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PROJETO QUE REGULAMENTA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, É APROVADO NA CÂMARA

A Lei 9.696/98 já regulamenta o exercícios das atividades dos Profissionais de Educação Física, permitindo o exercício dos diplomados 
e daqueles que, até aquela data (1998), já exerciam as atividades. O Projeto de Lei nº 2486/2021, objetiva alterar a Lei n° 9.696, de 1998, 
vista a existência de ação direta inconstitucional - ADI nº 3.428/2005, que questiona a constitucionalidade das leis que regulamentam o 
setor e criam conselhos federais e regionais de esportes. Diante do impasse, a PL, aprovada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 
05/02/2022, regulamenta o exercício das atividades dos Profissionais de Educação Física, atribuindo autonomia administrativa e financeira 
aos Conselhos Federal e Regionais, solidificando a Profissão. A proposta segue agora para o Senado Federal.

Quanto aos conselhos regionais, o texto aprovado remete a eles a competência de registrar os Profissionais e expedir suas carteiras de 
identidade Profissional; exercer a função de Conselho Regional de Ética; arrecadar as taxas e anuidades; julgar as infrações e aplicar as 
penalidades previstas; e fiscalizar o exercício Profissional, limitando-se, quanto às Pessoas Jurídicas, à aferição da regularidade do registro 
e da atuação dos Profissionais de Educação Física.

CREF6/MG INTENSIFICA FISCALIZAÇÕES
Com a flexibilização das medidas de contenção do novo Coronavírus, a busca pela prática da atividade física aumentou consideravelmente, fazendo 
com que os estabelecimentos esportivos retomassem suas atividades para atender a alta demanda de clientes. Para reduzir as irregularidades nesses 
estabelecimentos, o Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF6/MG, segue intensificando suas ações nos Municípios Mineiros. 

Entre Outubro e Dezembro de 2021, foram realizadas 670 visitas pelos Agentes de Orientação e Fiscalização, em locais prestadores de atividade física 
em todo o estado de Minas Gerais, sendo 128 em Belo Horizonte e Região Metropolitana e 542 visitas em outros 110 Municípios de Minas Gerais. 
Consequentemente, foram produzidos 374 Autos de Infração de Pessoa Física e 394 Autos de infração de Pessoa Jurídica.

Em decorrência destas ações de fiscalizações, diversos Profissionais e estabelecimentos foram autuados por infrações Éticas ou exercício ilegal da Profissão 
de Educação Física, o que resultou na abertura de Processos Administrativos e Processos Ético-Disciplinares, e o consequente envio ao Ministério Público.

Desta forma, o CREF6/MG segue trabalhando em prol da Sociedade e constante defesa do Profissional de Educação Física.

“PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE”, NOVA 
OCUPAÇÃO RECONHECIDA PELA CBO

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), homologou no dia 07 de Janeiro, através da Portaria N°15, publicada no Diário Oficial da União 
em 13/01/2022, a Classificação de código N°2241-40, pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO na área da saúde: “Profissional de 
Educação Física na Saúde”. Com ela, os Profissionais de Educação Física ganham maior reconhecimento no Sistema Único de Saúde - 
SUS, podendo desenvolver suas atividades com suas respectivas remunerações como outras ocupações da área da saúde.

A seguinte informação foi inclusa na classificação número 2241-40, a descrição primária foi ampliada com: “Estruturam e realizam ações 
de promoção da saúde mediante práticas corporais, atividades físicas e de lazer na prevenção primária, secundária e terciária no SUS e no setor 
privado”. Nas características do trabalho consta que o exercício das ocupações da família requer formação superior em Educação Física, 
com Registro no Conselho Regional de Educação Física.

A inclusão de código permanente na Classificação Brasileira De Ocupações representa a mais recente e importante conquista para a 
consolidação da atuação profissional na área da Saúde.

Os principais significados/benefícios do código permanente são:
Favorece a contratação de Profissionais de Educação Física no setor público e privado de Saúde; Consolida o Profissional de Educação 
Física como integrante de equipe de Saúde; Reforça a inserção do Profissional de Educação Física na Saúde; Fortalece a participação do 
Profissional de Educação Física no SUS; Define atividades de competência do Profissional de Educação Física no setor de Saúde.
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