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(92) 3342-4300 

Aqui reunimos as principais informações 
 que todo Fonoaudiólogo deve saber sobre
o Conselho  Regional da 9°  Região 

PRINCIPAIS

Registre-se no CREFONO 9

Inscrição Pessoa Jurídica 

Dados atualizados 
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O registro profissional de origem habilita ao exercício da
Fonoaudiologia na jurisdição do Conselho Regional de inscrição,
para realizar a inscrição acesse o site: www.crefono9.org.br , em
seguida selecione a aba FONO 24H – CLIQUE em REQUERIMENTO
DE INSCRIÇÃO, após preencha todos os campos solicitados.
IMPORTANTE: Os documentos devem ser entregues na sede ou
subsede, do CRFa. 9º Região, presencialmente ou pelo correio.

Empresas cuja atividade básica ou preponderante esteja
relacionada ao exercício profissional da Fonoaudiologia, são
obrigadas a se registrarem no CRFa. de sua circunscrição. Envie e-
mail para crefono9@crefono9.org.br e veja na Resolução CFFa nº
583/2020 que trata do tema e dá outras providências.

A baixa de registro será concedida no caso de interrupção do
exercício profissional, quando requerida pelo profissional. Acesse
o site: www.crefono9.org.br , em seguida selecione a aba FONO
24H – Efetue o Login – preencha o Requerimento de Baixa de
Registro, devidamente acompanhado da documentação exigida.

SEJA BEM VINDO
FONOAUDIÓLOGO (A), 

  A Lei nº  6.965, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1981., regulamentou a profissão de
Fonoaudiólogo, e determinou a implantação dos CONSELHOS FEDERAIS E
REGIONAIS, dentre suas COMPETÊNCIAS destaca-se FISCALIZAR, ORIENTAR E
PROMOVER e assim CONTRIBUIR para o desenvolvimento dos Profissionais
Fonoaudiólogos, executar os serviços de REGISTRO e  FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL, buscar a melhoria contínua dos processos de gestão como
forma de crescimento e desenvolvimento dos inscritos, promovendo um serviço
de qualidade para sociedade. 
  O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9º REGIÃO, estabeleceu-se em
2018, onde definiu-se que os Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará,
Rondônia e Roraima compreenderiam a 9ª Região, com sede em Manaus e
subsede na cidade de Belém.
  O processo de implantação do CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 9º
REGIÃO, vem ao encontro do objetivo de aproximar profissionais e fomentar a
valorização da fonoaudiologia na REGIÃO NORTE, buscando otimizar o acesso as
informações e serviços públicos prestados pelo Conselho. 
JUNTOS PELO CRESCIMENTO E FORTALECIMENTO DA FONOAUDIOLOGIA

ENDEREÇO SEDE 
Av. Gabriel Correa Pedrosa, nº 180 - Ed. Carvalho Center 2º andar
Conjunto Castelo Branco - Manaus/AM  CEP 69055-011  

Rua dos Pariquis nº 2999 Ed. Village Center, sala 809 Bairro
Cremação -Belém/PA CEP: 66040-045 

www.crefono9.org.br 

AmazonasRoraima Rondônia 

ENDEREÇO SUBSEDE 

NOSSOS CONTATOS OFICIAIS:

Delegacia.crefono9@crefono9.org.br
(91) 2121-0902
(91) 98435-7213

ParáAmapá Acre

DENTRO DO CREFONO EXISTEM 12 COMISSÕES :

Comissão de Ética - COE
Comissão de Fiscalização - COF
Comissão de Tomada de Contas
Comissão de Patrimônio - CP
Comissão Parlamentar - COPA
Comissão de Educação - CEDUC

Comissão de Licitação - CL
Comissão de Audiologia - COAUD
Comissão de Divulgação - COD
Comissão de Saúde - COS
Comissão de Ensino - COSINO
Comissão de Eventos - COEV
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Baixa de Registro

01

O profissional deverá requerer a transferência imediata de seu
registro em caso de mudança do local de atuação de sua
jurisdição para outro CRFa. Acesse o site: www.crefono9.org.br,
em seguida selecione a aba FONO 24H – Efetue o Login –
preencha o Requerimento, devidamente acompanhado da
documentação obrigatória, que deve ser entregue pessoalmente
ou via correio na sede ou subsede, do CRFa. 9º Região.

Transferência de Regional

Denúncias 
ouvidoria@crefono9.org.br

É necessário que os dados dos fonoaudiólogos estejam
devidamente atualizados, dessa forma o profissional terá acesso
às informações enviadas, as ações e serviços realizados pelo
CREFONO 9. Os profissionais podem atualizar o endereço de
maneira online através do Fono 24H.

Acesse o site: www.crefono9.org.br , em seguida selecione a aba
FONO 24H , preencha com os dados que tiver e busque.

Consulta de Cadastro


