
 

 
 

OFICIO CRFa 8ªR/GAPRE/Nº 0004/2022 

 

                                                                                                        Fortaleza, 04 de janeiro de 2022. 

Exmo. Senhor Helder Lopes Aragão 

Prefeito do Município de Anajatuba-MA 

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 8ª REGIÃO – CRFa 8ªR, Autarquia Federal 
Especial, criada pela Lei 6.965/81, regulamentada pelo Decreto Lei 92.790/86, neste em conformidade ato  
por sua Presidente, a Fga. ROSANA IORIO FERREIRA, no uso de suas atribuições legais e com as 
disposições insertas na referida Lei Federal, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, como o 
propósito de prevenir responsabilidades e salvaguardar direitos, promover a vertente RECOMENDAÇÃO a 
respeito de providências a serem adotadas com relação às regras estabelecidas no Edital do Processo 
Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado, pára função pública, em 
especial na Secretaria de Saúde, notadamente, entre as profissões da Saúde, os Fonoaudiólogos, o que se 
faz nos seguintes termos: 

 
CONSIDERANDO que compete aos Conselhos Regionais “fiscalizar o exercício profissional na área de sua 
jurisdição representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução 
ou repressão não seja de sua alçada”; 
CONSIDERANDO que este Conselho Regional atua na defesa intransigente do regular exercício 
profissional; 
CONSIDERANDO a enorme quantidade de entes públicos municipais promovendo concurso público sem a 
observância das normas legais; 
CONSIDERANDO que o Processo Seletivo Público, DIFERENTEMENTE DO CONCURSO PÚBLICO, é um 
procedimento mais simples, autorizado em hipóteses excepcionais, como em casos provisórios em que o 
interesse público justifique; 
CONSIDERANDO que foi constatado no Edital (Processo Seletivo Simplificado 002/2021), que define os 
cargos necessários a autorização da realização do referido Processo Seletivo destinados a provimento de 
cargos efetivos para diversas profissões, notadamente, no Item Cargo de FONOAUDIÓLOGO, com 
determinação de 40 horas semanais, diferente às 30 horas delimitadas para os Fisioterapeutas;  
CONSIDERANDO que é uma garantia Constitucional o tratamento equânime e igualitário dos profissionais 
da saúde de nível superior na conformidade do art.7º, XXX e XXXII, onde assim dispõe; 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vise à melhoria de sua 
condição social: 

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 
respectivos; 

Este Conselho é cônscio que os cargos em pauta foram criados através de Lei Municipal, o que a 
priori estariam revestidos de legalidade, para tal desiderato, mas, ressaltamos que a profissão do 
Fonoaudiólogo é uma Profissão regulamentada por Lei Federal (6.965/81), tendo albergue no artigo 22 da 
Constituição Federal, onde assim preconiza: 



 

 
 

  
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
 
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; 
 
De sorte, diante da ausência do órgão de representatividade direta dos anseios dos profissionais, 

no tocante a piso salarial, que seria o SINDICATO nesse Estado e ou Município, este Conselho Regional, 
com fins de boa prestação de serviços, por conseguinte, visando o interesse público, gostaria que por 
analogia, fosse observado o acordo coletivo do SINDFONO, adotando os valores ali deliberados e 
discutidos por uma sociedade organizada, sendo assim um ponto de partida como referencial enquanto a 
comunidade desse Estado se organiza visando a formação do seu Sindicato Profissional. 

 
Mais uma vez, somos aquiescentes que esse Município, procura otimizar o funcionalismo sob o 

crivo do artigo 37 da Constituição Federal, mas, o CRFa 8ªR, como responsável maior pela fiscalização da 
profissão, não pode passar in albis , sob pena de prejuízo irreparável a classe e a sociedade, uma vez que 
a nossa entidade goza de interesse público, portanto, com competência para solicitar, mesmo na forma 
de recomendação as retificações, ora oportunas.  

 
Ante ao exposto, esta Autarquia Profissional, RECOMENDA: 

 
Ao Município de ANAJATUBA-MA, por meio da Secretaria de Saúde, o pleno atendimento ao 

seguinte: 

 
1. Clamamos pela garantia Constitucional como a única ferramenta que nos resta na qual, dentro do 

principio da intangibilidade salarial e das garantias asseguradas no artigo 7º e seus incisos da 
Carta Magna, com o tratamento equânime e igualitário dos profissionais da saúde de nível 
superior na conformidade,  onde assim dispõe; 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vise à melhoria de 
sua condição social: 

2 Que seja aplicada de forma equânime a carga horária dos Fonoaudiólogos aprovados no certame, 
em 30 horas, equiparados aos Fisioterapeutas, por seu uma medida justa, em face da sua 
natureza e complexidade das funções ali exercidas;. 

 
 Salientamos que a medida adotada para a retificação do piso salarial ofertado deve se informada 
a esta Autarquia Federal no prazo impreterível de 10 (dez) dias, sob pena de adotarmos as medidas 
cabíveis ao caso, inclusive judiciais, bem como a representação às autoridades competentes cuja solução 
e repreensão também sejam de sua alçada. 
  

Respeitosamente, 
 

 
ROSANA IORIO FERREIRA 

PRESIDENTE CRFa 8ªR 
  


