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ANEXO VI

C a rg o Classe Padrão Vencimento (R$) GAJ - 108% (R$) GAS- 35% (R$) Remuneração (R$)
Técnico Judiciário (Agente
de Segurança Judiciária)

C 13 4.452,49 4.808,69 1.558,37 10.819,55

12 4.322,81 4.668,63 1.512,98 10.504,42
11 4.196,90 4.532,65 1.468,92 10.198,47

B 10 4.074,66 4.400,63 1.426,13 9.901,42
9 3.955,98 4.272,46 1.384,59 9.613,03
8 3.742,65 4.042,06 1.309,93 9.094,64
7 3.633,64 3.924,33 1.271,77 8.829,74
6 3.527,81 3.810,03 1.234,73 8.572,57

A 5 3.425,06 3.699,06 1.198,77 8.322,89
4 3.325,30 3.591,32 1.163,86 8.080,48
3 3.145,98 3.397,66 1.101,09 7.644,73
2 3.054,35 3.298,70 1.069,02 7.422,07
1 2.965,38 3.202,61 1.037,88 7.205,98

GAJ: Gratificação Judiciária
GAS: Gratificação de Atividade de Segurança
Lei nº 11.416, de 15 DEZ 2006 - Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União.
Lei nº 12.774, de 26 DEZ 2012 - Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União.
Lei nº 13.317, de 20 JUL 2016 - Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União.

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA

RESOLUÇÃO No- 178, DE 19 DE JANEIRO DE 2017

Aprova a Proposta Orçamentária do Exer-
cício Financeiro de 2017, do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia da 11ª Região.

O Conselho Federal de Biblioteconomia, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Lei n. 4.084, de 30 de junho de
1962 e o Decreto n. 56.725 de 16 de agosto de 1965, resolve:

Art.1º - Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia - 11ª Região, para o exercício financeiro
de 2017.

C R B - 11

Receita em R$ Despesa em R$
Receitas Correntes 243.000,00

Receitas de Capital 0,00

Despesas Correntes 233.350,00

Despesas de Capital 9.650,00
Total Geral 243.000,00 Total Geral 243.000,00

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da sua
publicação.

RAIMUNDO MARTINS DE LIMA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

RESOLUÇÃO No- 334, DE 17 DE JANEIRO DE 2017

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO FÍSICA, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme
dispõe o inciso IX, do art. 43;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.696 de 1º de setembro
de 1998;

CONSIDERANDO o disposto no inciso XIII do art. 33 do
Estatuto do CONFEF (Resolução CONFEF nº 206/2010);

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONFEF nº
255/2013, que dispõe sobre Especialidades Profissionais em Edu-
cação Física;

CONSIDERANDO a importância de aprimorar a formação
do treinador esportivo, com vistas a melhoria do sistema de pre-
paração esportiva no país;

CONSIDERANDO que a formação oferecida pelas entidades
nacionais de administração do desporto contribui na capacitação do
Profissional de Educação Física, graduado em curso superior de Edu-
cação Física e tem se mostrado eficiente na qualificação de trei-
nadores esportivos;

CONSIDERANDO que a formação continuada oferecida pe-
las entidades nacionais de administração do desporto têm como pers-
pectiva agregar inovações técnico-cientificas e tecnológicas, de modo
a produzir impacto positivo na qualificação dos treinadores espor-
tivos;

CONSIDERANDO a decisão do Plenário do CONFEF, em
Reunião Ordinária realizada no dia 03 de dezembro de 2016;

R E S O LV E :
Art. 1º - O Termo de Cooperação definido nesta Resolução é

um instrumento legal que estabelece as condições para o registro de
Título de Especialista no Sistema CONFEF/CREFs, de Profissionais
de Educação Física graduados em curso superior, registrados e em dia
com as suas obrigações no Sistema CONFEF/CREFs, que tenham
obtido certificação em curso realizado por entidades nacionais de
administração do desporto.

Art. 2º - A assinatura do Termo de Cooperação definido
nesta Resolução é restrito às entidades nacionais de administração do
desporto, não havendo extensão dessa prerrogativa às entidades es-
portivas regionais ou estaduais que lhes são filiadas e/ou vincula-
das.

Paragráfo único - A assinatura do Termo de Cooperação com
o CONFEF é extensiva ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao
Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPOB), resguardadas as orientações
definidas nesta Resolução.

Art. 3º - As entidades nacionais de administração do des-
porto interessadas em assinar o Termo de Cooperação com o Con-
selho Federal de Educação Física devem demonstrar objetivamente
que o curso a ser realizado possui objetivos profissionalizantes, fo-
cados no aprimoramento de competência técnica do Profissional de
Educação Física em modalidade esportiva específica ou em áreas
correlatas e complementares ao esporte.

Parágrafo único - O curso tratado nesta Resolução tem ca-
ráter profissional e não deve ser entendida como pós-graduação lato
sensu, de caráter acadêmico, a qual é regida por normas próprias do
Ministério da Educação.

Art. 4º - O programa do curso apresentado pela entidade
proponente do Termo de Cooperação, deve conter:

I - calendário de execução e plano de avaliação dos par-
ticipantes;

II - objetivos, conteúdos, condições de funcionamento (es-
paço físico, laboratórios e demais recursos disponíveis);

III - corpo docente qualificado com formação profissional na
área do curso a ser realizado, ou em área correlata;

IV - registro no Sistema CONFEF/CREFs para os Profis-
sionais de Educação Física,

V - enfoque teórico/prático e vivência na especialidade ofe-
recida.

Parágrafo único - No caso de docente estrangeiro, a entidade
proponente deve comprovar ao CONFEF, por meio de documento
escrito, no ato da solicitação de assinatura do Termo de Cooperação,
que o mesmo é detentor de reconhecimento técnico e experiência
específica na área objeto do curso.

Art. 5º - Quando da solicitação de celebração do Termo de
Cooperação para registro de Título de Especialista no Sistema CON-
FEF/CREFs, o Conselho Federal de Educação Física deve cumprir os
seguintes procedimentos administrativos:

I - receber a solitação e formalizar processo;
II - disponibilizar o processo para parecer de um Conselheiro

Federal Relator;
III - submeter o parecer ao Plenário do CONFEF;
IV - comunicar a entidade proponente o resultado da análise

do Plenário;
V - arquivar o processo original.
Art. 6º - O parecer do Relator deve, de modo objetivo,

registrar o seu posicionamento sobre a pertinência da proposta do
cenário desportivo nacional, assim como no contexto da formação
continuada na área de Educação Física, as condições de exequi-
bilidade do curso e as condições do corpo docente e/ou técnico.

Parágrafo único - Ao final do seu parecer o Relator deve
indicar um dos conceitos descritos a seguir, considerando as ca-
racterísticas definidas para cada um deles frente às condições iden-
tificadas na proposta analisada:

I - Admitido - Quando a solicitação atender às exigências do
Sistema CONFEF/CREFs e poder ser assinado pelas partes inte-
ressadas;

II - Não admitido - Quando a solicitação não atender às
exigências do Sistema CONFEF/CREFs.

Art. 7º - O Conselho Federal de Educação Física comunicará
à entidade proponente o resultado da análise do processo, sendo
facultada à entidade cujo processo não foi admitido, a possibilidade
de nova solicitação, por tempo indeterminado.

Art. 8º - O caráter do Termo de Cooperação será sempre de
excepcionalidade, devendo ser reeditado para cada nova versão de um
mesmo curso ou quando da realização de um novo curso, mesmo já
existindo Termo de Cooperação firmado entre as partes.

Art. 9º - Quando do encerramento do curso e da emissão dos
certificados para os participantes, a entidade promotora informará ao
Conselho Federal de Educação Física a relação dos concluintes, com
os respectivos números de Cédulas de Identidade Profissional do
Sistema CONFEF/CREFs, visando as providências de registro do
Titulo de Especialista, pelos respectivos Conselhos Regionais.

Art. 10 - Para registro do Título de Especialista no Sistema
CONFE/CREFs decorrente de curso realizado com base no Termo de
Cooperação objeto desta Resolução, os Conselhos Regionais de Edu-
cação Física deverão seguir os procedimentos definidos na Resolução
de Registro de Especialidades Profissionais do Sistema CON-
FEF/CREFs.

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

JORGE STEINHILBER

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL

RESOLUÇÃO No- 477, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Reconhece e disciplina a Especialidade
Profissional de Terapia Ocupacional em
Gerontologia e dá outras providências.

O Plenário do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais e cumprindo o deliberado em sua
272ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 20 de dezembro de
2016, em sua subsede, situada na Rua Padre Anchieta, 2285, Edifício
Delta Center, Salas 801/802, bairro: Bigorrilho, Curitiba/PR, e em
conformidade com a competência prevista nos incisos II e XII do art.
5º da Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto-Lei nº 938, de 13
de outubro de 1969;

CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução-COFFITO nº
81, de 9 de maio de 1987;

CONSIDERANDO os termos da Resolução-COFFITO nº
378, de 11 de junho de 2010;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Saúde da Pessoa
Idosa; resolve:

Art. 1º Reconhecer e disciplinar a atividade do terapeuta
ocupacional no exercício da Especialidade Profissional de Terapia
Ocupacional em Gerontologia.

Art. 2º Para efeito de registro, o título concedido ao pro-
fissional Terapeuta Ocupacional será de Profissional Terapeuta Ocu-
pacional Especialista em Gerontologia.

Art. 3º Para o exercício da Especialidade Profissional de
Terapia Ocupacional em Gerontologia, na concepção da integralidade
e humanização na atenção à pessoa, é necessário o domínio nas
seguintes grandes áreas de competência:

I - Realizar consulta, avaliação, solicitar inter consulta, exa-
mes complementares e pareceres para definir o diagnóstico, a in-
tervenção e o prognóstico terapêutico ocupacional, voltados para au-
tonomia e independência das pessoas idosas;

II - Realizar estratégias de promoção, prevenção, manuten-
ção e/ou reabilitação das funções cognitivas (memória, atenção, con-
centração, linguagem, orientação espacial e temporal), sensoriais e
motoras no âmbito do desempenho ocupacional da pessoa idosa;

III - Realizar atividades educativas em todos os níveis de
atenção à pessoa idosa, familiares e cuidadores/acompanhantes, bem
como aos profissionais, estudantes e população em geral;

IV - Aplicar e interpretar as escalas, questionários e testes
funcionais, uni e multidimensionais, validados para pessoas idosas;

V - Solicitar, realizar e interpretar exames complementares
necessários ao estabelecimento do diagnóstico e prognósticos tera-
pêuticos ocupacionais e prescrição de condutas terapêuticas ocupa-
cionais;

VI - Determinar o diagnóstico e prognóstico terapêutico ocu-
pacional;

VII - Prescrever, confeccionar, testar, avaliar, adaptar, treinar,
gerenciar e aplicar métodos, técnicas, recursos e procedimentos tec-
nológicos, assistivos, de realidade virtual e práticas integrativas e
complementares adequadas à pessoa idosa, familiares, cuidadores e
comunidade para a execução das atividades humanas e participação
social assim como para facilitação ambiental;

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.
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VIII - Prescrever, gerenciar e treinar o uso de órtese e pró-
tese necessárias a otimização do desempenho ocupacional e inte-
gração da pessoa idosa;

IX - Promover a adequação e o gerenciamento de rotinas;
X - Prescrever, analisar e intervir no desempenho ocupa-

cional nas Atividades de Vida Diária (AVDs) básicas, intermediárias
e avançadas; nas Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs);
na produtividade envolvendo trabalho remunerado ou não; no manejo
das atividades domésticas, educação, descanso, sono, lazer e par-
ticipação social e, em seus padrões de desempenho (rotinas e hábitos,
rituais e papéis ocupacionais), considerando os diferentes contextos
culturais, pessoais, físicos, sociais, temporais e virtuais;

XI - Realizar posicionamento no leito, transferências, se-
destação, ortostatismo, deambulação e orientar e capacitar o idoso e
seus cuidadores visando otimização, manutenção e recuperação do
desempenho ocupacional;

XII - Orientar, planejar, prescrever, elaborar, gerenciar e pro-
mover adequações ambientais, tendo como parâmetro a acessibili-
dade, funcionalidade, segurança e redes de apoio para as pessoas
idosas, no seu domicílio e em outros contextos sociais;

XIII - Participar de planos interdisciplinares e transdisci-
plinares, de convívio e integração inter geracional, por meios de
recursos terapêuticos ocupacionais;

XIV - Coordenar Grupos, Oficinas Terapêuticas e Educativas
para as pessoas idosas e/ou seus familiares e cuidadores;

XV - Avaliar e intervir no processo de reabilitação psi-
cossocial da pessoa idosa;

XVI - Determinar as condições de inter consultas e de alta
terapêutica ocupacional, incluindo plano de cuidados domiciliares ou
institucionais;

XVII - Emitir laudos, atestados, pareceres e relatórios te-
rapêuticos ocupacionais;

XVIII - Estabelecer e executar plano de cuidados paliativos
para as pessoas idosas, tanto no campo terapêutico ocupacional quan-
to no contexto da equipe interdisciplinar;

XIX - Realizar consultoria gerontológica, elaborando plano
de gestão de cuidados e rotina para família e idosos;

XX - Participar de ações de gestão em serviços de referência
ao atendimento da pessoa idosa e ações de controle social;

XXI - Desenvolver, por mediação sócio ocupacional, ati-
vidades orientadas para a participação e facilitação no desempenho
ocupacional e expressivo de idosos com deficiência, com processos
de ruptura de rede, de risco, desvantagem e vulnerabilidade social
para desenvolver redes de suporte e de trocas afetivas, econômicas e
de informações;

XXII - Desenvolver estratégias de pertencimento sociocul-
tural e econômico, adaptações ambientais, organização da vida co-
tidiana, construção de projetos de vida, acessibilidade e outras tec-
nologias de suporte para inclusão sócio comunitária e de favore-
cimento do diálogo intercultural.

Art. 4º O exercício da especialidade profissional do terapeuta
ocupacional em Gerontologia está condicionado ao conhecimento e
domínio das seguintes áreas e disciplinas:

I - Anatomia geral dos órgãos e sistemas e, em especial, as
alterações celulares e morfológicas que ocorrem no processo de en-
velhecimento;

II - Fisiologia dos órgãos e sistemas e, em especial, as
alterações que ocorrem no processo de envelhecimento;

III - Processos de envelhecimento, ciclos de vida, processos
de saúde/doença;

IV - Demografia e epidemiologia do envelhecimento;
V - Aspectos multidimensionais do envelhecimento: social,

psicológico, espiritual, cronológico, biológico, funcional e suas teo-
rias;

VI - Envelhecimento ativo e qualidade de vida da pessoa
idosa;

VII - Fisiopatologia do envelhecimento;
VIII - Capacidade do desempenho ocupacional, independên-

cia e autonomia;
IX - Ergonomia e biomecânica ocupacional;
X - Neurociências, neuropsicologia;
XI - Síndromes geriátricas;
XII - Avaliação multidimensional do idoso;
XIII - Farmacologia aplicada ao envelhecimento;
XIV - Técnicas e recursos tecnológicos aplicados à Geron-

tologia de densidades tecnológicas leves, leves-duras e duras;
XV - Indicadores de saúde para idosos;
XVI - Planejamento e adaptação do ambiente para pessoas

idosas;
XVII - Desafios do envelhecimento nas diferentes regiões do

país;
XVIII - Políticas públicas de saúde, assistência social, edu-

cação, trabalho, cultura e lazer voltados para a população idosa e a
intersetorialidade;

XIX - Desenvolvimento ontogênico e psicossocial;
XX - Ética, bioética, cuidados paliativos, tanatologia;
XXI - Gerenciamento de serviços e gestão em saúde, na

assistência social, cultura, lazer e na educação;
XXII - Atuação em equipes de atenção à pessoa idosa, fa-

miliares, cuidadores e comunidade;
XXIII - Fundamentos técnico-científicos, históricos e me-

todológicos da Terapia Ocupacional na atenção à pessoa idosa;
XXIV - Próteses, órteses e dispositivos de tecnologia as-

sistiva, comunicação visando a participação social e acessibilidade
para a pessoa idosa;

XXV - Procedimentos e intervenções terapêuticos ocupa-
cionais na atenção integral à pessoa idosa, nas modalidades indi-
viduais e grupais;

XXVI - Análise da atividade e dos recursos terapêuticos e inter-
venção terapêutica ocupacional à pessoa idosa, grupos e comunidades;

XXVII - Suporte básico de vida: procedimentos e recomen-
dações;

XXVIII - Humanização, ética e bioética.
Art. 5° O Terapeuta Ocupacional Especialista em Geron-

tologia pode exercer as seguintes atribuições:
I - Atenção, assistência e mediação terapêutica funcional;
II - Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica;
III - Gestão e planejamento;
IV - Empreendedorismo;
V - Gerenciamento;
VI - Direção;
VII - Chefia;
VIII - Consultoria;
IX - Assessoria;
X- Auditoria;
XI - Perícia;
XII - Preceptoria, ensino e pesquisa.
Art. 6º A formação profissional dessa especialidade apre-

senta quatro grandes âmbitos de atuação: Atenção à saúde da pessoa
idosa; Assistência social à pessoa idosa; Cultura e lazer para a pessoa
idosa e Educação à pessoa idosa; como descrito a seguir:

I - O âmbito de atuação na Atenção à Saúde da pessoa idosa
compreende o planejamento e execução da intervenção terapêutica
ocupacional, visando a proteção, a otimização das habilidades de
desempenho, a prevenção de agravos, a promoção e recuperação da
saúde, a reabilitação e o gerenciamento de situações irreversíveis
junto às pessoas idosas saudáveis, pré-frágeis e frágeis, seus fami-
liares, cuidadores e/ou acompanhantes, contemplando aspectos da
saúde biopsicossocial nos processos naturais ou patológicos do en-
velhecimento;

II - O âmbito de atuação na Assistência Social à pessoa idosa
compreende a atuação do terapeuta ocupacional junto às pessoas
idosas, seus familiares, cuidadores/acompanhantes, em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social, com o objetivo de promover a
participação social, elaborar estratégias e/ou ações voltadas para o
desenvolvimento dos potenciais econômicos e resolução de proble-
máticas sociais, fortalecendo as redes de suporte e de trocas afetivas,
econômicas e de informação, e favorecendo o empoderamento do
idoso como cidadão;

III - O âmbito de atuação na Cultura e Lazer para a pessoa
idosa compreende a atuação do terapeuta ocupacional no fomento, na
organização e promoção da participação em eventos socioculturais,
artísticos e de lazer, com a finalidade de promover e preservar a
memória e identidade pessoal e cultural, a autonomia, a sociabilidade
e favorecer a inclusão social, a fruição artística, a superação de
desafios, a otimização de projetos e melhoria da qualidade de vida
das pessoas idosas, seus familiares e cuidadores/acompanhantes;

IV - O âmbito de atuação na Educação à pessoa idosa com-
preende a atuação do terapeuta ocupacional na educação formal e não
formal, na capacitação e o desenvolvimento de novas habilidades de
profissionais, em programas de educação permanente, na construção
de espaços de criação e formação continuada, na promoção da par-
ticipação nos programas de educação ao longo da vida, na cons-
tituição de práticas socioeducativas com ênfase no envelhecimento
ativo e projetos de vida; na promoção da intergeracionalidade e nos
processos de inclusão escolar e digital.

Art. 7º A Especialidade Profissional de Terapia Ocupacional
em Gerontologia deve produzir conhecimento científico em Terapia
Ocupacional em Gerontologia e torná-lo acessível à população em
geral.

Art. 8º A Atuação na Especialidade Profissional de Terapia
Ocupacional em Gerontologia se caracteriza pelo exercício profis-
sional em todos os níveis de atenção à saúde, seja público, privado e
filantrópico, assim como nos setores da previdência social, educação,
trabalho, judiciário e presidiário, em todas as fases do desenvol-
vimento ontogênico, com ações de prevenção, promoção e recupe-
ração, nos seguintes ambientes:

I - Hospitalar;
II - Ambulatorial;
III - Unidades básicas de saúde;
IV - Unidades de referência à saúde do idoso em todos os

níveis de atenção à saúde;
V - Atenção domiciliar;
VI - Instituições de Longa Permanência para Idosos - IL-

PI;
VII - Centros de convivência;
VIII - Centros-dia;
IX - Repúblicas, academias, clubes e agremiações;
X - Família acolhedora;
XI - Hospitais de cuidados transicionais/hospices;
XII - Previdência social;
XIII - Entre outros.
Art. 9º Os casos omissos serão deliberados pelo Plenário do

C O F F I TO .
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário

ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO No- 478, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

Altera a Resolução-COFFITO nº 323, de
08 de dezembro de 2006.

O Plenário do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais, em sua 273ª Reunião Plenária, rea-
lizada no dia 13 de janeiro de 2017, na sede da Autarquia, situada no
SRTVS Quadra 701, Conjunto L, Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II,
Salas 602/614, Brasília/DF, em conformidade com a competência
prevista nos incisos I e IV do Art. 5º, da Lei nº 6.316, de 17 de
dezembro de1975, e em especial,

CONSIDERANDO que é dever legal do Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional organizar e instalar os Con-
selhos Regionais; resolve:

Art. 1º - As normas que estipulam critérios para desmem-
bramento, remembramento e instalação de Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aprovadas na Resolução-COF-
FITO nº 323, de 08 de dezembro de 2006, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

Artigo 7° - O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional poderá, mediante requerimento da nova Au-
tarquia Regional, desde que haja previsão orçamentária, estabelecer
repasse financeiro para instalação, ampliação e manutenção dos ser-
viços básicos da Autarquia criada ou remembrada, a fim de manter os
serviços públicos realizados, bem como a fiscalização do exercício
profissional de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e suas res-
pectivas pessoas jurídicas registradas nessas respectivas circunscri-
ções, observando:

I - O COFFITO poderá dispor de recursos, desde que haja
previsão em seu orçamento, para a aquisição e instalação de sede
própria dos novos Conselhos Regionais, cabendo ao respectivo Con-
selho Regional beneficiado, observando aos princípios da Adminis-
tração Pública, realizar a aquisição do imóvel no prazo de 1 (um)
ano;

II - O COFFITO poderá ainda doar bens móveis, necessários
ao exercício das atividades administrativas e de fiscalização, ao novo
Conselho Regional ou ao Conselho Regional remembrado.

§ 1º. O repasse a que se refere o inciso I será realizado por
meio da assinatura de termo de repasse de recursos para a aquisição
da sede e caberá ao Conselho Regional informar por meio docu-
mental a respectiva aquisição, enviando ao COFFITO o instrumento
translativo de propriedade, bem como disponibilizando, se assim re-
quisitar o COFFITO, o respectivo procedimento administrativo para a
aquisição da sede regional.

§ 2º. O recurso a que se refere o inciso I deverá ser in-
tegralmente utilizado na aquisição e instalação da sede regional.

Art. 2º - As alterações promovidas por esta Resolução apli-
car-se-ão também aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional em fase inicial de suas atividades, sendo considerados
para tanto aqueles desmembrados nos 4 (quatro) anos antecedentes à
publicação desta resolução.

Art. 3º Revogam-se os artigos 8º, 9º e 10º da Resolução nº
323, de 08 de dezembro de 2006.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário

ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

RESOLUÇÃO No- 1.137, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Trata de cenários fundamentais de apren-
dizagem relacionado a Hospital Veterinário
de Ensino, Clínica Veterinária de Ensino e
Fazenda de Ensino, para formação do Mé-
dico Veterinário, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁ-
RIA - CFMV -, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f",
artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,

considerando que no âmbito de sua área específica de atua-
ção, e como Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional,
exerce atividade típica do Estado, nos termos dos artigos 5º, XIII, 21,
XXIV, e 22, XVI, todos da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;

considerando que é atribuição do CFMV expedir Resoluções
para eficácia da Lei nº 5.517, de 1968, e de definir ou modificar a
competência dos profissionais de medicina veterinária, conforme ar-
tigos 5º e 6º da citada Lei;

considerando os termos da Resolução CES/CNE/MEC nº
1/2003, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
graduação em Medicina Veterinária;

considerando que os estabelecimentos médicos veterinários
são obrigados a se registrarem no sistema CFMV/CRMVs, de acordo
com a Resolução CFMV nº 592, de 26 de junho de 1992;

considerando a inexistência de um diploma legal que ca-
racterize o Hospital Veterinário de Ensino, a Clínica Veterinária de
Ensino e a Fazenda de Ensino;

considerando, ainda, os estudos realizados pela Comissão
Nacional de Educação em Medicina Veterinária do CFMV
(CNEMV/CFMV), que vem atuando junto ao MEC no sentido de
aprimorar o ensino em Medicina Veterinária no País;

pamela.oliveira
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VIII - Prescrever, gerenciar e treinar o uso de órtese e pró-
tese necessárias a otimização do desempenho ocupacional e inte-
gração da pessoa idosa;

IX - Promover a adequação e o gerenciamento de rotinas;
X - Prescrever, analisar e intervir no desempenho ocupa-

cional nas Atividades de Vida Diária (AVDs) básicas, intermediárias
e avançadas; nas Atividades Instrumentais da Vida Diária (AIVDs);
na produtividade envolvendo trabalho remunerado ou não; no manejo
das atividades domésticas, educação, descanso, sono, lazer e par-
ticipação social e, em seus padrões de desempenho (rotinas e hábitos,
rituais e papéis ocupacionais), considerando os diferentes contextos
culturais, pessoais, físicos, sociais, temporais e virtuais;

XI - Realizar posicionamento no leito, transferências, se-
destação, ortostatismo, deambulação e orientar e capacitar o idoso e
seus cuidadores visando otimização, manutenção e recuperação do
desempenho ocupacional;

XII - Orientar, planejar, prescrever, elaborar, gerenciar e pro-
mover adequações ambientais, tendo como parâmetro a acessibili-
dade, funcionalidade, segurança e redes de apoio para as pessoas
idosas, no seu domicílio e em outros contextos sociais;

XIII - Participar de planos interdisciplinares e transdisci-
plinares, de convívio e integração inter geracional, por meios de
recursos terapêuticos ocupacionais;

XIV - Coordenar Grupos, Oficinas Terapêuticas e Educativas
para as pessoas idosas e/ou seus familiares e cuidadores;

XV - Avaliar e intervir no processo de reabilitação psi-
cossocial da pessoa idosa;

XVI - Determinar as condições de inter consultas e de alta
terapêutica ocupacional, incluindo plano de cuidados domiciliares ou
institucionais;

XVII - Emitir laudos, atestados, pareceres e relatórios te-
rapêuticos ocupacionais;

XVIII - Estabelecer e executar plano de cuidados paliativos
para as pessoas idosas, tanto no campo terapêutico ocupacional quan-
to no contexto da equipe interdisciplinar;

XIX - Realizar consultoria gerontológica, elaborando plano
de gestão de cuidados e rotina para família e idosos;

XX - Participar de ações de gestão em serviços de referência
ao atendimento da pessoa idosa e ações de controle social;

XXI - Desenvolver, por mediação sócio ocupacional, ati-
vidades orientadas para a participação e facilitação no desempenho
ocupacional e expressivo de idosos com deficiência, com processos
de ruptura de rede, de risco, desvantagem e vulnerabilidade social
para desenvolver redes de suporte e de trocas afetivas, econômicas e
de informações;

XXII - Desenvolver estratégias de pertencimento sociocul-
tural e econômico, adaptações ambientais, organização da vida co-
tidiana, construção de projetos de vida, acessibilidade e outras tec-
nologias de suporte para inclusão sócio comunitária e de favore-
cimento do diálogo intercultural.

Art. 4º O exercício da especialidade profissional do terapeuta
ocupacional em Gerontologia está condicionado ao conhecimento e
domínio das seguintes áreas e disciplinas:

I - Anatomia geral dos órgãos e sistemas e, em especial, as
alterações celulares e morfológicas que ocorrem no processo de en-
velhecimento;

II - Fisiologia dos órgãos e sistemas e, em especial, as
alterações que ocorrem no processo de envelhecimento;

III - Processos de envelhecimento, ciclos de vida, processos
de saúde/doença;

IV - Demografia e epidemiologia do envelhecimento;
V - Aspectos multidimensionais do envelhecimento: social,

psicológico, espiritual, cronológico, biológico, funcional e suas teo-
rias;

VI - Envelhecimento ativo e qualidade de vida da pessoa
idosa;

VII - Fisiopatologia do envelhecimento;
VIII - Capacidade do desempenho ocupacional, independên-

cia e autonomia;
IX - Ergonomia e biomecânica ocupacional;
X - Neurociências, neuropsicologia;
XI - Síndromes geriátricas;
XII - Avaliação multidimensional do idoso;
XIII - Farmacologia aplicada ao envelhecimento;
XIV - Técnicas e recursos tecnológicos aplicados à Geron-

tologia de densidades tecnológicas leves, leves-duras e duras;
XV - Indicadores de saúde para idosos;
XVI - Planejamento e adaptação do ambiente para pessoas

idosas;
XVII - Desafios do envelhecimento nas diferentes regiões do

país;
XVIII - Políticas públicas de saúde, assistência social, edu-

cação, trabalho, cultura e lazer voltados para a população idosa e a
intersetorialidade;

XIX - Desenvolvimento ontogênico e psicossocial;
XX - Ética, bioética, cuidados paliativos, tanatologia;
XXI - Gerenciamento de serviços e gestão em saúde, na

assistência social, cultura, lazer e na educação;
XXII - Atuação em equipes de atenção à pessoa idosa, fa-

miliares, cuidadores e comunidade;
XXIII - Fundamentos técnico-científicos, históricos e me-

todológicos da Terapia Ocupacional na atenção à pessoa idosa;
XXIV - Próteses, órteses e dispositivos de tecnologia as-

sistiva, comunicação visando a participação social e acessibilidade
para a pessoa idosa;

XXV - Procedimentos e intervenções terapêuticos ocupa-
cionais na atenção integral à pessoa idosa, nas modalidades indi-
viduais e grupais;

XXVI - Análise da atividade e dos recursos terapêuticos e inter-
venção terapêutica ocupacional à pessoa idosa, grupos e comunidades;

XXVII - Suporte básico de vida: procedimentos e recomen-
dações;

XXVIII - Humanização, ética e bioética.
Art. 5° O Terapeuta Ocupacional Especialista em Geron-

tologia pode exercer as seguintes atribuições:
I - Atenção, assistência e mediação terapêutica funcional;
II - Coordenação, supervisão e responsabilidade técnica;
III - Gestão e planejamento;
IV - Empreendedorismo;
V - Gerenciamento;
VI - Direção;
VII - Chefia;
VIII - Consultoria;
IX - Assessoria;
X- Auditoria;
XI - Perícia;
XII - Preceptoria, ensino e pesquisa.
Art. 6º A formação profissional dessa especialidade apre-

senta quatro grandes âmbitos de atuação: Atenção à saúde da pessoa
idosa; Assistência social à pessoa idosa; Cultura e lazer para a pessoa
idosa e Educação à pessoa idosa; como descrito a seguir:

I - O âmbito de atuação na Atenção à Saúde da pessoa idosa
compreende o planejamento e execução da intervenção terapêutica
ocupacional, visando a proteção, a otimização das habilidades de
desempenho, a prevenção de agravos, a promoção e recuperação da
saúde, a reabilitação e o gerenciamento de situações irreversíveis
junto às pessoas idosas saudáveis, pré-frágeis e frágeis, seus fami-
liares, cuidadores e/ou acompanhantes, contemplando aspectos da
saúde biopsicossocial nos processos naturais ou patológicos do en-
velhecimento;

II - O âmbito de atuação na Assistência Social à pessoa idosa
compreende a atuação do terapeuta ocupacional junto às pessoas
idosas, seus familiares, cuidadores/acompanhantes, em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social, com o objetivo de promover a
participação social, elaborar estratégias e/ou ações voltadas para o
desenvolvimento dos potenciais econômicos e resolução de proble-
máticas sociais, fortalecendo as redes de suporte e de trocas afetivas,
econômicas e de informação, e favorecendo o empoderamento do
idoso como cidadão;

III - O âmbito de atuação na Cultura e Lazer para a pessoa
idosa compreende a atuação do terapeuta ocupacional no fomento, na
organização e promoção da participação em eventos socioculturais,
artísticos e de lazer, com a finalidade de promover e preservar a
memória e identidade pessoal e cultural, a autonomia, a sociabilidade
e favorecer a inclusão social, a fruição artística, a superação de
desafios, a otimização de projetos e melhoria da qualidade de vida
das pessoas idosas, seus familiares e cuidadores/acompanhantes;

IV - O âmbito de atuação na Educação à pessoa idosa com-
preende a atuação do terapeuta ocupacional na educação formal e não
formal, na capacitação e o desenvolvimento de novas habilidades de
profissionais, em programas de educação permanente, na construção
de espaços de criação e formação continuada, na promoção da par-
ticipação nos programas de educação ao longo da vida, na cons-
tituição de práticas socioeducativas com ênfase no envelhecimento
ativo e projetos de vida; na promoção da intergeracionalidade e nos
processos de inclusão escolar e digital.

Art. 7º A Especialidade Profissional de Terapia Ocupacional
em Gerontologia deve produzir conhecimento científico em Terapia
Ocupacional em Gerontologia e torná-lo acessível à população em
geral.

Art. 8º A Atuação na Especialidade Profissional de Terapia
Ocupacional em Gerontologia se caracteriza pelo exercício profis-
sional em todos os níveis de atenção à saúde, seja público, privado e
filantrópico, assim como nos setores da previdência social, educação,
trabalho, judiciário e presidiário, em todas as fases do desenvol-
vimento ontogênico, com ações de prevenção, promoção e recupe-
ração, nos seguintes ambientes:

I - Hospitalar;
II - Ambulatorial;
III - Unidades básicas de saúde;
IV - Unidades de referência à saúde do idoso em todos os

níveis de atenção à saúde;
V - Atenção domiciliar;
VI - Instituições de Longa Permanência para Idosos - IL-

PI;
VII - Centros de convivência;
VIII - Centros-dia;
IX - Repúblicas, academias, clubes e agremiações;
X - Família acolhedora;
XI - Hospitais de cuidados transicionais/hospices;
XII - Previdência social;
XIII - Entre outros.
Art. 9º Os casos omissos serão deliberados pelo Plenário do

C O F F I TO .
Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação.

CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário

ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO No- 478, DE 13 DE JANEIRO DE 2017

Altera a Resolução-COFFITO nº 323, de
08 de dezembro de 2006.

O Plenário do CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL - COFFITO, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais, em sua 273ª Reunião Plenária, rea-
lizada no dia 13 de janeiro de 2017, na sede da Autarquia, situada no
SRTVS Quadra 701, Conjunto L, Ed. Assis Chateaubriand, Bloco II,
Salas 602/614, Brasília/DF, em conformidade com a competência
prevista nos incisos I e IV do Art. 5º, da Lei nº 6.316, de 17 de
dezembro de1975, e em especial,

CONSIDERANDO que é dever legal do Conselho Federal
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional organizar e instalar os Con-
selhos Regionais; resolve:

Art. 1º - As normas que estipulam critérios para desmem-
bramento, remembramento e instalação de Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aprovadas na Resolução-COF-
FITO nº 323, de 08 de dezembro de 2006, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

Artigo 7° - O Plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional poderá, mediante requerimento da nova Au-
tarquia Regional, desde que haja previsão orçamentária, estabelecer
repasse financeiro para instalação, ampliação e manutenção dos ser-
viços básicos da Autarquia criada ou remembrada, a fim de manter os
serviços públicos realizados, bem como a fiscalização do exercício
profissional de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e suas res-
pectivas pessoas jurídicas registradas nessas respectivas circunscri-
ções, observando:

I - O COFFITO poderá dispor de recursos, desde que haja
previsão em seu orçamento, para a aquisição e instalação de sede
própria dos novos Conselhos Regionais, cabendo ao respectivo Con-
selho Regional beneficiado, observando aos princípios da Adminis-
tração Pública, realizar a aquisição do imóvel no prazo de 1 (um)
ano;

II - O COFFITO poderá ainda doar bens móveis, necessários
ao exercício das atividades administrativas e de fiscalização, ao novo
Conselho Regional ou ao Conselho Regional remembrado.

§ 1º. O repasse a que se refere o inciso I será realizado por
meio da assinatura de termo de repasse de recursos para a aquisição
da sede e caberá ao Conselho Regional informar por meio docu-
mental a respectiva aquisição, enviando ao COFFITO o instrumento
translativo de propriedade, bem como disponibilizando, se assim re-
quisitar o COFFITO, o respectivo procedimento administrativo para a
aquisição da sede regional.

§ 2º. O recurso a que se refere o inciso I deverá ser in-
tegralmente utilizado na aquisição e instalação da sede regional.

Art. 2º - As alterações promovidas por esta Resolução apli-
car-se-ão também aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional em fase inicial de suas atividades, sendo considerados
para tanto aqueles desmembrados nos 4 (quatro) anos antecedentes à
publicação desta resolução.

Art. 3º Revogam-se os artigos 8º, 9º e 10º da Resolução nº
323, de 08 de dezembro de 2006.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário

ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

RESOLUÇÃO No- 1.137, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Trata de cenários fundamentais de apren-
dizagem relacionado a Hospital Veterinário
de Ensino, Clínica Veterinária de Ensino e
Fazenda de Ensino, para formação do Mé-
dico Veterinário, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁ-
RIA - CFMV -, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f",
artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,

considerando que no âmbito de sua área específica de atua-
ção, e como Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional,
exerce atividade típica do Estado, nos termos dos artigos 5º, XIII, 21,
XXIV, e 22, XVI, todos da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;

considerando que é atribuição do CFMV expedir Resoluções
para eficácia da Lei nº 5.517, de 1968, e de definir ou modificar a
competência dos profissionais de medicina veterinária, conforme ar-
tigos 5º e 6º da citada Lei;

considerando os termos da Resolução CES/CNE/MEC nº
1/2003, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
graduação em Medicina Veterinária;

considerando que os estabelecimentos médicos veterinários
são obrigados a se registrarem no sistema CFMV/CRMVs, de acordo
com a Resolução CFMV nº 592, de 26 de junho de 1992;

considerando a inexistência de um diploma legal que ca-
racterize o Hospital Veterinário de Ensino, a Clínica Veterinária de
Ensino e a Fazenda de Ensino;

considerando, ainda, os estudos realizados pela Comissão
Nacional de Educação em Medicina Veterinária do CFMV
(CNEMV/CFMV), que vem atuando junto ao MEC no sentido de
aprimorar o ensino em Medicina Veterinária no País;
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Ofício-Circular nº 7/2017/GAPRE 

                                                                                      Brasília-DF, 23 de janeiro de 2017. 

 

 

AOS SENHORES PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª E 16ª REGIÕES. 

 

 

 

Assunto: Envio das Resoluções n
os

 477/2016 e 478/2017. 

 

Senhores Presidentes, 

1. Encaminhamos para conhecimento de Vossas Senhorias o Diário Oficial da União 

de 23 de janeiro de 2017, em que foram publicadas: 

 Resolução nº 477, de 20 de dezembro de 2016, que reconhece e disciplina a 

Especialidade Profissional de Terapia Ocupacional em Gerontologia e dá outras 

providências; e, 

 Resolução nº 478, 13 de janeiro de 2017, que altera a Resolução-COFFITO nº 

323/2006. 

2. Sendo o que se apresenta para o momento, manifestamos cordiais cumprimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

DR. ROBERTO MATTAR CEPEDA 
Presidente 
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