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2. APRESENTAÇÃO 
 O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6ª REGIÃO  CREF6MG, 
criado pela Lei Federal nº 9696, de 1º de Setembro de 1998, instalado pela Resolução CONFEF nº 011/99 
e com abrangência segundo a Resolução CONFEF nº 043/2001, autarquia dotada de personalidade 
jurídica de direito público, sem fins lucrativos, e que tem como finalidade essencial a orientação e 
fiscalização do exercício da Profissão de Educação Física no Estado de Minas Gerais, defendendo a 
sociedade e zelando pela qualidade dos serviços prestados na área de atividades físicas, desportivas e 
similares, bem como promovendo os deveres e defendendo os direitos dos Profissionais de Educação 
Física e das Pessoas Jurídicas que nele se encontram registrados. 

 
O CREF6/MG, organizado nos moldes do CONFEF, é autônomo, notadamente no que se 

refere à administração de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações 
empregatícias. 

 
 Isto posto, apresentamos o Relatório de Gestão correspondente ao exercício de 2015, 

referente às atividades realizadas no âmbito do CREF6/MG, em cumprimento as suas obrigações 
estatutárias e regimentais, bem como àquelas voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento do Sistema 
CONFEF/CREFs, e da valorização do profissional de Educação Física. 

 
Durante o exercício de 2015, além das ações de Orientação e Fiscalização e de preservação da 

Ética Profissional, atividade profícua do CREF6/MG, o mesmo se manteve envolvido em outras 
demandas que em geral procuraram potencializar a sua imagem enquanto órgão de fiscalização da 
profissão perante o seu público, conforme veremos a seguir. 
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3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
3.1. Identificação da Entidade 
 
Denominação Completa: Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região  Minas Gerais 
Denominação Abreviada: CREF6/MG 
Natureza Jurídica: Autarquia Federal 
CNPJ: 03.668.152/0001-55 
Telefones/Fax de contato: (31)3291-9912 
Endereço Eletrônico: cref6@cref6.org.br 
Página na Internet: http://www.cref6.org.br 
Endereço Postal: Rua Bernardo Guimarães nº 2766, Santo Agostinho, CEP 30.140-085, Belo 
Horizonte/MG. 
 
3.2. Finalidade e competências 
 

Art. 4º - O CREF6/MG tem por finalidade defender a sociedade, zelando pela qualidade dos 
serviços profissionais na área de atividades físicas, desportivas e similares, promover os deveres e 
defender os direitos dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas que nele estejam 
registrados, e: 
 I  exercer função normativa dentro de suas atribuições;  
II - cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 de Setembro de 1998, das 
Resoluções e demais normas baixadas pelo CONFEF; 
III  baixar atos necessários à interpretação e execução das deliberações e Resoluções do CONFEF;  
IV - fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis 
à realização dos objetivos institucionais; 
V estimular a exação no exercício profissional, zelando pelo prestígio e bom nome dos que o exercem; 
VI - estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento, a atualização e a especialização de Profissionais de 
Educação Física registrados em sua área de abrangência;  
VII - deliberar sobre as pessoas jurídicas prestadoras de serviços nas áreas das atividades físicas, 
desportivas e similares;  
VIII  promover o cumprimento dos deveres da categoria profissional de Educação Física que nele 
estejam registrados; 
 IX  elaborar, fomentar e divulgar publicações de interesse da Profissão e dos Profissionais de Educação 
Física. 
 
Art. 27  No exercício de suas atribuições, compete ao CREF6/MG no âmbito de sua respectiva área de 
abrangência: 
I  registrar e habilitar ao exercício da Profissão;  
II registrar as Pessoas Jurídicas que prestam ou oferecem serviços nas áreas das atividades físicas, 
desportivas, recreativas e similares na sua área de abrangência; 
III - expedir Cédula de Identidade Profissional para os Profissionais e Certificado de Registro de 
Funcionamento para as Pessoas Jurídicas e entidades que ofereçam ou prestem serviços nas áreas das 
atividades físicas, desportivas e similares; 
IV - habilitar, na sua área de abrangência, ao exercício profissional, àqueles que comprovem ter atuado na 
área das atividades físicas e desportivas, conforme as normas determinadas pelo Conselho Federal de 
Educação Física, atendendo ao inciso III do Art. 2 da Lei n. 9696/98;  
V - fiscalizar o exercício profissional na área de sua abrangência, representando, inclusive, às autoridades 
e Órgãos competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não sejam de sua alçada;  
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VI  fixar, dentro dos limites estabelecidos pelo CONFEF, o valor das contribuições, anuidades, taxas, 
multas e emolumentos, através de Resolução sobre o tema, publicada até 31 de Dezembro do ano anterior 
à cobrança, em consonância ao princípio da anterioridade;  
VII - arrecadar contribuições, anuidades, taxas, serviços, multas e emolumentos na forma que deliberar o 
seu Plenário, segundo diretrizes estabelecidas pelo CONFEF;  
VIII - adotar e promover todas as medidas necessárias à realização de suas finalidades;  
IX  elaborar e aprovar seu Regimento; 
X - elaborar e aprovar Resoluções sobre assuntos de sua competência;  
XI - realizar, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar os registros dos Profissionais de Educação 
Física e das pessoas jurídicas neles registrados;  
XII - organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos Profissionais e pessoas jurídicas registrados 
em sua área de abrangência;  
XIII - aprovar seu Orçamento, encaminhando ao CONFEF, em consonância ao que dispõe o princípio da 
anualidade; 
XIV  aprovar as respectivas modificações orçamentárias; 
XV - fiscalizar e controlar, mensalmente, suas atividades financeiras, econômicas, administrativas, 
contábeis e orçamentárias, garantindo seu equilíbrio financeiro; 
XVI - cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 de Setembro de 1998, das 
disposições da legislação aplicável, deste Estatuto, do seu Regimento, das Resoluções e demais atos 
vigentes;  
XVII - julgar infrações e aplicar penalidades previstas neste Estatuto e em atos normativos baixados pelo 
CONFEF; 
XVIII - aprovar anualmente suas próprias contas, encaminhando-as até 31 de Maio ao CONFEF;  
XIX - funcionar como Tribunal Regional de Ética (TRE), conhecendo, processando e decidindo os casos 
que lhe forem submetidos, adotando as medidas jurídicas legais cabíveis;  
XX - propor ao CONFEF as medidas necessárias ao aprimoramento dos seus serviços e soluções de 
problemas relacionados ao exercício profissional; 
XXI - aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como 
autorizar a contratação de serviços, tudo dentro dos limites de suas receitas próprias e em observância as 
normas vigentes; 
XXII - manter intercâmbio com entidades congêneres e fazer-se representar em organismos internacionais 
e em conclaves no país e no exterior, relacionados à Educação Física e suas especializações, ao seu ensino 
e pesquisa, bem como ao exercício profissional, dentro dos limites dos recursos orçamentários e 
financeiros disponíveis;  
XXIII - incentivar e contribuir para o aprimoramento técnico, científico e cultural dos Profissionais de 
Educação Física e da Sociedade em geral;  
XXIV  adotar, quando houver, as providências necessárias à realização de exames de suficiência para 
concessão do registro profissional, observada a legislação pertinente e o disciplinamento estabelecido 
pelo CONFEF;  
XXV - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, 
contribuições, taxas, emolumentos, serviços e multas, esgotados os meios de cobrança amigáveis;  
XXVI  incentivar os Profissionais de Educação Física a participar das atividades do Sistema 
CONFEF/CREFs, sobretudo do processo eleitoral;  
XXVII - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da Profissão de Educação Física 
e de seus Profissionais; 
XXVIII - instalar, orientar e inspecionar unidades Seccionais dentro de sua área de abrangência.  
XXIX  funcionar como Órgão Consultivo dos Poderes constituídos em assuntos relacionados à 
Educação Física. 
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3.3.  Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento do órgão ou da entidade 
 

Art. 1º - O Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região  CREF6/MG, criado pela Lei 
Federal nº 9.696, de 1º de Setembro de 1998, publicada no Diário Oficial de 02 de Setembro de 1998, e 
instalado pela Resolução nº 011 de 28 de Outubro de 1999, e pela Resolução nº 034, de 15 de Janeiro de 
2001, ambas do Conselho Federal de Educação Física  CONFEF, autarquia dotada de personalidade 
jurídica de direito público, sem fins lucrativos, desenvolvendo serviço de interesse público por delegação 
do Poder Público, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração 
Pública, com abrangência, segundo a Resolução CONFEF nº 043, de 18 de Dezembro de 2001, com 
duração por tempo indeterminado, tendo Sede à Rua Bernardo Guimarães nº 2.766  bairro Santo 
Agostinho  CEP nº 30.140-085, e Foro na cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.  
§ 1º - O CREF6/MG tem personalidade jurídica distinta do CONFEF, dos Profissionais de Educação 
Física e das Pessoas Jurídicas nele registrados. 
§ 2º - O CREF6/MG desempenha serviço público independente, enquadrando-se como categoria singular 
no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito pátrio.  
§ 3º - O CREF6/MG registra os Profissionais de Educação Física e as Pessoas Jurídicas prestadoras de 
serviços na área de atividades físicas, desportivas, recreativas e similares.  
Art. 2º - O CREF6/MG é órgão de representação, normatização, disciplina, defesa e fiscalização dos 
Profissionais de Educação Física, bem como das Pessoas Jurídicas prestadoras de serviços nas áreas de 
atividades físicas, desportivas, recreativas e similares, em prol da sociedade, atuando ainda como órgão 
consultivo. 
Art. 3º - O CREF6/MG é organizado e dirigido pelos próprios Profissionais e mantidos por estes, e, pelas 
Pessoas Jurídicas que oferecem atividades físicas, desportivas e similares, nele registrados, com 
independência e autonomia, sem qualquer vínculo funcional, técnico, administrativo ou hierárquico com 
qualquer órgão da Administração Pública.  
§ 1º - O CREF6/MG, organizado nos moldes do CONFEF, é autônomo, notadamente no que se refere à 
administração de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 
§ 2º - O Plenário do CREF6/MG é a instância máxima da unidade. 
 
3.4. Breve histórico do órgão ou da entidade 
 
 

O Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região  Minas Gerais  (CREF6/MG), foi 
implantado em Belo Horizonte no dia 25 de Outubro de 1.999, em decorrência da publicação da Lei 
Federal nº 9.696 de 1º de Setembro de 1.998, responsável pela criação do Conselho Federal de Educação 
Física (CONFEF) e pelo Sistema CONFEF/CREFs. Sua primeira diretoria tomou posse no dia 07 de 
Dezembro de 1.999, no gabinete do então prefeito Dr. Célio de Castro, por ocasião das comemorações 
dos 102 anos de fundação da cidade. 
 
 O CREF6/MG tem sua jurisdição em todo o território do estado de Minas Gerais, sede em Belo 
Horizonte e 11 escritórios seccionais no interior, localizados nas cidades de Governador Valadares, 
Ipatinga, Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia, 
Varginha e Viçosa. 
 
 Por buscar uma maior integração entre os profissionais e uma melhor qualidade para a Educação 
Física, o CREF6/MG mantém parcerias com todas as Instituições de Ensino Superior de Educação Física 
do estado, com o Conselho dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior em Educação Física 
(CODIESEF/Brasil e CONDIESEF/MG), com a Associação dos Profissionais de Educação Física de 
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Minas Gerais (APEFMIG) e com as associações regionais dos profissionais de Educação Física. Mantém 
também diálogo aberto com os diversos segmentos que se relacionam com as atividades físicas. 

 
Uma de suas mais importantes atribuições é a de orientar os profissionais da Educação Física, de 

modo que eles possam exercer sua profissão com um alto grau de excelência, trabalhar pela defesa dos 
seus direitos e pelos direitos das academias e clubes, sempre dentro da legalidade. Por isso, com o 
objetivo de defender a sociedade e auxiliá-la na busca de uma melhor qualidade de vida, o CREF6/MG 
conta com um importante Programa de Orientação e Fiscalização. Através dele, empresas e profissionais 
que prestam serviços na área da atividade física são regularmente fiscalizados e têm a obrigação de 
cumprir o que determina as Leis Federais nº 6839/80 e 9696/98, proporcionando um ganho qualitativo 
para o mercado de trabalho e, para a sociedade, a certeza de contar com profissionais realmente 
capacitados a contribuir para a construção de uma melhor qualidade de vida. 
 
3.5. Ambiente de atuação 
 
 

O CREF6/MG é órgão de representação, normatização, disciplina, defesa, em prol da sociedade e 
fiscalização dos Profissionais de Educação Física, tendo sua jurisdição em todo Estado de Minas Gerais.  
 
3.6. Organograma 

 

  
 

Diretoria: A Diretoria do CREF6/MG é o órgão que exerce as funções administrativas e 
executivas deste Conselho, é constituída pelo Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º 
Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. 
A Diretoria dentro de sua organização e necessidades, criar assessorias e nomear seus titulares, com 
atribuições específicas ao seu funcionamento.  
 
 Presidência: A Presidência do CREF6/MG é exercida por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Vice-
Presidentes eleitos por mandato igual ao da Diretoria, competindo à mesma cumprir as atribuições 
previstas no Estatuto e Regimento Interno. 
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 Órgãos de Assessoramento: As Comissões são órgãos de consultoria do Plenário, da Diretoria e da 
Presidência do CREF6/MG, às quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e 
processos que lhe forem enviados pelo Presidente do CREF6/MG, retornando-os devidamente avaliados 
para decisão superior.  
 
 Secretaria Executiva: Administrar e executar as atividades afins do CREF6/MG, exceto 
fiscalização, dar suporte à diretoria com a convocação dos Conselheiros e Membros das Comissões para 
as reuniões pertinentes, na redação e arquivo de correspondências oficiais, recebimento de 
correspondências eletrônicas coma devida triagem e distribuição aos Departamentos, bem como controlar 
protocolos e o serviço de atendimento ao público, com a devida orientação técnica aos atendentes 
(inclusive das Seccionais instaladas no interior), com o intuito de eficiência e competência no 
atendimento prestado ao público alvo. 
 
 Departamento de Registro de Pessoa Física: Responsável pelo recebimento dos registros de Pessoa 
Física, lançamento de dados, protocolo e arquivamento de documentos, emissão de Certidões e Cédula de 
Identidade Profissional, transferência, baixa e cancelamento de registros, e demais solicitações feitas por 
meio físico, correios e correio eletrônico. 
  
 Departamento de Registro de Pessoa Jurídica: Responsável pelo recebimento dos registros de 
Pessoa Jurídica, lançamento de dados, protocolo e arquivamento de documentos, emissão de Certidões e 
Certificado de Pessoa Jurídica, cancelamento de registros e atendimento às demais solicitações feitas por 
meio físico, correios e correio eletrônico. 
 
 Departamento de Orientação e Fiscalização: Responsável por dar suporte às ações da Diretoria e 
da Presidência, bem como das Comissões pertinentes, no que tange à finalidade profícua do CREF6/MG 
de orientação e fiscalização, planejando, coordenando e executando o trabalho da fiscalização, fazendo 
cumprir as normas políticas estabelecidas pelo Estatuto e pelo Regimento Interno. 
  
 Assessoria Jurídica: Assessorar a Diretoria nas questões jurídicas, emitindo pareceres quando 
solicitado e patrocinar os interesses da entidade em demandas judiciais e/ou administrativas, atender às 
demandas apresentadas pelas Comissões, trabalhando na instrução de processos administrativos e éticos. 
  
 Departamento de Administração: A Gerência de Administração é responsável pelo 
desenvolvimento das atividades de planejamento, coordenação, acompanhamento e controle, relacionadas 
com as áreas de Administração, Financeiro e de Recursos Humanos e Serviços Gerais. 

I. Recursos Humanos: Responsável pela provisão de recursos humanos, pagamento de salários e 
benefícios, controle de ponto, orientação e correção de desvio de condutas profissionais, avaliação 
de desempenho, análise das condições necessária ao bom desenvolvimento das atividades por 
parte dos colaboradores. 

 
II. Departamento Financeiro: Responsável por exercer a gerência das operações financeiras, como a 

emissão de relatórios financeiros, baixa e controle de retornos bancários, emissão de boletos, 
conferência de extratos bancários, lançamento e baixa de débitos em sistema de dados. 

 
III. Departamento de Serviços Gerais: Responsável por montagem material da Plenária, Kits 

institucionais, postagem de correspondências diversas, controle de estoque de material de 
divulgação, controle de almoxarife e cópias xerox, limpeza das dependências da Sede. 
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3.7. Macroprocessos finalísticos  
 

O CREF6/MG é órgão de representação, normatização, disciplina, defesa, em prol da sociedade e 
fiscalização dos Profissionais de Educação Física, bem como das Pessoas Jurídicas prestadoras de 
serviços nas áreas de atividades físicas, desportivas, recreativas e similares. 

  
Tendo personalidade jurídica, desempenha serviço público independente, enquadrando-se como 

categoria singular no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito pátrio. É organizado e 
dirigido pelos próprios Profissionais e mantidos por estes, e, pelas Pessoas Jurídicas que oferecem 
atividades físicas, desportivas e similares, nele registrados, com independência e autonomia, sem 
qualquer vínculo funcional, técnico, administrativo com qualquer órgão da Administração Pública. 

 
3.8. Composição acionária do capital social 

 
Composição da atual Diretoria: 

Presidente Registro Número Período de Gestão 
Claudio Augusto Boschi              CREF 000003-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
1º Vice-Presidente 
Adailton Eustáquio Magalhães CREF 000005-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
2º Vice-Presidente 
Otávio Lamartine Leite Filho CREF 000013-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
1ª Secretária 
Marley Pereira Barbosa Alvim CREF 000263-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
2º Secretário 
José Humberto Ferreira CREF 000012-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
1ª Tesoureira 
Anísia Sudário Daniel CREF 000028-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
2º Tesoureiro 
Carlos Alberto dos Santos  CREF 000056-G/MG 01.01.2013 a 31.12.2015 
Conselheiros Registro Número Período de Gestão 
Adailton Eustáquio Magalhães                      CREF 000005-G/MG 2010 - 2015 
Anísia Sudário Daniel                                     CREF 000028-G/MG 2010 - 2015 
Carlos Alberto dos Santos                             CREF 000056-G/MG 2010 - 2015 
Claudio Augusto Boschi                                CREF 000003-G/MG 2010 - 2015 
Dalton Ribeiro de Carvalho                             CREF 000030-G/MG 2010 - 2015 
Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira                CREF 000025-G/MG 2010 - 2015 
Edson Vieira da Fonseca Faria                      CREF 000136-G/MG 2013 - 2018 
Felipe José Aidar Martins                              CREF 001776-G/MG 2013 - 2018 
Fernando Antônio Sander                              CREF 000009-G/MG 2013 - 2018 
Fernando Carvalho Lopes                         CREF 005286-G/MG 2013 - 2018 
Janilson de Assis Miranda                              CREF 000700-G/MG 2010 - 2015 
José Augusto Rodrigues Pereira                     CREF 001100-G/MG 2013 - 2018 
José Humberto Ferreira                                  CREF 000012-G/MG 2010 - 2015 
José Márcio Bastos dos Santos                     CREF 005081-G/MG 2013 - 2018 
Kátia Euclydes de Lima e Borges                CREF 005873-G/MG 2013 - 2018 
Kátia Lúcia Moreira Lemos                              CREF 001494-G/MG 2010 - 2015 
Lácio César Gomes da Silva                         CREF 000007-G/MG 2013 - 2018 
Marcelo Campos Machado                                                CREF 000527-G/MG  2013 - 2018 
Márcio Aurélio Messias Franco                     CREF 000057-G/MG 2010 - 2015 
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Marco Túlio Maciel Pinheiro                          CREF 000760-G/MG 2013 - 2018 
Marley Pereira Barbosa Alvim                      CREF 000263-G/MG 2013 - 2018
Otávio Lamartine Leite Filho                         CREF 000013-G/MG 2010 - 2015 
Pedro Américo de Souza Sobrinho               CREF 000053-G/MG 2013 - 2018 
Rosely Conceição de Oliveira                       CREF 000437-G/MG 2013 - 2018 
Rui Manuel Proença de Campos Garcia        CREF 007880-G/MG 2010 - 2015 
Rui Martins Alves Pereira                              CREF 000015-G/MG 2013 - 2018 
Vagner Maciel Freris                                      CREF 001995-G/MG 2010 - 2015 
Conselheiros Mandato de 06 Anos  2010 / 2015 
Membros Efetivos: 
Adailton Eustáquio Magalhães 
Anísia Sudário Daniel  
Carlos Alberto dos Santos 
Claudio Augusto Boschi 
Dalton Ribeiro de Carvalho 
Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira 
Janilson de Assis Miranda 
José Humberto Ferreira 
Kátia Lúcia Moreira Lemos 
Otávio Lamartine Leite Filho 
Membros Suplentes: 
Vagner Maciel Freris 
Márcio Aurélio Messias Franco 
Rui Manuel Proença de Campos Garcia 
Conselheiros Mandato de 06 Anos  2013/2018 
Membros Efetivos: 
Edson Vieira da Fonseca Faria 
Fernando Antônio Sander 
José Augusto Rodrigues Pereira 
José Márcio Bastos dos Santos 
Lácio César Gomes da Silva 
Marco Túlio Maciel Pinheiro 
Marley Pereira Barbosa Alvim 
Pedro Américo de Souza Sobrinho 
Rosely Conceição de Oliveira 
Rui Martins Alves Pereira 
Membros Suplentes: 
Marcelo Campos Machado 
Felipe José Aidar Martins 
Kátia Euclydes de Lima e Borges 
Fernando Carvalho Lopes 
Comissões Permanentes: 
Comissão de Controle e Finanças Registro Número 
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Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira 000025 - G/MG
Marco Túlio Maciel Pinheiro * 000760 - GMG 
Teófilo Jacir de Faria 000017 - G/MG 
Comissão de Legislação e Normas Registro Número 
Arnaldo de Oliveira Souza Filho 001136  G/MG 
Carlos Alberto dos Santos 000056 - G/MG 
Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira 000025 - G/MG 
Felipe José Aidar Martins 001776  G/MG 
Janílson de Assis Miranda 000700 - G/MG 
Comissão de Ética Profissional Registro Número 
Bernardo Luiz Brahim Cortez 000312  G/MG 
Bruno da Costa Barros 023888 - G/MG 
Claudio Augusto Dias 000524  G/MG 
Dalton Ribeiro de Carvalho 000030  G/MG 
Edson Vieira da Fonseca Faria * 000136  G/MG 
Eyder Barbosa de Senna Jeronymo 004985 - G/MG 
Heber Eustáquio de Paula  000985  G/MG 
José Augusto Rodrigues Pereira 001100  G/MG 
José Márcio Bastos dos Santos 005081  G/MG 
Paulo Ernesto Antonelli 000005 - G/PR  
Ricardo /Wagner de Mendonça Trigo 001285 - G/MG 
Sérgio Luiz dos Santos 001209  G/MG 
Washington Martins Pontes 023890 - G/MG 
Wilian Peres Lemos  000033  G/MG 
Comissão de Orientação e Fiscalização Registro Número 
Alexandre Henriques de Paula 000266  G/MG 
Carlos Alberto dos Santos 000056  G/MG 
Felipe José Aidar Martins * 001776  G/MG 
Jaime Roberto Alves Macedo 004894  G/MG 
José Humberto Ferreira 000012  G/MG 
Marcelino Soares de Barros 007777  G/MG 
Otávio Lamartine Leite Filho 000013  G/MG 
Walter Fortini 001358  G/MG 
Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional. Registro Número 
Adailton Eustáquio Magalhães * 000005  G/MG 
André Maia Schetino  022010  G/MG 
Elenice Faccion  000031  G/MG 
Emerson Silami Garcia 000046  G/MG 
Fernando Antônio Sander 000009  G/MG 
Fernando Carvalho Lopes 005286  G/MG 
Kátia Euclydes de Lima e Borges 005873  G/MG 
Lácio César Gomes da Silva 000007  G/MG 
Marcelo Campos Machado 000527  G/MG 
Paulo Lanes Lobato 000044  G/MG 
Pedro Américo de Souza Sobrinho 000053  G/MG 
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Rosely Conceição de Oliveira 000437  G/MG 
Rui Manuel Proença de Campos Garcia 007880 G/MG
Comissões Especiais: 
Comissão Especial Educação Física Escolar Registro Número 
Anísia Sudário Daniel  000028  G/MG 
Celina Souza Gontijo  000048  G/MG 
Edson Eduardo Rodrigues de Oliveira 000025  G/MG 
Janilson de Assis Miranda 000700  G/MG 
Kátia Lúcia Moreira Lemos 001494  G/MG 
Márcio Aurélio Messias Franco 000057  G/MG 
Marco Túlio Maciel Pinheiro 000760  G/MG 
Marley Pereira Barbosa Alvim * 000263  G/MG 
Rui Martins Alves Pereira 000015  G/MG 
Teófilo Jacir de Faria 000017  G/MG 
Vagner Maciel Freris 001995  G/MG 
* Presidentes das Comissões 
 
3.9. Participação em outras sociedades 
 

Não há participação em outra sociedade. 
 
3.10. Principais eventos societários ocorridos no exercício 
 

Foi realizada no dia 10 de Setembro, na Sede do Conselho, a Eleição de metade dos Membros do 
Plenário do CREF6/MG. Foram eleitos 14 Conselheiros, 10 Efetivos e 04 Suplentes. O pleito contou com 

  Do total de votos, 90,98% foram na 
Chapa 1, 3,67% em branco e 5,35% nulos. Os eleitos terão o mando de 01/01/2016 a 31/12/2021.  
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4. PLANEJAMENTO ORGANIZICIONAL DE DESEMPENHO
ORCAMENTÁRIO E OPERACIONAL 
4.1. Planejamento organizacional 
 
4.1.1.  Descrição sintética dos objetivos do exercício  

Visando fortalecer a imagem do CREF6/MG perante os seus registrados, bem como fomentar e 
valorizar a profissão com o devido reconhecimento pela sociedade, este Conselho traçou as seguintes 
objetivos que nortearam o seu planejamento e suas ações. 

 
Objetivo - Valorização de Pessoal 
 
Ações: 
 A. realização do Curso de Treinamento, para os Agentes de Orientação e Fiscalização, aprovados no 

Concurso Público, realizado em 2014; 
  

B. a contração de mais 01 Agente de Orientação e Fiscalização, aprovado no Concurso Público, 
realizado em 2014; 

 
C. melhoria na metodologia dos treinamentos e controles nos atendimentos aos Profissionais; 

  
D. aprimoramento do treinamento dos funcionários da Sede e das Seccionais com visitas in loco; 

 
E. contratação da empresa Ocupacional Medicina do Trabalho Ltda., para elaboração PPRA - 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e PMCSO  Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional; 

 
F. reforma dás Seccionais: Triângulo I (Uberlândia), Triângulo II (Uberaba), Sudeste (Juiz de Fora) e 

Norte (Montes Claros). 
 

Resultado: 
  

A. a contratação de mais 01 Agente de Orientação e Fiscalização; 
  

B. maior motivação por parte dos colaboradores e melhora na produtividade, bem como avaliação 
positiva por parte dos profissionais e do público atendidos na Sede e nas Seccionais; 

 
C. maior conforto para o acolhimento aos Profissionais e o Público em geral, nas dependências das 

Seccionais. 
 
Objetivo  Recuperação de Receita e Redução de índice de inadimplência. 
 
Ações:  
 A. envio de boletos de Anuidade 2015 de PF - PJ com várias faixas de desconto; 
 

B. envio de recobrança das Anuidades de PF - PJ 2014; 



18 
 

 
C. envio de notificação para Profissionais inadimplentes, bem como renegociações dos débitos dos 

períodos anteriores; 
 

D. envio de CREFNEWS para informação de cobranças. 
 
Resultado:  
 

1. Foi visível a diminuição da inadimplência no ano de 2015 com relação aos anos anteriores, como 
poderá ser visto no gráfico, haja vista o somatório de várias ações alavancadas no ano de 2014 e 
com as executadas neste exercício, já que o melhor resultado financeiro é obtido ainda no início 
do ano com o pagamento da anuidade com desconto. 

 
2. Gráfico comparativo entre os anos de 2013, 2014 e 2015, demonstrando as nossas ações. 

 

              Fonte: Financeiro CREF6/MG   
Gráfico de redução de Índices de Inadimplência 

 
Objetivo - Estruturação do Departamento de Fiscalização e Intensificação das Ações de Fiscalização 
 Ações: 
 

A. a compra de mais 02 veículos novos; 
 

B. a contratação de 01 Agente de Orientação e Fiscalização; 
 

C. fiscalização de Pessoas Jurídicas e de Autônomos Localizados tanto na Capital, Região 
Metropolitana e Interior do Estado; 
 

D. fiscalização em Eventos; 
 

E. atendimentos a Denúncias; 
 

63,13% 66,00% 70,01% 

2013 2014 2015

REDUÇÃO DE INDICES DE 
INADIMPLÊNCIA 

Pagantes Inadimplentes
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F. realização de Ações Conjuntas com diversos Órgãos Públicos; 
 

G. abertura de Processos Administrativos; 
 

H. envio de Processos administrativos para o Ministério Público; 
 

I. julgamento de Processos Éticos e Disciplinares; 
 

J. criação de Palestras para Profissionais e Estudantes. 
 
Resultado:  
 

A. a compra de mais 02 veículos e a contratação de mais 01 Agente de Orientação e Fiscalização, o 
CREF6/MG  DOF passou a ter uma equipe de 15 Agentes de Orientação e Fiscalização e uma 
frota de 06 veículos, o que possibilitou a intensificação das ações de Fiscalização, facilitando a 
atuação dos Agentes de Orientação e Fiscalização de num mesmo período abranger o Interior do 
Estado como a Capital e a Região Metropolitana, bem como atender com maior urgência os casos 
de denúncia recebidos pela Sede;  

 
B. neste ano de 2015, foram enviados 1.161 processos por ofício ao Ministério Público a 292 

Promotorias do interior e o arquivamento de 171 processos; 
 

C. processos Éticos Disciplinares: o chamamento de 311 Profissionais por local incerto e não sabido, 
bem como 01 Pessoa Jurídica, publicização no Portal Eletrônico do CREF6/MG; 

 
D. os Julgamentos de Certidões de Trânsito em Julgado, homologações das deliberações da 

Comissão de Ética Profissional nos autos processuais, sendo 322 Cancelamentos alusivos a 
Julgamentos em 2014 e 202 Cancelamentos alusivos aos Julgamentos em 2015, publicação no 

 e jornal de grande circulação. Estes procedimentos contribuíram 
para a diminuição das irregularidades advindas do exercício ilegal da profissão, haja vista as 
medidas coercitivas adotadas pelo CREF6/MG. 

 
 

 Gráfico da contratação de Agentes de Fiscalização 
2013 2014 2015

6 
9 

15

NÚMERO TOTAL DE FISCAIS 
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Gráfico de evolução de cidades visitadas pelo DOF 

 
 

 
Gráfico de evolução das visitas realizadas pelo DOF 

 
 

2013 2014 2015

132 97 

230 

NÚMERO DE CIDADES VISITADAS 

842 1.190 

2.988 

NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS

Fonte: DOF-CREF6/MG 
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Gráfico de evolução dos Profissionais Fiscalizados 

 
 

 
Gráfico da evolução das Empresas Fiscalizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015

719 837 

2.799 

NÚMERO DE PROFISSIONAIS 
FISCALIZADOS 

2013 2014 2015

337 461 

1.155 

NÚMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS 
FISCALIZADAS 

Fonte: DOF-CREF6/MG  
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Gráfico de evolução dos Profissionais autuados sem Registro 

 
 

 
Gráfico de evolução das Empresas fiscalizadas sem Registro 

 
Objetivo - Fomentar o Aperfeiçoamento Profissional 
 
Ações: 
 

A. realização do I Encontro sobre Estágio para Coordenadores de Cursos de Educação Física, período 
de 18/06 a 19/06/2015, patrocinado pelo CREF6/MG, com a participação de 54 IES; 

 
B. a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física, feita por mídia eletrônica, com a veiculação  

de vídeo institucional no You Tube, CREFNEWS pelo site do CREF6/MG e por mídia escrita  
Jornal do CREF6/MG e cartazes; 

2013 2014 2015

232 249

801 

NÚMERO DE PESSOAS AUTUADAS SEM 
REGISTRO 

2013 2014 2015

447 428 

1.223

NÚMERO DE EMPRESAS AUTUADAS SEM 
REGISTRO 
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C. realização do 3º Minas Olímpica Incentivo ao Esporte, no período de 15/09/2015 e 08/10/2015, 

realizado pelo CREF6/MG em parceria com Governo do Estado de Minas Gerais - SEESP/MG, 
nas cidades: de Almenara, Curvelo, Viçosa, Barbacena, Belo Horizonte, Uberaba, Janaúba, 
Coronel Fabriciano, Poços de Caldas, com o total de inscritos: 789 e total de Participantes: 455;. 

 
D. realização do Seminário ICMS Esportivo 2015, período 24/02/2015 a 06/03/2015, realizado pelo 

CREF6/MG, Associação Mineira de Municípios  AMM, Governo do Estado de Minas 
Gerais/SETES, nas cidades de: Divinópolis, Montes Claros Teófilo Otoni, Belo Horizonte; Juiz de 
Fora; Uberlândia, Unaí, Caratinga, São Sebastião do Paraíso, Monte Carmelo; Belo Horizonte: 
Turma Extra. Total de Inscritos: 559, Total de Participantes: 337; 

 
E. realização Qualificação Técnica  Projeto Geração Saúde, no período de 15 a 17 de Abril de 2015, 

realizado pelo CREF6/MG em parceria com Governo do Estado de Minas Gerais - SEESP/MG; 
Vagas: 100; 

 
F. r EDUCAÇÃO FÍSICA - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

27/11 a 29/11/2015, 04/12 a 06/12/2015 e 11/12 a 13/12/2015, realizado pelo CREF6/MG e 
Prefeitura de Sete Lagoas, com 80 Participantes; 

 
G. palestra Institucional CREF6/MG, nos cursos de Educação Física da FAMINAS  Muriaé/MG, 

UNIPAC Governador Valadares/MG e Secretaria Municipal de Esportes de Além Paraíba/MG, 
com entrega de Kits Institucional; 

 
H. realização de palestras Institucionais, pelos Agentes de Orientação e Fiscalização durante ano de 

2015, nas cidades de: Além Paraíba/MG, Almenara/MG; Barbacena/MG; Belo Horizonte/MG, 
Coronel Fabriciano/MG, Curvelo/MG, Ipatinga/MG; Itaúna/MG; Patrocínio/MG; Poços de 
Caldas/MG; Uberlândia/MG e Viçosa/MG, com a distribuição de Kits Institucionais; 

 
I. divulgação da Pós Graduação MBA em Educação Física no Curso de Educação Física  

Faculdade Estácio de Sá Belo Horizonte; 
 

J. distribuição em aulas do Código de Ética Profissional, Documento de Intervenção Profissional e 
Lei nº 9.696/98, no Curso de Educação Física  Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora. 

 
K. distribuição em aulas do Código de Ética Profissional, Documento de Intervenção Profissional e 

Lei nº 9.696/98, no Curso de Educação Física  UFMG  Campus Passos; 
 

L. distribuição do Código de Ética Profissional e Carta Brasileira de Educação, aos alunos do 1º 
Período, do Curso de Educação Física  UFOP; 

 
M. curso de Aperfeiçoamento em Atenção Básica em Saúde da Família para Profissionais de 

Educação Física. 
Resultado: 
  Durante o ano de 2015 o CREF6/MG esteve envolvido no aperfeiçoamento profissional nas 
diversas áreas de intervenção da Educação Física. Este trabalho propiciou além da interação do 
CREF6/MG com outras entidades afins, a disseminação de mais conhecimento sobre as diretrizes que 
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norteiam a profissão atualmente, assim como suprir a necessidade dos agentes envolvidos por conteúdos 
significativos, que consequentemente refletem na qualidade dos serviços prestados à sociedade. 
 
Objetivo - Divulgação de Publicações 
 
Ações: 
 A. publicação de 04 Edições do Jornal do CREF6/MG; 
 

B. envio de diversos Comunicados eletrônicos CREFNEWS, com assunto de interesse da Profissão e 
da sociedade; 

 
C. confecção de Livros de Cunho Científico- Profissional; 

 
D. confecção de Kit Institucional; 

 
E. manual do Profissional de Educação Física; 

 
F. cartilha de Orientação e Fiscalização; 

 
G. panfletos de Orientação a Academia. 

 
Resultado: 
   Com o envio rotineiro do CREFNEWS temos uma participação mais efetiva do profissional no dia 
a dia do CREF6/MG, além das notícias prestamos um serviço utilidade pública, com a publicação de 
oportunidades de cursos, vagas de emprego e a realização de eventos. Não obstante, há também o envio 
do Jornal do CREF6/MG, que conta em cada edição com a participação de um profissional registrado, 
contando um pouco de sua experiência. Os Kits Institucionais (incluindo livros) têm contemplado 
diversos públicos, estudantes, professores, profissionais formados. Os mesmos são entregues durante os 
eventos do CREF6/MG ou de entidades parcerias, nele é possível encontrar conteúdo esclarecedor sobre o 
Sistema CONFEF/CREFs, e a Cartilha desenvolvida pelo próprio Conselho (Manual do Profissional de 
Educação Física), que explica pari passu sobre a regulamentação profissional e o funcionamento do 
CREF. 
 
Objetivo: Atendimento de Qualidade  
 
Ações: 
 A. continuidade no Treinamento de funcionários da Sede e das Seccionais; 
 

B. reforma das Seccionais: Triângulo I (Uberlândia), Triângulo II (Uberaba), Sudeste (Juiz de Fora) e 
Norte (Montes Claros); 

 
C. criação de Seccionais Itinerantes, para facilitar o atendimento aos Profissionais de Educação 

Física, nas cidades de Araxá/MG, Monte Carmelo/MG. 
 

D. criação de Seccionais Itinerantes, para facilitar o atendimento aos Profissionais de Educação 
Física, nas cidades de Araxá/MG, Monte Carmelo/MG.  
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Resultado: 
 
 A constante capacitação dos Funcionários, aprimoramos o nosso relacionamento com o público-
meta, oferecendo-lhe serviço eficiente, diminuindo a demanda de dúvidas sobre outros setores.   
 
 

 
Gráfico de Demonstração de evolução do atendimento do ano de 2011 a 2015 

 
 

  
Gráfico de demonstração do atendimento do ano de 2015 

Fonte: SECEX-CREF6/MG

Fonte: SECEX-CREF6/MG 
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 Gráfico de demonstração do atendimento do ano de 2015 em percentual 
 
 
 
 

Objetivo: Fomentação e Valorização da Profissão 
 
Ações: Ação Estratégica Dia do Profissional de Educação Física 
 A. campanha do Dia Mundial da Atividade Física, feita por mídia eletrônica, com a veiculação  de 

vídeo institucional no YouTube, CREFNEWS pelo site do CREF6/MG e por mídia escrita  Jornal 
do CREF6/MG e cartazes; 

 
B. campanha do Dia do Profissional de Educação Física  Setembro de 2015; 

 
C. criação de peça publicitária personalizada; 

 
D. Participação com stand: 12º Encontro Nacional de Atividade Física  ENAF; 

 
E. divulgação da peça publicitária em Jornais de Grande Circulação no Estado, totens e backbus, pop 

cards. 
 
Resultado:  
 

Fonte: SECEX-CREF6/MG 
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A. a campanha atingiu o resultado satisfatório em relação à mensagem que queríamos transmitir à 
sociedade, de uma vida mais saudável através da prática da atividade física orientada por 
Profissional de Educação Física;    

 
B. números de registros ativos por categorias e subcategorias do Estado de Minas Gerais no Ano de 

2015: Graduados: 26.021 e Provisionados: 3.604 Totalizando: 29.625;  
 

C. no exercício de 2015 tivemos ao todo 2.469 registros de Pessoas Físicas ativas e foram expedidas 
e entregues 16.088, cédulas de Identidade Profissional no Estado de Minas Gerais; 

 
D. atualmente, os registros de Pessoa Física são efetivados no prazo de 60 dias, a contar da data do 

protocolo dos documentos (Documentação entregue pessoalmente ou via Correios); 
 

E. os equipamentos de informática necessários para a emissão da Cédula de Identidade Profissional 
são: leitores biométricos para coleta das impressões digitais com armazenamento direto no sistema 
cadastral; e mesas digitalizadoras para digitalização das assinaturas dos profissionais e das fotos 
dos profissionais já registrados no sistema; 

 
F. No exercício de 2015 tivemos ao todo 318 registros de Pessoas Jurídicas ativas e foram expedidos 

e entregues os respectivos Certificados de Pessoas Jurídicas no Estado de Minas Gerais. 
 

Quadro da evolução de registros de Profissionais 
 
 

  
Gráfico de evolução de Registros de Profissionais 

 
 

2013 2014 2015

25.038 
27.156 

29.625 

NÚMERO TOTAL DE PROFISSIONAIS 
REGISTRADOS 

Fonte: DPF-CREF6/MG 
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 Gráfico evolução do número Registros de Profissionais 
 
 
 
 

 Gráfico de evolução de Registros de Empresas 
 

2013 2014 2015
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NÚMERO DE PROFISSIONAIS QUE 
EFETUARAM REGISTRO 

2013 2014 2015

366 
247 319 

NÚMERO DE EMPRESAS QUE 
EFETUARAM REGISTRO 

Fonte: DPF-CREF6/MG 

Fonte: DPJ-CREF6/MG 
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 Gráfico da evolução dos totais de Registros de Empresas  
 
 

 Conforme já mencionado anteriormente nas competências da unidade, o CREF6/MG manteve em 
seu Planejamento Anual para 2015 as seguintes prioridades: 
 
Orientação e fiscalização profissional: com visitas in loco pelos Agentes de Orientação e Fiscalização 
em academias, clubes e similares; palestras aos alunos dos Cursos de Educação Física, com a distribuição 
de material informativo sobre o sistema CONFEF/CREFS e regulamentação profissional; 
 
Apoios e Parcerias: parcerias com Governo Estado, Prefeituras e Universidades Federal-NESCON-
Capacitação, aperfeiçoamento e especialização de Profissionais de Educação Física; 
 
Divulgação da Profissão: campanhas e peças publicitárias voltadas para o fomento da Profissão com 
informação à Sociedade; maior conteúdo digital disponível na página do CREF6/MG. 
 
Reforma das Seccionais: Melhora do espaço físico para atendimento ao público do interior do Estado, 
priorizando a qualidade dos serviços prestados. 
 
Intercâmbio com as IES: realização de Seminários para atualização de Coordenadores com temas atuais 
que norteiam o desenvolvimento do ensino da Educação Física, visando estreitar o relacionamento do 
CREF6/MG com às IES, destacando as palestras ministradas para os possíveis formandos bem como 
entrega de material de divulgação e recebimento de registros. 
 
CREF Itinerante: O CREF6/MG leva às Cidades do interior onde não possui Unidade Seccional o 
mesmo atendimento oferecido pela Sede e Seccionais. 
 
Reunião das Comissões e Julgamentos: intensificação dos trabalhos das Comissões de Fiscalização e 
Ética na análise e julgamento dos processos oriundos dos trâmites pós-fiscalização, para a devida 
aplicação coercitiva. 
 

2013 2014 2015

1.649 1.896 2.215 

NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS 
REGISTRADAS 

Fonte: DPJ-CREF6/MG 
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Reuniões Plenárias: desde a sua criação o CREF6/MG tem mantido uma constância em reunir o seu 
Plenário durante os doze meses do ano, como forma de discutir, analisar e aperfeiçoar o trabalho 
desenvolvido, assim como planejar as demandas futuras. 
 
4.2. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos 
 
 Dentro da estrutura organizacional da unidade cada setor é responsável por relatórios e planilhas 
pertinentes aos serviços executados, sendo o material entregue à Diretoria que o levará ao Plenário para 
conhecimento e avaliação dos demais membros. 
 
4.3. Desempenho orçamentário 

 
Pode-se observar que o CREF6/MG obteve ótimos resultados na execução orçamentária e 

financeira. De um modo geral, o orçamento foi empenhado liquidado e pago na sua integralidade. Cabe 
ressaltar que foram feitas algumas suplementações no orçamento de 2015, devido às adaptações feitas na 
contabilidade, oriundas das novas normas contábeis aplicadas ao Setor Publico, assim como, a 
valorização de servidores, reformas em imóveis próprios que abrigam algumas seccionais, entre outros.  
 
4.3.1. Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da 
unidade  

Este item não se aplica ao CREF6/MG, conforme Lei 13.242, de 30 de dezembro de 2015, Art. 6º, 
parágrafo único:  

 - Excluem-se do disposto neste artigo:  
I - os fundos de incentivos fiscais, que figurarão exclusivamente como informações 

complementares ao Projeto de Lei Orçamentária de 2015;  
II - os conselhos de fiscalização de profissão regulamentada, constituídos sob a forma de 

 
 
4.3.2. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário  

Não houve fatos relevantes que interferiram no mesmo. 
 
4.3.3. Demonstrativo da execução das despesas  

As informações referentes a este item encontram-se nas diversas Demonstrações Contábeis. 
4.3.4. Informações sobre a realização das receitas  

De acordo com o art. 62 do Estatuto do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região  
CREF6/MG: 

 
Art. 62 Constituem receitas do CREF6/MG: 
I- o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor das contribuições, anuidades, taxas, 

 emolumentos, serviços e multas devidas pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas 
 Jurídicas registradas no respectivo CREF; 
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II os legados, doações e subvenções; 
III  as rendas eventuais de patrocínios, promoções, cessão de direitos e marketing em eventos 

promovidos ou chancelados pelo respectivo CREF; 
IV - outras receitas. 

Assim as receitas do CREF6/MG são aplicadas na realização de suas finalidades institucionais, 
não configurando a partilha das receitas no âmbito do Sistema CONFEF/CREFs. 
 
4.3.5 Informações sobre a execução das despesas  

Conforme disposto na Lei 4.320/64 as despesas orçamentárias são contabilizadas com base no 
regime de Competência no Sistema Patrimonial. 

 
4.5. Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização 
 

Estamos em fase final de reestruturação da Comissão de Ética-Disciplinar, contudo as 
homologações das deliberações da Comissão de Ética Profissional, nos autos processuais foram 
cancelados 322 registros alusivos aos processos de 2014 e 202 alusivos ao ano de 2015. 
 
4.6. Apresentação e análise de indicadores de desempenho 
 

A. a valorização dos nossos funcionários através de treinamento e melhoria dos espaços físicos, 
reforma das Seccionais, CREF itinerante, refletindo de forma significativa na qualidade do 
atendimento ao público;  

 
B. aquisição de mais 02 veículos e a contratação de mais 01 agente de fiscalização; 

 
C. intensificação dos trabalhos das Comissões com análise dos processos Éticos-Disciplinares; 

 
D. aperfeiçoamento do Profissional de Educação Física através de parceria com o Governo do Estado 

de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais-NESCON, Instruções de Ensino 
Superior, abrangendo profissionais de várias regiões do Estado. 
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5. GOVERNANÇA
 
5.1. Estrutura de Governança da Entidade 
 

Conforme disposto em seu Estatuto art. 28, o CREF6/MG é composto de 28 (vinte e oito) 
Conselheiros, dos quais 20 (vinte) são Efetivos e 08 (oito) Suplentes, com mandato de 06 (seis) anos, 
eleitos na forma que dispõe este Estatuto, e pelo seu último Ex-Presidente que tenha cumprido 
integralmente seu mandato, com direito a voz e voto. Parágrafo Único - O Ex-Presidente do CREF6/MG 
terá direito a voz e voto, permanecendo no Plenário pelo mandato seguinte ao exercido, pelo período de 
três anos, com os mesmos direitos e deveres. 
Art. 29  Em sua organização o CREF6/MG é constituído pelos seguintes Órgãos: 
 I  Plenário;  
II Diretoria;  
III  Presidência;  
IV  Órgãos de Assessoramento. 
 Parágrafo único - Compete a cada órgão elencado no caput deste artigo a elaboração de seu Regimento, 
sujeito a aprovação do Plenário do CREF6/MG. 
 
5.2. Informações sobre os dirigentes e colegiados 

 
SEÇÃO I - DO PLENÁRIO 
Art. 30 - O Plenário do CREF6/MG é o poder máximo da Entidade e é constituído por 20 (vinte) 
Membros Efetivos e pelo último Ex-Presidente do CREF que tenha cumprido integralmente seu mandato. 
§ 1° - Na falta ou impedimento de 01 (um) ou mais Membros Efetivos, sua ausência será suprida pela 
presença de Suplente convocado pelo Presidente, sendo sua representação unipessoal.  
§ 2° - No caso de vacância de Membro Efetivo, assumirá o Membro Suplente na ordem de inscrição da 
chapa eleitoral. 
 Art. 31  O Plenário do CREF6/MG somente deliberará sobre os assuntos constantes na sua pauta de 
convocação e com a presença mínima de metade mais o primeiro inteiro de seus Membros Efetivos 
eleitos.  
Art. 32  A pauta de reunião do Plenário será definida pela Diretoria do CREF6/MG, no mínimo, 10 (dez) 
dias antes da sua realização.  
Parágrafo único - Poderão ser incluídos na pauta, mediante aprovação, por maioria simples, assuntos 
apresentados por Conselheiros no início da reunião do Plenário.  
Art. 33 - O Plenário do CREF6/MG reunir-se-á:  
I - ordinariamente, até 12 (doze) vezes ao ano, de forma presencial ou virtual, em local e data a ser fixado 
pela Diretoria, por meio de convocação feita com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, sendo no 
mínimo uma reunião a cada três meses; 
II - extraordinariamente, sempre que necessário, quando convocado pela Diretoria ou por meio de 
requerimento fundamentado e assinado pela maioria de seus Membros efetivos.  
Art. 34  Compete ao Plenário do CREF6/MG, com a presença mínima de metade mais o primeiro inteiro 
de sua composição: 
I  estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos previstos neste Estatuto; 
II aprovar atos normativos ou deliberativos necessários ao exercício de sua competência;  
III  adotar e promover as providências necessárias à manutenção da unidade de orientação e ação do 
CREF6/MG;  
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IV  apreciar e aprovar o relatório das atividades desenvolvidas pelo CREF6/MG, encaminhando para 
conhecimento do CONFEF;  
V fixar, dentro dos limites estabelecidos pelo CONFEF, o valor das contribuições, anuidades, preços 
dos serviços, taxas, emolumentos e multas devidas pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas 
Jurídicas registrados no respectivo CREF, através de Resolução sobre o tema, publicada no Diário Oficial 
da União ou do Estado até 31 de Dezembro do ano anterior à cobrança, em observância ao princípio da 
anterioridade;  
VI - deliberar sobre os processos apreciados pelos Órgãos de Assessoramento;  
VII  decidir sobre impedimento, licença, dispensa e justificativas de falta do Presidente, dos Vice-
Presidentes, dos componentes da Diretoria, e dos demais Membros; 
 VIII - fixar e normatizar, quando houver, a concessão de diárias, jetons e ajuda de custo;   
 IX  respeitar e fazer respeitar as normas emanadas do Código de Ética do Profissional de Educação 
Física;  
X  propor ao CONFEF alterações no Código de Ética do Profissional de Educação Física; XI  deliberar 
sobre a implantação de unidades Seccionais do CREF6/MG, em sua área de abrangência, decidindo sobre 
seu funcionamento.  
Art. 35  Compete ao Plenário do CREF6/MG, por 2/3 (dois terços) dos seus Membros de sua 
composição:  
I  aprovar seu Estatuto;  
II - aprovar seu Regimento;  
III - deliberar sobre as propostas de alteração do Regimento do CREF6/MG, em todo ou em parte;  
IV  eleger e dar posse aos Membros das respectivas Diretorias, após cada eleição, e dos Órgãos de 
Assessoramento; 
V  deliberar sobre os processos apreciados pelos Órgãos de Assessoramento, conforme o estabelecido 
em seu Regimento;  
VI  decidir sobre a destituição da Diretoria do CREF6/MG, em todo ou em parte, desde que solicitada 
através de expediente devidamente fundamentado e com a assinatura de, no mínimo, metade mais o 
primeiro inteiro de seus Membros Efetivos eleitos;  
VII  julgar, em última instância, qualquer decisão de seus Órgãos internos;  
VIII  aprovar ou alterar, em todo ou em parte, os Regimentos de seus Órgãos de Assessoramento;  
IX - aprovar o Orçamento anual e o plano de trabalho do CREF6/MG;  
X autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis do CREF6/MG, pela Diretoria;  
XI  julgar os processos éticos e administrativos de seus registrados; 
XII - elaborar e aprovar o Regimento Eleitoral de acordo com as diretrizes emanadas do CONFEF, a 
partir das propostas oriundas do Colégio de Presidentes.  
SEÇÃO II - DA DIRETORIA 
Art. 36  A Diretoria do CREF6/MG é o órgão que exerce as funções administrativas e executivas deste 
Conselho e será constituída pelo Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º 
Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro.  
 
Art. 37  A Diretoria do CREF6/MG será eleita na primeira reunião do Plenário, após a posse dos 
Membros Conselheiros, para mandato de até 03 (três) anos.  
§ 1º - A Diretoria poderá, dentro de sua organização e necessidades, criar assessorias e nomear seus 
titulares, com atribuições específicas ao seu funcionamento.  
§ 2º - A Diretoria, a Presidência a as Comissões podem ser substituídas pelo Plenário a qualquer tempo, 
mediante nova eleição, respeitadas as garantias constitucionais.  
Art. 38 - A Diretoria do CREF6/MG reunir-se-á, ordinariamente, até 12 vezes ao ano de forma presencial, 
com intervalo máximo de 60 (sessenta) dias e, extraordinariamente, sempre que for necessário, por 
convocação do Presidente ou pela maioria de seus Membros.  
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Art. 39  As competências de cada Membro da Diretoria do CREF6/MG, além das previstas neste 
Estatuto, serão estabelecidas em Regimento aprovado pelo Plenário do CREF6/MG.  
Art. 40  Compete, coletivamente, à Diretoria do CREF6/MG:  
I cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno e as deliberações do 
Plenário; 
II estabelecer as diretrizes básicas e compatibilizá-las com a administração do CREF6/MG;  
III  preservar o patrimônio do CREF6/MG;  
IV  desenvolver suas ações de forma planejada e transparente;  
V  prevenir riscos que afetem as contas garantindo seu equilíbrio, controlando a receita, balanços e as 
despesas, mensalmente, bem como verificando a compatibilização entre o apurado no sistema cadastral, o 
extrato bancário, os numerários em caixa e o balancete, oficiando ao CONFEF;  
VI atuar atendendo aos princípios do planejamento, transparência e moralidade;  
VII  apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades administrativas;  
VIII  promover aquisição, transmissão de domínio, posse, direitos, pretensões e ações sobre bens 
imóveis e gravá-los com ônus reais e outros, desde que digam respeito à ampliação ou resguardo do 
patrimônio do CREF6/MG, após autorização do Plenário;  
IX  autorizar ou aprovar operações de crédito e contratos de qualquer natureza, desde que tenham como 
objetivo o interesse e as necessidades do CREF6/MG;  
XI  admitir e demitir empregados necessários à administração do CREF6/MG; bem como, regulamentar 
o regime de pessoal e fixar-lhes remuneração, nos termos das normas vigentes;  
XI - aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como 
autorizar a contratação de serviços especiais;  
XII  implementar a instalação de unidades Seccionais;  
XIII  fixar e normatizar o pagamento de diárias, jetons, deslocamentos, ajuda de custo, representação de 
gabinete e de despesas eventuais autorizadas, conforme legislação vigente;  
XIV  encaminhar, mensalmente, o balancete financeiro ao CONFEF;  
XV  adotar todas as providências e medidas necessárias à realização das finalidades do Sistema 
CONFEF/CREFs;  
XVI- autorizar a participação do CREF6/MG em entidades científicas, culturais, de ensino, de pesquisa, 
de âmbito nacional ou internacional, voltadas para a especialização e a atualização da Educação Física;  
XVII  conhecer e dirimir dúvidas suscitadas por seus registrados;  
XVIII - desempenhar as ações administrativas, financeiras e políticas do CREF6/MG;  
XIX - zelar, garantir e acompanhar a sustentabilidade do CREF6/MG. 
 
SEÇÃO III - DA PRESIDÊNCIA 
 
Art. 41  A Presidência do CREF6/MG será exercida por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Vice-Presidentes 
eleitos por mandato igual ao da Diretoria.  
Art. 42  O Presidente do CREF6/MG, em seus impedimentos legais de qualquer natureza, inclusive 
licença, será substituído pelo 1º Vice-Presidente e, no impedimento deste, pelo 2º Vice-Presidente, com 
todas as atribuições inerentes ao cargo.  
Art. 43  O Presidente exerce a representação legal, nacional e internacional do CREF6/MG, tanto junto a 
organizações públicas quanto a privadas, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo constituir 
procurador ou delegação.  
Art. 44  Além de outras atribuições previstas no Regimento do CREF6/MG, ao Presidente compete: 
I  convocar e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria;  
II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário e da Diretoria;  
III  zelar pela harmonia entre os Conselheiros e entre as unidades Seccionais, em benefício da unidade 
política do CREF6/MG; 
IV  convocar os Órgãos de Assessoramento e as Comissões;  
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V  opinar liminarmente pelo recebimento ou rejeição de representação feita contra qualquer inscrito no 
CREF6/MG;  
VI  examinar a admissibilidade dos recursos interpostos perante o Tribunal Regional de Ética  TRE, 
nos termos do Código Processual de Ética;  
VII  supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, econômicas e financeiras 
do CREF6/MG;  
VIII  adotar providências de interesse do exercício da Profissão, promovendo medidas necessárias à sua 
regularidade e defesa, inclusive em questões judiciais e/ou administrativas;  
IX - movimentar, solidariamente com o Tesoureiro, as contas bancárias e contratos de ordem financeira e 
patrimonial do CREF6/MG;  
X responder consultas sobre o registro e fiscalização do exercício profissional;  
XI  baixar Deliberações e Resoluções, após decisão do Plenário;  
XII  baixar atos administrativos pertinentes.  
Art. 45  Compete aos Vice-Presidentes do CREF6/MG: 
I  substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos legais;  
II auxiliar o Presidente no exercício de suas funções; 
III  despachar com o Presidente e executar as atribuições que lhes forem delegadas por ele ou pela 
Diretoria. 
5.3. Papéis e funcionamento dos colegiados 
 
SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
Art. 46  São Órgãos permanentes de Assessoramento do CREF6/MG, além de outros que venham a ser 
criados:  
I  Comissão de Controle e Finanças; 
II Comissão de Ética Profissional;  
III  Comissão de Orientação e Fiscalização;  
IV  Comissão de Legislação e Normas;  
V - Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional.  
Parágrafo único - Poderão ser criadas Comissões Temporárias ou Grupos de Trabalho, de acordo com a 
deliberação do Plenário.  
Art. 47 - As Comissões são órgãos de consultoria do Plenário, da Diretoria e da Presidência do 
CREF6/MG, às quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos que lhe forem 
enviados pelo Presidente do CREF6/MG, retornando-os devidamente avaliados para decisão superior.  
5.4. Atuação da unidade de auditoria interna 
 
Não se aplica. 
 
5.5. Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos Gestão de riscos e controles 
internos 
 
Não se aplica. 
 
5.6. Gestão de riscos e controles internos 
 
Não se aplica. 
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5.7. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 
 
Os Membros de Diretoria, Conselheiros e Administradores do CREF6/MG não são remunerados. 
 
5.8. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 
 
Não se aplica. 
 
5.9. Informações sobre as ações trabalhistas contra a entidade 
 
 Durante o ano de 20015, o CREF6/MG, houve duas ações trabalhistas, ação de nº: 0010843-35-
2015-6-03-0181, reclamante: Nathália Martins de Almeida Rocha, acordo e quitação em 14/09/2015 e 
Ação de nº: 0011415-91-2015-5-03-0006, reclamante: Luciana Sales Sacramento, acordo e pagamento 28 
de Janeiro/2016. 
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6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
 
6.1. Canais de acesso do cidadão 
 
 O CREF6/MG disponibiliza o seu site, atendimento in loco na Sede e nas Seccionais de segunda a 
sexta feira no horário de 09:00 horas às 17:00 horas. 
 
6.2. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários 
 
 Aferimos o grau de satisfação pela recepção dos e-mails, 

 
  
6.3. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade  
  
 No site do CREF6/MG é disponibilizado todas as atividades.  
 
6.4. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.  
 
 Reforma das Seccionais. 
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7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 
7.1. Desempenho financeiro do exercício 

 
As informações referentes a este item encontram-se nas diversas Demonstrações Contábeis. 

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e 
avaliação e mensuração de ativos e passivos. 
 
 O CREF6/MG ainda não está aplicando dos dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16.9 e NBC T 16.10, aprovadas pelas Resoluções 
CFC nºs 1.136 e 1.137, ambas de 21 de novembro de 2008. Estamos em fase de conscientização junto aos 
gestores, para a importância de medidas necessárias para a correção das falhas de controle, para que possa 
começar o levantamento físico (inventario) do Ativo Imobilizado, ou a possibilidade de Contratação de 
uma empresa especializada em Inventario Patrimonial. Por isso ainda não foi possível em 2015 aplicar os 
dispositivos supra mencionados, mas a atual gestão vem trabalhando de forma incisiva para sanar essas 
dificuldades aqui apresentadas, objetivando o exercício de 2016 para contemplar em sua totalidade todos 
os respectivos dispositivos. 
 

 
Considerando que o Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região  CREF6/MG possui 

Orçamento Único onde está incluso todas as receitas e as despesas o sistema de custeio utilizado é o 
método direto sem aplicar qualquer tipo de rateio.  
 
7.4. Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial. 
 

Todos os procedimentos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais foram realizados em 
conformidade com a Legislação vigente, tais como Lei 4.320/64, e MCASP 2015. 
 
7.5. Notas Explicativas de conciliações dos regimes contábeis adotados (Lei 4.320/1964 e 6.404/1976) 
 
 A partir de 01 de Janeiro de 2015, a contabilidade do Conselho Regional de Educação Física da 
Sexta Região - CREF6/MG, passou a ser elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público. Não obstante, as receitas passaram a ser escriturada pelo regime de 
COMPETENCIA, no Sistema Patrimonial, em atendimento a Resolução CFC 1132/08 que aprovou 
praticas, procedimentos, elaboração das demonstrações contábeis, igualando ao mesmo tratamento que já 
era dado as despesas. 
 

 
 Não se aplica ao Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região  CREF6/MG 
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8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
 
8.1. Gestão de pessoas 

 
 O CREF6/MG proporciona aos seus funcionários, todas as possibilidades de exercer as funções, 
em ambiente confortável e salubre, material individualizado para o trabalho, plano de saúde e treinamento 
contínuo. Proporcionando condições de desenvolvimento do conhecimento técnico, da responsabilidade, 
da liderança e crescimento como pessoa. 

8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade  
 

Denominação Nº Vagas 
Agentes de Orientação e Fiscalização  14 

Arquivista 02 
Atendente 02 

Auxiliar Administrativo 16 
Cargos de Chefia 09 

Contínuo 01 
Estagiário 06 

Serviços Gerais 02 
Técnico em Informática 01 
Funcionário Temporário 12 

Total 65 
 
 

8.1.3. Contratação de mão de obra temporária  
O CREF6/MG tem no seu quadro 12 funcionários, com contrato determinado para atender a 

necessidade temporária e excepcional de interesse Público, nos termos do inciso IX do Art. 37 da 
Constituição Federal.  

 
8.3. Gestão da tecnologia da informação  
Não se aplica. 
 
8.3.1. Principais sistemas de informações  
Não se aplica. 
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9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU 
 
 O CREF6/MG, não possui nenhuma determinação feita em acórdão do TCU, que esteja pendente 
de atendimento (não atendida ou atendida parcialmente). Na aplicação do disposto no § 1º do art. 209 da 
Resolução TCU 246/2011 (Regimento Interno do TCU).  
 
9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno 

 
 O CREF6/MG possui como órgão de controle interno a Comissão de Controle e Finanças a qual 
compete: 
 I  examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do 
exercício do CREF6/MG e de suas Seccionais, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do 
Plenário; 
II  examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF6/MG e suas Seccionais, verificando se 
correspondem às cotas creditadas e se foram efetivamente quitadas, relacionando, mensalmente, as 
Seccionais em atraso, com indicação das providências a serem adotadas; 
III  examinar a proposta orçamentária do CREF6/MG; 
IV  apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, 
sugerindo as medidas a serem tomadas. 
   As recomendações e providências solicitadas pela Comissão de Controle e Finanças são adotadas 
pela conforme orientações.  
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10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
Este CREF6/MG, considera ter contemplado nos itens anteriores todos os assuntos de máxima 

relevância para o bom desempenho desta gestão. 
 

CONCLUSÕES 
  A cada ano há sempre uma necessidade de superação, que nós modestamente tentamos contemplar 
os objetivos traçados.  Assim como outros Conselhos, estamos experimentando os percalços inerentes à 
estruturação sólida de uma jovem profissão regulamentada, mas que não nos exime de agir com 
engajamento e responsabilidade. 
 
 Procuramos no decorrer deste exercício de 2015, atender às demandas básicas para um bom 
funcionamento, visando os anseios da sociedade, dos Profissionais e das pessoas jurídicas registradas. 
  
 Apesar da instabilidade financeira, comum a toda pessoa jurídica como os Conselhos, que 
sobrevivem da arrecadação de anuidades, acreditamos ter atingindo de forma satisfatória os resultados 
pleiteados, fortalecidos para prosseguir com efetivação das metas de 2016.  
 
 

 ______________________________________ 
Olimar Castro Rezende 

Contador 
CRC/MG  65.805/0  

 
______________________________________ 

Claudio Augusto Boschi 
Presidente CREF6/MG  

 
 

___________________________________ 
Anísia Sudário Daniel 

Tesoureira 
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11. ANEXOS E APÊNDICES 

 
Balanço Financeiro 
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