARD - 2022
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Inclusão de Ações de 2021 não implementadas em virtude da continuidade

 da pandemia e/ou ocorrência do incêndio Crefito -2



Ambiente Externo
BALANCED SCORECARD - 2022
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Ambiente Externo

BALANCED SCORECARD - 2022
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Ambiente Externo
BALANCED SCORECARD - 2022
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Ambiente Externo
BALANCED SCORECARD - 2022

 

Inclusão de Ações de 2021 não implementadas em virtude da continuidade
 da pandemia 3



"Nossa meta é unir as profissões pelo
amor que tem pelo seu fazer e assim

engajar fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais a darem as mãos em

ações por dias melhores."

Dr. Wilen Heil e Silva
Presidente do CREFITO-2



Ações 2021



Nossos números



Nossos 
Números

Profissionais

Terapeutas Ocupacionais – 1.424 

Fisioterapeutas – 36.137 

Empresas e Consultórios

Empresas – 4.734 
 

Consultórios – 2.213 
 



Procuradoria 
Jurídica 

 800 novas Execuções Fiscais

727 novos Pareceres Técnicos

07 novas Resoluções Regionais

Ofícios a órgãos públicos, notificando irregularidades na assistência a saúde

Contribuição em Ações Judiciais de interesse das categorias 

 

Acompanhamento de Editais de Concurso, garantindo a correta inserção das

categorias 

 

 Acompanhamento das Reuniões de Diretoria e Plenárias

Acompanhamento das Sessões de Julgamento Ético 



Secretaria 
Geral 

3.893 novos registros de Fisioterapia

82 novos registros de Terapia Ocupacional 

 
614 novos registros de empresas 

 
178 novos registros de consultórios 

 
Transferências emitidas – 30 

 
Transferências recebidas – 15 

 
Demanda Zero em todos os processos 

 



Atendimento 
on-line 

 Parcelamentos  – 5.348 

 
Emissão de Certidão de Regularidade Fiscal – 3.254 

 

 Emissão de Certidão de Regularidade Ética - 1.785 

 
Emissão de DRF – 2.823 

 
Recadastramento Aplicativo C2 - 1.989 

 
Atualização Cadastral - 2.862 



Atendimento 
presencial

 7.130 Atendimentos Presenciais

Demanda zero em todos os processos



Gabinete da
Presidência 

Reuniões de Diretoria – 118 

 
Reuniões Plenárias – 22 

 
Ofícios GAPRE - 960 

 
 Ofícios Circulares – 180 

 



Ética
Abertura de Processos Éticos - 133 

 
Processos Éticos julgados – 113 

 
Resolução de Conciliação – 70 processos iniciais 

 



Compras,
Contratos e 
Licitações 

Processos de Compras – 86 

 
 Licitações – 22 

 Contratos Efetivados - 30 

 
Contratos Encerrados – 08 

 



Departamento
Pessoal e RH

Entrega do Novo PCCS  

 

Publicação do Edital para empresa organizadora de Concurso Público 

 

Projeto Viver Bem – 2739 atendimentos 

 

Servidores Efetivos- 39 

 

 Servidores Comissionados - 8 

 

 Estagiários – 24 

 



Câmaras
Técnicas e 
Comissões 

36 Projetos de Lei criados 

 

17 Pareceres Técnicos  

 

Manuais e Cartilhas Orientativas 

 
Auxilio no atendimento técnico aos profissionais 

 
Avaliação de solicitações de Qualificação Profissional 

 



Comunicação 

Divulgações Fisioterapia - 281 

 

Divulgações Terapia Ocupacional - 183 

 

Divulgações Institucionais - 512 

 
 Cursos ofertados - 26 

 



Outros 
números

Inadimplência 2021 

 
Pessoa Física – 6% 

 

Pessoa Jurídica – 11% 

 
REFIS 417 - negociações 

 



Fiscalização



Oportunidades

Forças Fraquezas

Qualificação técnica da equipe  

Qualidade técnica no procedimento  

Comprometimento  

Comunicação intra e entre setores  

Subutilização do sistema 

Ameaças

Ações planejadas  

Ações de inteligência  

Capacitações 

Pandemia  

Violência Urbana  

Limitações do sistema  

Logística de transporte 

Contexto

Interno

Contexto

Externo

ANÁLISE AMBIENTAL MATRIZ F.O.F.A. 

 



Padronizações de fluxos para
melhor organização e

funcionamento do defis.  
Fiscal é o “dono” do processo, ele
é responsável pela tramitação até

a resolução do caso 
as demandas chegam para a

diretoria com a visão técnica do
fiscal documentada. 



 Movimentação anual de mais de 2900 processos 
atingimos “demanda zero"



Todos os processos administrativos fiscalizadores iniciados em 2021 são

100% digitais



Pela primeira vez na história do CREFITO-2, no período de
um ano, a fiscalização se fez presente em 100% dos
municípios fluminenses (sendo 100% no caso da
fisioterapia e 81% no caso da terapia ocupacional).  
 CREFITO-2 se fez presente, com contato muito mais
próximo com o profissional. 
O usuário dos serviços de fisioterapia e terapia
ocupacional são diretamente beneficiados com a
fiscalização presente, GARANTINDO o controle social e
ético das profissões  



 180 atos fiscalizadores geraram notificações que são de competência de
outros órgãos, que foram devidamente comunicadas.



Parcerias com a DECON (delegacia do
consumidor), Ministério Público e

Defensoria Pública foram firmadas e
fortalecidas ao longo do ano, gerando

210 denúncias apuradas, com ampla
divulgação e repercussão em âmbito

regional/estadual. 
 



 
Foi implantada a “fiscalização virtual”, na qual as redes sociais são

visitadas para buscar possíveis infrações., resultando em 53
fiscalizações virtuais (notificações emitidas de dentro do CREFITO, a

partir de busca ativa de irregularidades, principalmente em redes
sociais) e instruídas 46 denúncias para análise de diretoria para

possível abertura de processos éticos. 
 
  O PAF é iniciado internamente, todas as notificações são feitas sem

necessidade de deslocamento do fiscal. Além de uma boa opção em época
de pandemia, ainda é uma nova forma de localizar serviços sem registro, etc. 

 
 



Fiscalização realizou um trabalho direcionado
às ILPI's (unidades de longa permanência para
idosos), a fim de verificar o nível e a efetiva
prestação da assistência da Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional na circunscrição do
CREFITO-2. 



Levantamento interno de empresas ativas na
Receita Federal e sem registro concluído no
CREFITO-2. O registro do serviço de
Fisioterapia e/ou terapia ocupacional é
obrigatório para o regular funcionamento das
empresas, garantindo a prestação destes de
forma ética e responsável, por estarem sob o
controle social do CREFITO-2. 



 Estreitamento dos laços entre os setores, facilitando a comunicação com
o intuito de esclarecer as normativas que regem as profissões. 

 



 Conclui-se que o ano de 2021 foi extremamente produtivo para o
departamento de fiscalização do CREFITO-2.  

 



¹ Nº de visitas realizadas é o ato fiscalizador realizado em

determinado endereço no período de 01/01/2021 a

22/12/2021.  

² Dias Efetivos de Fiscalização = Dias de fiscalização in loco dos

Agentes Fiscais do conselho (saídas para realização de visitas

aos estabelecimentos com serviço de fisioterapia e terapia

ocupacional). Em fevereiro, foram somente 04 dias efetivos

(restante do período fechado por conta do incêndio); houve o

“superferiado” em março (26 de março a 04 de abril) por conta

da 2ª onda da pandemia; em janeiro, dois fiscais estavam de

férias e em agosto, outros dois e em outubro; em abril, os

fiscais ficaram um período interno ajudando a reconstruir

processos de fiscalização que foram perdidos por completo

(processo digital), por conta do incêndio.  

3 No somatório, incluídas: as denúncias para constatação in

loco, denúncias virtuais e as demandas vindas da Diretoria.  

4 A Arrecadação Potencial tem como base levantamento de

processos (passivo) do setor que foram movimentados nesse

período e encaminhado para PROJUR realizar execução fiscal. 

TABELA 1 – Nº DE VISITAS REALIZADAS
GERAL - 2021 

 



Números de visitas realizadas por mês 2021

Janeiro

Fevere
iro

M
arç

o
Abril

M
aio

Junho
Julh

o

Agosto

Sete
m

bro

Outu
bro

Novem
bro

Dezem
bro

100 

75 

50 

25 

0 

* Nº total de visitas realizadas = 800 
Em fevereiro, foram somente 04 dias efetivos de serviço externo (restante do período, não houve diligência por conta do incêndio, que impossibilitou acesso ao sistema,
consulta de informações e geração de documentos); houve o “superferiado” em março (26 de março a 04 de abril) por conta da 2ª onda da pandemia; em janeiro, dois
fiscais estavam de férias e bem como em agosto e em outubro, outros dois; em abril, alguns fiscais ficaram um período interno ajudando a reconstruir processos de
fiscalização que foram perdidos por completo (processo digital), por conta do incêndio.

Janeiro 40
Fevereiro 13
Março 88
Abril 40
Maio 84
Junho 99
Julho 100
Agosto 43
Setembro 79 
Outubro 49
Novembro 95
Dezembro 70



TABELA 2 – Nº DE VISITAS REALIZADAS POR
TIPO DE DO ESTABELECIMENTO - 2021 

 

*O total acima não está incluso o número de

visitas direcionadas a profissionais. 



TABELA 3 – DEMONSTRATIVO DE
DENÚNCIAS - 2021  

 

*O total acima não está incluso o número de

visitas direcionadas a profissionais. 



TABELA 4 - Nº DOCUMENTOS
EMITIDOS - 2021    

 

*Processo Administrativo Fiscalizador (PAF) 



TABELA 5 – Nº DE VISITAS
REALIZADAS POR MUNICÍPIO – 2021 -

FISIOTERAPIA 
 



TABELA 6 – Nº DE VISITAS
REALIZADAS POR MUNICÍPIO – 2021 -

TERAPIA OCUPACIONAL
 



TABELA 7 – Nº DE VISITAS
REALIZADAS POR MUNICÍPIO – 2021 -

TOTAL (FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL)

 



TABELA 8 – PLANEJAMENTO DE
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO - 2022 

 




