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1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 
 

O ano de 2019 trouxe consigo, além da continuidade e qualidade do trabalho que vem sendo 

empreendido por este CREF6/MG, o orgulho de se comemorar 20 anos de existência. 

 

É com muita satisfação que analisamos toda essa trajetória, sendo que neste ano de 2019 

alcançamos a marca de 40.000 registros. Esse quantitativo não representa apenas números, mas a coroação 

de todo o empenho da Educação Física para obter o merecido reconhecimento por parte dos profissionais 

que a representa, bem como pela sociedade, que se beneficia de todos os avanços que  a profissão 

conquistou ao longo dessas décadas, principalmente, em decorrência da regulamentação profissional, que 

abriu as portas para que o campo de intervenção se tornasse mais próspero, com possibilidades de ações 

interdisciplinares, e com atuações bem  pontuais na área da saúde. Longe do estigma da Educação Física 

como disciplina escolar ou como a cultura do corpo perfeito, agora mais do que nunca se busca a promoção 

e a prevenção à saúde, a qualidade de vida e o bem-estar, e pelo fato de sabermos que podemos ser o 

diferencial para que as pessoas usufruam de uma vida melhor e mais saudável, somos incentivados 

diariamente a permanecer lutando para que a profissão se desenvolva com a excelência inerente à sua 

importância. 

 

Procuramos ao longo desse relatório demonstrar a atuação do CREF6/MG no decorrer do ano 2019, 

ressaltando a importância da participação ativa dos Conselheiros Regionais, bem como dos funcionários, 

para que os projetos idealizados cumprissem as suas metas, permitindo ao Conselho uma projeção para 

novos desafios e um desenvolvimento comprometido com a ética e a valorização profissional. 

 

Ressaltamos o nosso denodo em reforçar as ações de fiscalizações, e para isso, investimos na 

realização de Seleção Pública para a contratação de mão de obra e aquisição de veículos novos que 

subsidiarão o deslocamento das equipes para os trabalhos em campo, reafirmando a nossa missão de zelar 

pela segurança e qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

 

Destacamos, ainda, como saldo positivo, a aproximação que o CREF6/MG manteve com outros 

Conselhos Profissionais, quando em diversas ocasiões pudemos além da troca de experiências e cooperação 

para a execução de projetos afins, vislumbrar a perspectiva de um empenho mútuo na reivindicação de 

políticas públicas que mantenham a efetiva atuação dessas entidades em defesa da profissão e da sociedade, 

enquanto usuária dos serviços prestados. 

 

Não podemos deixar de falar da parceria mantida com as Instituições de Ensino Superior, que tem 

nos permitido orientar e incentivar os discentes ao regular exercício profissional, o que vem corroborando 

os altos índices de registros neste CREF6/MG.  Outro importante parceiro é o Núcleo de Educação em 

Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFMG, que com diversas oportunidades de aperfeiçoamento 

e capacitação em nível de especialização tem propiciado aos Profissionais de Educação Física a 

possibilidade de aprendizagem de novos conhecimentos e consequente enriquecimento de seus currículos, 

colaborando de forma significativa para a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. 

 

O labor é incessante é poderá ser verificado pelos dados aqui informados, seguiremos com a 

máxima dedicação para que o Conselho Regional de Educação Física da 6º Região permaneça focado em 

sua missão de se empenhar pelo crescimento da Educação Física e da elevação da sua imagem para que 

todos reconheçam os seus desígnios como de uma profissão séria e digna da sua função social. 
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2. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO 
 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DA UPC E DECLARAÇÃO DA SUA MISSÃO E VISÃO 

 

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 6ª REGIÃO – CREF6/MG, criado 

pela Lei Federal nº 9.696, 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. 

 

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 2.766, Santo Agostinho, CEP 30.140-085, Belo 

Horizonte/MG. 

 

(...) 

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. 27º – 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; 

mailto:cref6@cref6.org.br
http://www.cref6.org.br/
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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. 9.696/98; 

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; 

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; 
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XXV. promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades; 

XXVI. contribuições, taxas, emolumentos, serviços e multas, esgotados os meios de cobrança amigáveis; 

XXVII. incentivar os Profissionais de Educação Física a participar das atividades do Sistema 

CONFEF/CREFs, sobretudo do processo eleitoral; 

XXVIII. zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da Profissão de Educação Física 

e de seus Profissionais; 

XXIX. instalar, orientar e inspecionar unidades Seccionais dentro de sua área de abrangência; 

XXX. funcionar como Órgão Consultivo dos Poderes constituídos em assuntos relacionados à Educação 

Física. 

 

 
Figura 1 - Atividade do Conselho Regional de Educação Física 

2.2. COMPOSIÇÃO  

 

Atividade do Conselho Regional de Educação Física 

O Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região é composto por 28 Conselheiros, sendo 

20 efetivos e 8 suplentes, obrigatoriamente Profissionais de Educação física, devidamente registrados e em 

dia com suas obrigações estatutárias. São eleitos em forma de rodízio, de maneira a resguardar a 

continuidade dos trabalhos desenvolvidos durante o mandato. 

 

Após a composição do plenário é realizada a escolha da Diretoria a qual apresentamos a seguir. 

 

 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. Esta Diretoria teve a data de gestão alterada para o período de 

01/01/2019 a 31/12/2021, em virtude da eleição ocorrida na data de 03 de Setembro de 2018 e homologada 

em 14 de Setembro de 2018. 
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Nome Atividade Registro Número Período de Gestão 

Claudio Augusto Boschi Presidente CREF 000003-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

Adailton Eustáquio Magalhães 1º Vice-Presidente CREF 000005-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

Marco Túlio Maciel Pinheiro 2º Vice-Presidente CREF 000760-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

Marley Pereira Barbosa Alvim 1ª Secretária CREF 000263-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

José Humberto Ferreira 2º Secretário CREF 000012-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

Anísia Sudário Daniel 1ª Tesoureira CREF 000028-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

Carlos Alberto dos Santos 2º Tesoureiro CREF 000056-G/MG 01/01/2019 a 31/12/2021 

Quadro 1 - Diretoria do CREF6/MG 

 

Compete à 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. 

 

2.3. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES 

 

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. Sendo 

assim não participa como sócio de nenhum outro ramo de atuação, trabalhando para gerir a unidade em 

conjunto com o sistema, auxiliando os outros regionais de maneira a proporcionar a troca de conhecimento 

para o crescimento conjunto. 

 

2.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
Figura 2 - Organograma do CREF6/MG 
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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 competem 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. 

 

 O Conselho ao longo dos tempos vem aprimorando e adequando de forma sistêmica os seus 

processos internos, no intuito de melhor atender os Profissionais, a Sociedade e produzir dados mais 

confiáveis para a gestão.  Neste ano de 2019 foram realizadas alterações estruturais nos departamentos e 

de cargos. A nova estrutura ficou assim definida: Gerência, Secretária Executiva, Departamento 

Administrativo e Financeiro, Departamento de Atendimento, Departamento de Contabilidade, 

Departamento de Orientação e Fiscalização, Departamento de Registros, Departamento Jurídico e os 

Setores Financeiro, de Comissões, de Compras, de Comunicação, de Pessoas Físicas, de Pessoas Jurídicas, 

de Recurso Humanos, de Serviços Gerais, de Tecnologia da Informação e Seccionais. 

 

 Gerência: Desenvolver atividades pertinentes ao atendimento direto à Presidência, administrar as 

tarefas aos chefes de departamento, reuniões periódicas com os departamentos, reunir informações 

gerenciais dos trabalhos internos, atender todas outras demandas do Conselho e acompanhar todos os atos 

administrativos. 

 

Secretaria Executiva: Administrar e executar as atividades fins 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 Registros 

 

a) O Setor 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. 

 

b) O Setor 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: É 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 estabelecidas pelo Estatuto e pelo Regimento Interno. 

 

Departamento Jurídico: 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 e 

demandas internas dos departamentos. 
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Departamento Administrativo e Financeiro: É responsável pelo desenvolvimento das atividades de 

planejamento, coordenação, acompanhamento e controle, relacionadas com as áreas de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos, Comunicação, Compras e Serviços Gerais. Este Departamento é responsável 

por exercer a gerência das operações financeiras, como a emissão de cheque para pagamentos de 

fornecedores, 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. 

 

a) Setor de Comunicação: Responsável pela criação e elaboração de toda comunicação para o 

público interno e externo do CREF6/MG. Faz interação com os canais de comunicação 

clipping de notícias. 

 

b) Setor de Compras: Responsável por fazer os levantamentos dos possíveis fornecedores das 

demandas de compras, elaboração dos processos de compra em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acompanhamento dos processos desde a liberação da 

compra até a entrega ao departamento demandante.  

 

c) Setor de 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 necessárias ao bom 

desenvolvimento das atividades por parte dos colaboradores. 

 

d) Setor Financeiro: Responsável por conferir a exatidão de todos os documentos originados 

pela contratação de bens e serviços para posterior pagamento. Nesta fase são verificados os 

processos de compra e de recepção, consulta da origem do documento fiscal e programação 

para pagamento. Após os pagamentos são escrituradas com as destinações dos pagamentos 

dos referidos cheques. São também confeccionadas planilhas para os recolhimentos dos 

impostos originados das retenções federais das contratações, visando à emissão dos 

documentos de arrecadação. Os cheques emitidos são ainda planilhados por Banco, conta, 

ordem cronológica e numérica para controle da contabilidade. Alguns contratos são 

acompanhados por este Setor. 

 

e) Setor de Serviços Gerais: Responsável por montagem de material para 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. 

 

f) Setor da Tecnologia da Informação: Responsável por gerenciar todas as atividades de dados, 

de software, de hardware e de telefonia do CREF6/MG, criar e distribuir a rede de 

computadores e telefonia diante das necessidades, realizar os backups diários, acompanhar a 

estabilidade do site. É responsável também por elaborar e apresentar melhorias ao parque 

tecnológico à Gerência do Conselho. 

 

2.5. PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

O Conselho tem como os principais meios de comunicação com os Profissionais da Educação 

Física, a Sociedade e seu Público interno, os seguintes canais: Atendimento in loco em suas Seccionais, 

telefônico, Site CREF6/MG, Instagram – Perfil do CREF6/MG, Jornal do CREF6/MG, CREF Informa, 

Plantão do CREF6/MG, CREFNEWS e comunicação por meio de correio eletrônico. 
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Figura 3 - Instagram – Perfil do CREF6/MG 

 

2.6. AMBIENTE EXTERNO 

 

O CREF6/MG enquanto órgão de representação, normatização, disciplina, defesa e fiscalização 

dos Profissionais de Educação Física e Pessoas Jurídicas prestadora de serviços em atividade física 

orientada, com jurisdição em todo Estado de Minas Gerais. 

 

O Conselho neste ano de 2019 não teve nenhum fator externo relevante que pudesse influenciar no 

seu resultado de gestão, embora o ramo da atividade física esteja em constante evolução. O CFRE6/MG 

conseguiu se adequar e efetuar os atendimentos e disponibilizar meios para que a sociedade permanecesse 

bem guarnecida. 

 

2.7. MODELO DE NEGÓCIOS 

 

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. 

 

E 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. 

 

2.8. CENÁRIO NACIONAL 

 

Neste ano de 2019 ainda continua nos mesmos moldes de anos anteriores, com muita luta por todos 

os campos da sociedade. Na área de atividade física orientada também não foi muito diferente, pois em 

momentos de crise financeira, culturalmente, buscamos conter gastos com cortes no orçamento familiar e 
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um dos primeiros alvos atingidos é a prática esportiva, o lazer e as demais voltadas para o condicionamento 

físico. 

 

Foi possível observar que o cenário mineiro foi afetado pelos percalços ocorridos em nível 

nacional, e que as dificuldades políticas financeiras local também foram motivo de preocupação para que 

pudéssemos manter a excelência no atendimento à população e ao Profissional de Educação Física, pois é 

relevante para que a fiscalização dos 853 municípios pertencentes a nossa região, que o valor arrecadado 

com a anuidade possa arcar com o deslocamento dos nossos Agentes de Orientação e Fiscalização, 

manutenção das atividades administrativas, parcerias desenvolvidas para o aprimoramento do Profissional, 

programas de palestras e demais ações que remetam a necessidade da utilização deste recurso arrecadado 

e revertido para a sociedade. 

 

Mesmo com a economia no freio, o CREF6/MG buscou a sua adequação à realidade, verificando 

seus contratos, otimizando custos, mostrando à sociedade mineira a importância do Profissional de 

Educação Física através de publicações e eventos. Também buscou investir em publicações técnicas de 

diversas áreas e com autores renomados, para que o Profissional aprimorasse seu conhecimento, tendo seu 

trabalho valorizado de maneira efetiva. 

 

Isso fez com que, mesmo com todas as dificuldades, ampliássemos o número de registrados em 

nosso quadro, ofertando à população mineira um leque ainda maior de opções habilitadas para a sua 

orientação em busca de uma vida saudável. 

 

Veremos nos dados que seguem neste relatório que o CREF6/MG continua investindo em 

demonstrar importância do Profissional de Educação Física para a sociedade, pois, muitas vezes o 

indivíduo não tem consciência do quão prejudicial pode ser uma prática de exercício sem a orientação 

correta. Através de palestras que foram realizadas em Instituições de Ensino em todo estado, mostramos a 

necessidade de registro e propagamos a necessidade de informação aos futuros Profissionais, que devem 

cientificar o primor de uma conduta ética e fazer com que os seus clientes e alunos entendam a importância 

da prática do exercício físico orientado por um profissional devidadamente habilitado e registrado. 

 

Dentro deste contexto globalizado, mantivemos os olhos abertos para as novas modalidades de 

ofertas de exercícios e tendências que chegaram ao Brasil. Algumas afetam todo o Sistema 

CONFEF/CREFs, e, por isso, demandaram regulamentação pelo ente Federal. No que tange à Minas 

Gerais, o CREF6/MG permanece atento para que este serviço público seja prestado cada vez mais dentro 

dos princípios da Administração Pública e a contento do povo Mineiro. 
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3. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 

3.1. DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

 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; 

I. diretoria; 

II. presidência; 

III. órgãos de Assessoramento. 

 

Parágrafo único - Compete a cada órgão elencado no caput deste artigo a elaboração de seu Regimento, 

sujeito à aprovação do Plenário do CREF6/MG. 

 

3.2. ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 O CREF6/MG disponibiliza o seu Site, atendimento in loco na Seccional BH-Centro/Sede sito à 

Rua Bernardo, 2.766 de 08:00 às 17:00horas e de 09:00 as 17:00 horas nas Seccionais de Juiz de Fora, 

Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas, Ipatinga, Viçosa e Montes Claros, no horário de 09:00 às 

17:00horas de segundo a sexta-feira e por telefone nos mesmos horários e dias da semana. 

 

3.3. PRINCIPIAS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E PARTES 

INTERESSADAS 

 

 São adotadas medidas apropriadas para assegurar o acesso, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, à informação e comunicação, serviços eletrônicos, bem como a outros serviços e 

instalações abertos ao público. 

 

O CREF6/MG conta com um profissional formado em comunicação social – jornalismo, para que 

possamos levar de forma adequada a informação à sociedade. Assim, buscamos interagir com o destinatário 

de nosso serviço de maneira eficiente, fazendo com que entenda a necessidade da participação do 

Profissional de Educação Física em todos os campos e para que a sociedade fique ciente das ações 

desenvolvidas em prol da população mineira. 

 

Assim, destacamos abaixo as principais formas de comunicação utilizada, quantificando em 

números o que foi possível desenvolver dentro da perspectiva orçamentária. 

 

O Setor de Comunicação do CREF6/MG tem como missão a divulgação da imagem, do valor, da 

missão e dos objetivos do Conselho, tendo como função: Assessoria de Comunicação e imprensa; 

Comunicação interna e Externa; Jornalismo; Eventos e Fotografia. 
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3.4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Conforme disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, caput, “A administração pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Para falar de 

planejamento estratégico no contexto do setor público, destacam-se os princípios da legalidade e da 

eficiência. 

 

O CREF6/MG por ser um 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. O seu funcionamento está 

disciplinado pelo seu estatuto. 

 

Para realização das tarefas pertinentes ao CREF6/MG, com a nova estrutura temos os seguintes 

departamentos e seus setores: Gerência; Secretaria Executiva; Departamento de Orientação e Fiscalização; 

Departamento de Registros e seus Setores de Pessoa Física e Pessoa Jurídica; Departamento Jurídico; 

Departamento de Contabilidade; Departamento Administrativo e Financeiro e seus Setores de 

Comunicação, de Compras, de Recursos Humanos, Financeiro, da Tecnologia da Informação e de Serviços 

Gerais; Departamento de Atendimento, onde estão vinculados os Setores de Seccionais e das Comissões; 

que demonstraram as suas atividades durante o ano de 2019 

 

Durante o ano de 2019, continuamos com a mesma intensidade por ampliar o número de 

fiscalizações, mas que estas ocorressem de maneira qualitativa, até pela necessidade de otimizar as visitas 

devido à distância percorrida para chegar a cada local alvo do Departamento de Orientação e Fiscalização. 

 

Dando andamento ao planejamento de ampliação do número de fiscais, neste ano de 2019, o 

Conselho realizou o concurso público e treinamento para habilitar a contratação de novos ficais, já foram 

contratados 04 (quatro) novos fiscais. Além do concurso o Conselho fez a aquisição de mais 03 (três) novos 

veículos para incorporar a frota, podendo assim afirmar a estratégia de revisita da fiscalização dentro do 

mesmo ano, soprepujando, inclusive, os resultados obtidos por nós em 2017, o que nós faz trabalhar 

fortemente para atingir a nossa melhor marca. 

 

Sem perder a sua essência estatutária, que é a fiscalização, continuamos com a busca por levar ao 

Profissional a possibilidade de cursos subsidiados por esta autarquia e a oferta de seminários, simpósios, 

congressos através de instituições, principalmente de ensino superior, parceiras do CREF6/MG e amigas 

dos Profissionais. 

 

Não desviamos os olhos daqueles que estão trilhando o caminho para se tornarem Profissionais. 

Continuamos em contato permanente com os Reitores, Diretores Acadêmicos e Coordenadores de Curso, 

para que nos possibilitem fomentar a importância do Conselho e do Registro Profissional para aqueles que 

graduam e principalmente para a população, que almeja uma prestação de serviço com a devida excelência. 

 

Atuar em várias áreas, de maneira interdisciplinar e multidisciplinar já se tornou praxe desta gestão 

e se enraíza na forma de direcionar, através do diálogo e das ações em parceria com as Secretárias do 

Governo do Estado, Ministério Público, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância 

Sanitária, dentre muitos outros, fazendo com que a representatividade do Profissional de Educação Física 

seja notada e lembrada a todo momento nas discussões mais diversas, sejam elas políticas, sociais ou 

educacionais. 
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Assim, cada vez mais buscamos adequar a realidade vivida por este regional, com um trabalho que 

vai ao encontro de sanar falhas que por ventura ocorram, na tentativa de levar o melhor para a sociedade, 

de maneira transparente e eficaz. 

 

3.5. ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

A Profissão de Educação Física foi regulamentada em 1º de Setembro de 1998 pela Lei 9.696, 

proporcionando a criação do sistema CONFEF/CREFs (Conselho Federal de Educação Física/Conselhos 

Regionais de Educação Física), tendo como atividade fim o registro de Pessoas Físicas e Jurídicas, a 

orientação e fiscalização dos serviços prestados à sociedade. Para que o Conselho possa exercer as suas 

atividades ele dispõe da cobrança de anuidade,  (tributo) que está instituído na Constituição Federal no Art. 

149. 

 

 O CREF6/MG tem a sua jurisdição no estado de Minas Gerais, com uma grande extensão territorial 

que é composta por 853 municípios. Com a regulamentação da profissão, os Profissionais de Educação 

Físicas, as academias e congêneres, só poderão explorar ou exercer a profissão se legalmente 

habilitados e inscritos no Conselho. 

 

 A receita gerada das anuidades é utilizada para manter as despesas indispensáveis ao cumprimento 

de suas finalidades institucionais, como a orientação e fiscalização do exercício profissional, cursos de 

capacitação e qualificação dos funcionários, melhoria do parque tecnológico (software e hardware), 

aquisição de equipamento e ferramentas (veículo, móveis e utensílios), compra de imóveis, realização de 

palestras, seminários e palestras, simpósios, publicação de livros e material de divulgação e melhoria das 

instalações para adequação dos Departamentos e acomodação dos funcionários. Salienta-se que todas 

despesas com aquisições de produtos e insumos são realizadas de forma criteriosa e com zelo às normas 

pertinentes, preconizadas pela Lei 8.666/1993. Desde o início o dirigente máximo deste Conselho vem 

trabalhando com austeridade aos princípios que regem a Administração Pública. 

 

 Destaca-se o trabalho para que os recursos sejam revertidos nas atividades fins da Autarquia, 

atendimento que esclareça a dúvida do registro e de toda sociedade; averiguação das denúncias recebidas 

e criação de rotas de rotina, de maneira a visitar a maior número de estabelecimentos da cada deslocamento; 

parceria que tragam conhecimento diferenciado e vantagens ao Profissional, proporcionando o retorno no 

atendimento da sociedade e treinamentos para que o uso dos recursos investidos pelos registrados ser o 

mais adequado em prol do desenvolvimento da Educação Física Mineira. 

 

 Podemos, ainda,  pontuar o repasse em forma de cota-parte de 20% de toda receita para CONFEF 

e as despesas com os gastos efetivos com a fiscalização, enquanto atividade finalística, além das despesas 

com Conselheiros, as quais  também serão demonstradas nos tópicos abaixo. 

 

 Com isso, podemos concluir que com o trabalho árduo ao longo dos seus 20 anos, no 

aprimoramento dos seus procedimentos, nas parcerias, na transparência, na liberação de todos os canais de 

comunicação à sociedade em prol do Profissional de Educação Física, com eficácia e eficiência o 

CREF6/MG vem sedimentando o conceito enquanto Órgão Fiscalizador no cenário nacional. 

 
Valor Total Gasto com a Função de Fiscalização do Exercício Profissional 

Verba Valor 

Salários             616.400,95  

Encargos (INSS, IR, FGTS)            181.838,28  



 

 

21 

 

Combustível               55.561,36  

Diárias            352.725,00  

Manutenção dos veículos               39.483,41  

Plano de Saúde               53.181,47  

Seguro vida                 1.916,28  

Telefonia móvel institucional - gasto fiscalização                              -    

Vales- Refeições               69.580,00  

Vales- transportes               41.570,20  

Despesas com capacitação de fiscais                              -    

Total          1.412.256,95  
Quadro 2 - Total Gasto com a Função de Fiscalização 

 
Valor Total Gasto com Indenização a Conselheiros 

Verba Valor 

Diárias            415.150,00  

Jetons                              -    

Auxílios Representação            153.049,10  

Outras Verbas Indenizatórias                              -    

                               -    

Total            568.199,10  
Quadro 3 - Total Gasto com Indenização a Conselheiros 
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4. RISCOS, OPORTUNIDADES E PERPECTIVAS 
 

4.1. OTIMIZANDO AS RELAÇÕES PARA GANHO NO CAPITAL INTELECTUAL 

 

Devido à necessidade de aprimorar todo o processo de fiscalização, atendimento e registro, levando 

em consideração a possível inadimplência causada, principalmente, pelo momento econômico vivido, esta 

Autarquia buscou adequar o seu quadro de funcionários, capacitando e remanejando de forma a conseguir 

atender de maneira mais qualificada àqueles que necessitam de serviços e informações. 

 

A troca de informações entre as equipes que integram o conselho, ouvindo a sociedade, que tem 

como ponto forte o envio de mensagens eletrônicas para reclamações, esclarecimentos e sugestões, fazem 

com que aprimoremos todo contexto que envolve a eficiência da prestação de serviços. 

 

Novos integrantes continuam completando o quadro funcional e trazendo experiências de outros 

campos de atuação, pois o concurso realizado em 2016 continua dentro da validade e possibilitando as 

novas contratações nos casos de saída de pessoal, de forma que a reposição possa ser avaliada nos dados 

apresentados no quadro pessoal. 

 

As equipes, através de suas chefias, estão atentas para as inovações e modernizações ocorridas em 

seu campo de atuação, buscando inspiração nas condutas positivas governamentais, privadas e de outros 

Conselhos de fiscalização profissional. 

 

 Reuniões e parcerias com os outros Conselhos Profissionais de Minas Gerais, bem como  a 

participação em Conselhos Municipais e Estadual de esportes também agregam conhecimento a toda 

equipe e aos Conselheiros. 

 

 
Figura 4 - Otimizando as Relações para Ganho no Capital Intelectual 

 

4.2. RISCOS – CONTROLE INTERNO 

 

O CREF6/MG vem trabalhando intensamente na busca por alcançar a excelência em todos os seus 
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processos no que tange aos procedimentos internos, atendimento à sociedade em especial aos Profissionais 

de Educação Física, com intuito da redução de riscos. Hoje, dentro do contexto dos CREFs, somos 

considerados o primeiro colocado na qualidade de controle e prestação de serviços. 

 

Neste ano, como já falado anteriormente, fizemos uma mudança significativa em nossa estrutura 

organizacional, tornando de forma mais clara as atividades dos Departamentos e seus respectivos Setores, 

podendo assim buscar uma melhor adequação das atividades e um controle mais rígido do processos 

internos, podendo assim ter uma condição de melhoria dos custos e investimentos. A diretoria adota 

procedimentos burocráticos que visam afastar fraudes e má utilização de recursos. 

 

Ademais, existe uma comissão de finanças que tem autonomia para verificação dos procedimentos 

e gastos. O Conselho tem feito sistemicamente reuniões e treinamentos aos seus Departamento e Setores 

para redução de erros que possam impactar a gestão. 

 

4.3. OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS 

 

O crescimento do número de divulgação de pesquisas na área da saúde, que demonstram para a 

sociedade que a prática da atividade física, feita de forma adequada e bem orientada, traz diversos 

benefícios à saúde, o aumento no número de modalidades em academias, a demonstração de êxito nos 

programas de corrida de rua realizadas através dos “grupos de corrida”, fizeram com que a procura pelo 

exercício orientado por pessoas e em estabelecimentos específicos para este fim fosse maior. De todo 

modo, é importante destacar que o crescimento da busca com a diminuição do poder financeiro, trouxe 

como contraponto a abertura de estabelecimentos ilegais e a chegada de aventureiros leigos, que causam 

risco com uma orientação que mais beira à desorientação do usuário do serviço 

 

Em conjunto com essa demanda ocorre também o aumento de pessoas que se dizem influenciadoras 

digitais, e que por estarem com o condicionamento físico aparentemente dentro dos padrões desejados, 

utilizam seus canais de mídia social para chegar até pessoas que muitas vezes não conseguem ter acesso à 

orientação sobre o perigo de realizar um programa de treino que não foi especificado para suas condições 

biopsicossociais. 

 

Assim, ainda encontramos como desafios neste ano de 2019 a marginalidade de estabelecimentos 

e pessoas que se escondem através da não divulgação de dados verdadeiros em mídias sociais ou mesmo 

não efetuam os registros mínimos nos órgãos estaduais e municipais, dificultando a chegada da equipe de 

fiscalização para averiguar o possível exercício ilegal da profissão. 

 

Ademais, redes articuladas de pessoas que buscam perpetuar a prática da ilegalidade dentro da 

orientação em educação física, espalham a notícia da presença de fiscais assim que eles chegam ao 

município alvo da ação fiscalizatória, permitindo que aquele que está à margem da lei continue causando 

riscos à sociedade. 

 

Por esse motivo, a perspectiva é de que no ano de 2019 conseguimos mostrar à população que a 

prática de qualquer tipo de exercício físico deve ser orientada por pessoa capacitada e habilitada pelo 

conselho. Pois só com a participação cada vez mais efetiva do usuário do serviço ofertado é que 

conseguiremos chegar até o ilegal, mesmo que ele tente se esquivar dos agentes do CREF6/MG. 

 

Mostrando a sociedade que aquele que diz ser profissional e se esconde quando o poder público se 

faz presente, está agindo contra a lei e colocando a saúde de todos aqueles que ele atende em risco. 
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Buscamos também maior número de parcerias de forma a tornar o profissional detentor de um 

conhecimento cada vez maior e inseri-lo dentro de áreas cada vez mais diversas, aprofundando a sua 

atuação multidisciplinar. 

 

Desta forma, consideramos o saldo positivo, mesmo sabendo que ainda há o que superar para que 

as demandas internas e externas atinjam o ideal almejado pelo CREF6/MG. 
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5. RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO  
 

5.1. CREF6/MG EM NÚMEROS 

 

Apresentaremos a seguir os números do trabalho desenvolvido pelo Conselho, antecedidos de uma 

breve explicação da coordenação/setor que esteve responsável pela execução da atividade. Buscamos 

assim, o melhor entendimento das atividades desenvolvidas e facilitar a compreensão das ações realizadas 

em prol da adequação das atividades desenvolvidas pelos Profissionais de Educação Física no Atendimento 

à sociedade. 

 

5.2. DEPARTAMAENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 
Figura 5 - Departamento de Orientação e Fiscalização 

 

5.2.1. Ações 

 

Fiscalização de Pessoas Jurídicas e de Autônomos localizados tanto na Capital, Região 

Metropolitana e Interior do Estado; Fiscalização em Eventos; Atendimentos a Denúncias; Realização de 

Ações Conjuntas com diversos Órgãos Públicos; Criação de Palestras para Profissionais e Estudantes; 

Depuração dos registros de Profissionais. 

 

A intensificação das ações de Fiscalização, na Capital e na Região Metropolitana, Eventos, Ações 

Itinerantes e atender com maior rapidez os casos de denúncias recebidos pela Sede. 

 

5.2.2. Resultado: 

 

Neste ano o CREF6/MG realizou dois eventos importantes para melhoria do DOF, sendo a 

realização do Concurso Público para contratação de Agentes de Fiscalização e a compra de 03 (três) 

veículos. 
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Com o advento do concurso foi possível de início contratar 04 (quatro) Agentes de Fiscalização, 

porém, ocorreu o egresso de 02 (dois) Agentes, ficando a equipe composta por 13 (treze) Agentes. 

 

Mesmo com o elenco reduzido de Agentes, durante a maior parte do ano, o DOF conseguiu realizar 

um trabalho bastante consistente. Com a estrutura existente hoje, poderá ser feito uma programação de 

novas estratégias de fiscalização e executando com maior eficiência da função fim, tendo por consequência 

o sentimento de maior proteção à Sociedade e o conceito do CREF6/MG como órgão de regulação e 

fiscalização. 

 

Número de Fiscais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1 - Número de Fiscais 

 

Pontuamos as ações consideradas importantes e que foram realizadas durante o ano de 2019. 

 

O DOF efetuou o deslocamento a 228 Municípios mineiros, número relativamente abaixo dos anos 

anteriores, o que se justifica pela necessidade de retorno a municípios anteriormente visitados, por 

solicitação de órgãos públicos locais ou por novas denúncias realizadas nestes municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Número de Cidades Visitadas 
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Figura 6 - Fiscalizações Realizadas em 2019 e Resultados Obtidos  

 

5.3. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO 

 

Com a reestruturação dos Departamentos do CREF6/MG, o Departamento de Atendimento tem 

vinculado a ele o Setor de Seccionais e Setor das Comissões. 

 

5.3.1. Setor de Seccionais 

 

 Além do atendimento eletrônico via Site é também realizado os atendimentos in loco ao público 

de pessoas físicas e pessoas jurídicas, na Sede Conselho na Rua Bernardo Guimarães, 2.766 e nas sete 

Seccionais, localizadas estrategicamente nas Cidades de Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Poços de 

Caldas, Ipatinga, Viçosa e Montes Claros. 

 

 Neste o ano de 2019, o CREF6/MG realizou atendimento de forma presencial a 13.679 Pessoas 

Físicas, Pessoas Jurídicas e Outros, em todas as suas Seccionais, sendo assim distribuídos: 7.869 - 

Seccional BH-Centro/Sede, 972 - Seccional Leste - Ipatinga, 812 - Seccional Norte – Montes Claros, 1.218 

- Seccional Sudeste - Juiz de Fora, 667 - Seccional Sul - Poços de Caldas,  1.233 Seccional Triângulo I - 

Uberlândia, 528 - Seccional Triângulo II – Uberaba e 380 - Seccional Zona de Mata - Viçosa.  
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Gráfico 3 - Atendimento Presencial nas Seccionais 

 No fluxo dos processos de atendimentos realizados no CREF6/MG, no ano de 2019, foram 

detectados 337 processos com erros, trazendo o impacto do retrabalho. Os erros verificados foram assim 

distribuídos entre as Seccionais: 84 - Seccional BH-Centro/Sede,  43 - Seccional Leste - Ipatinga, 33 - 

Seccional Norte – Montes Claros, 51 - Seccional Sudeste - Juiz de Fora, 17 - Sal Sul - Poços de Caldas,  

51 Seccional Triângulo I - Uberlândia, 39 - Seccional Triângulo II – Uberaba e 19 - Seccional Zona de 

Mata - Viçosa. 

 

 
Gráfico 4 - Erros nos Atendimentos por Seccionais 

 

O Setor de Atendimento é responsável pelo controle de todos os protocolos e correspondências que 

circulam no Conselho. Em 2019 foram realizados 13.679 atendimentos de forma presencial e dentre eles 

verificou 337 processos com erros, ocasionando o retrabalho com o impacto de 2,00% sobre o total de 

processos. Comparando o quantitativo com os anos de 2018 com 17.054 protocolos e 2017 com 12.574 

protocolos. O quadro em seguida mostra os principais protocolos. 
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Gráfico 5 - Impacto dos Erros nos Atendimentos Presenciais 

 

 
Gráfico 6 - Evolução dos Protocolos Recebidos 

 
Atendimentos Presenciais em 2019 - Principais Assuntos Protocolados 

Assuntos Quantidade 

Agendamento 35 

Alteração de Endereço 606 

Alteração de Estado Cível 64 

Alteração de Fotos 41 

Alteração de Razão Social 11 

Alteração de Responsável Técnico 87 

Alteração/Correção de Cadastro 118 

Análise de Área de Atuação Profissional 33 

Análise de Anuidade de Pessoa Jurídica 7 

Análise de Registro de Pessoa Jurídica 9 

Análise de Registro de Profissional 92 

Análise de Registro de Profissional Estrangeiro 1 

Apresentação de Defesa de Fiscalização 260 

Baixa de Anuidade 11 

Baixa de Responsabilidade Técnica 28 

Baixa Temporária do Exercício Profissional 134 

Benefícios Resolução CONFEF 186/2009 43 

Cancelamento de Registro de Pessoa Física 164 
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Certificado do PIPP 1 

Correção da Cédula de Identidade Profissional 28 

Correção de Certificado de Pessoa Jurídica 7 

Declaração/Certidão Negativa 62 

Declaração/Certidão Negativa Comprobatória de Registro 459 

Denúncia 52 

Devolução de Cédula de Identidade Profissional 69 

Devolução de Documentos 5 

Emissão de 2ª via do Recibo de Pagamento 12 

Emissão de 2ª via da Cédula de Identidade Profissional 90 

Emissão de 2ª via de Boleto 146 

Emissão de 2ª via de Certificado de Pessoa Jurídica 2 

Emissão de Cédula de Identidade Profissional 345 

Emissão de Certificado de Pessoa Jurídica 11 

Esclarecimentos Gerais/Presencial 1.339 

Inclusão de Documento Registro Pessoa Jurídica 185 

Inclusão de Documento Registro Profissional 2.238 

Migração de Categoria Profissional 12 

Negociação de Débito Profissional 114 

Ofício - Resposta 2 

Pagamento de Anuidade de Pessoa Jurídica 49 

Pagamento de Anuidade de Pessoa Física 1.514 

Pedido de Material Institucional 3 

Pedido de Registro de Pessoa Jurídica 141 

Pedido de Registro de Pessoa Física 2.634 

Pedido de Registro de Secundário 2 

Prorrogação de Prazo de Fiscalização 48 

Reativação de Registro 72 

Recadastramento de Informações Profissionais 503 

Reclamação 14 

Recurso de Decisão de Processo Administrativo 2 

Reenvio de Cédula de Identidade Profissional 90 

Regularização Acadêmica do PIPP 29 

Regularização Financeira 706 

Solicitação de Cópia do Processo Administrativo 13 

Solicitação de Desconto de Pessoa Física 203 

Solicitação de Desconto de Pessoa Jurídica 415 

Solicitação de Isenção de Anuidade 90 

Solicitação de Reembolso 44 

Solicitação de Transferência Registro Profissional 113 

Sugestões  7 

Total 13.679 
Quadro 4 - Atendimentos Presenciais em 2019 - Principais Assuntos Protocolados 

 

O Setor de Atendimento, atento à melhoria da eficácia dos seus processos de atendimento 

presencial, passou a utilizar os novos 05 (cinco) leitores biométricos e a partir de Fevereiro/2019 passou a 

controlar o tempo de permanência da pessoa que está sendo atendida na Seccional BH-Centro/Sede, desde 

o ingresso à recepção até o atendimento final. Do período analisado foram realizados 5.259 atendimentos, 

conforme gráfico a seguir. 
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Gráfico 7 - Número de Atendimento por Tempo Médio de Atendimento  

 

 Em outras demandas do Departamento de Atendimento por meio do Setor de Seccionais, foram 

realizadas visitas às Seccionais do interior, para ministrar treinamentos, substituir funcionário e certificar 

o cumprimento das orientações passadas. Foram feitas visitas a Instituições Educacionais para o 

recebimento de registros de formandos no Curso de Educação Física. 

 

5.3.2. Setor das Comissões  

 

 Após os trabalhos realizados pelos Agentes de Fiscalização do DOF, em suas incursões aos 

municípios de Minas Gerias, as irregularidades encontradas são encaminhadas ao Setor das Comissões 

para dar andamento cabível a irregularidades como: Abertura de Processos Administrativos; Envio de 

Processos administrativos para o Ministério Público. 

 

O Departamento fez a abertura de 3.006 pastas, sendo: 1.210 de processo de Pessoas Jurídicas, 586 

de processos Ministério Público, 564 de processos Comissão de Ética Profissional, 646 de processos 

Comissão de Fiscalização e não houve nenhuma pasta de Processo Arquivado. 

 

O Departamento fez a abertura de 3.259 pastas, sendo: 1.303 de processo de Pessoas Físicas, 653 

de processo Ministério Público, 638 de processos Comissão de Ética Profissional, 665 processos Comissão 

de Fiscalização e não houve nenhuma pasta de Processo Arquivado. 

 

 Neste ano todos os 4.174 processos Administrativos instaurados entre os anos de 2015 a 2017, 

foram analisados, sendo que destes 2.983 processos arquivados e 1.191 processos foram notificados. 

 

 Durante o ano foram protocolizados 845 processos de Defesa de Fiscalização, que tiveram os teores 

analisados e juntados aos processos, sendo 106 aos processos da Comissão de Ética Profissional e 739 aos 

processos da Comissão de Orientação e Fiscalização. 

 

 Dando andamento ao processo de agilidade nas consultas e de segurança dos documentos físicos 

já foram digitalizados 6.868 processos.  

 

56%28%

12%
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Número de Atendidos  por Tempo Médio de Atendimento 

00 a 15 minutos 16 a 30 minutos 31 a 45 minutos 46 a 60 minutos mais de 1 hora
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Gráfico 8 - Abertura de Pastas de Processos – PJ 

 

 
Gráfico 9 - Abertura de Pastas de Processos - PF 

 

 
Gráfico 10 - Processos Adminsitratvios Instaurados  2015 - 2017 

 

Durante este ano foram feitos vários protocolos de Pessoas Jurídicas, com os seguintes assuntos: 

21 protocolos de Apresentação de Defesa de Fiscalização, 9 protocolos de Agendamento, 15 protocolos de 

Esclarecimentos Gerais, 2 protocolos de Solicitação de Cópia de Processo Administrativo, 2 protocolos de 

Cópia de Processo. Foram feitos também protocolos de Pessoas Físicas, com os seguintes assuntos: 3 

protocolos de Agendamento, 601 protocolos de Apresentação de Defesa de Fiscalização, 17 protocolos de 

Esclarecimentos Gerais, 10 protocolos de Recursos de Reativação de Registro Profissional (PIPP), 11 

protocolos de Solicitação de Processos Administrativo, quanto à Solicitação de Cópia de Processo Ético, 
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não houve nenhuma solicitação. 

 
Principais Assuntos Protocolados - P J 

Apresentação de Defesa de Fiscalização                        21  

Agendamento                          9  

Esclarecimentos Gerais                        15  

Solicitação de Cópia de Processo Administrativo                          2  

Solicitação de Cópia de Processo Ético                          2  

Total                       49  

    

Principais Assuntos Protocolados PF 

Agendamento                          3  

Apresentação de Defesa de Fiscalização                      601  

Esclarecimentos Gerais                        17  

Reativação de Registro Profissional (PIPP)                        10  

Solicitação de Cópia de Processo Administrativo                        11  

Solicitação de Cópia de Processo Ético                         -    

Total  642  
Quadro 5 - Principais Assuntos Protocolados PF 

 

5.4. DEPARTAMENTO DE REGISTRO  

 

 Em 2019 com a nova estrutura o Departamento de Registros, este passou a ter vinculado a ele os 

Setores de Pessoas Físicas e o Setor de Pessoas Jurídicas. Como de praxe, o CREF6/MG vem trabalhado 

fortemente para aprimorar cada vez mais todos os seus processos internos, como: Emissão de cédulas de 

Profissionais, análise dos documentos recebidos para registro, agilidade no atendimento dos protocolos 

recebidos, depuração dos registros de Profissionais e Empresas, atendimento aos cidadãos por meio 

telefônico e eletrônico "Fale Conosco". 

 

5.4.1.Setor Pessoas Físicas 

 

Neste ano o Setor de Pessoas Físicas contabilizou 3.094 registros de Profissionais de Educação 

Física, demonstrando o esforço e o trabalho que vem sendo executado durante estes 20 (vinte) anos de 

existência do CREF6/MG, no dia 31/12/2019 atingiu a marca de 40.909 registrados e em uma linha de 

comparação dos três últimos anos, podemos ver que em 2017 havia 34.853 registrados e em 2018 havia 

37.815 registrados. 
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Gráfico 11 - Número de Profissionais Registrados 

 
Gráfico 12 - Número Total de Profissionais Registrados 

 

O Setor de Pessoas Físicas durante o ano recebeu 11.770 solicitações de assuntos diversos, sendo 

que 9.403 foram deferidos e 1.124 foram indeferidos e 1.243 em análise por diversos fatores. 

 
Solicitações Recebidas de Pessoas Físicas 

Assuntos Pedidos Deferidos Indeferidos Em Análise 

Pedidos de Registros 3.135 2.817 6 312 

Solicitação de Descontos  244 144 79 21 

Análise de Registros 433 309 84 40 

Cancelamento de Registro  284 195 43 46 

Baixa Temporária 226 106 69 51 

Alteração de Endereço 1.373 1.276 28 69 

Inclusão de Documentos 3.495 2.333 594 568 

Transferência de Registro 305 170 54 81 

Esclarecimentos gerais 1.355 1.171 152 32 

Emissão de Boletos 920 882 15 23 

Totais 11.770 9.403 1.124 1.243 
Quadro 6 - Solicitações Recebidas de Pessoas Físicas 

 

A partir do mês de Abril/2019 o Departamento de Registros, para melhoria no atendimento passou 

a controlar os números de chamadas telefônicas recebidas e tempo gasto, neste período foram 
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contabilizadas 6.529 chamadas que teve uma duração de 309,52h com uma média de 00:04:74h, por 

atendimento. 

 

O Departamento de Registro emitiu e encaminhou 4.956 Cédulas de Identidade Profissional, bem 

inferior ao número de 20.222 emissões do ano de 2018, que naquele ano coincidiu com os vencimentos 

das cédulas e superior as 3.008 emitidas em 2017, ano típico sem troca de cédulas vencidas. 

 

 
Gráfico 13 - Número de Cédulas Emitidas 

 

5.4.2. Setor de Pessoas Jurídicas 

 

O Setor de Pessoas Jurídicas, contabilizou 332 registros de Empresas ligadas à Educação Física, 

reforçando os trabalhos que estão sendo executados durante estes 20 (vinte) anos da existência do 

CREF6/MG, no dia 31/12/2019 atingiu a marca de 3.509 Empresas registradas e durante o ano 40 Empesas 

tiveram os registros baixados ou cancelados. 

 

 
Gráfico 14 - Número de Empresas que Fizeram Registro 
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Gráfico 15 - Número Total de Empresas Registradas 

Anualmente o Setor de Pessoas Jurídicas oficia todas as empresas com registro ativo, informando 

o direito de desconto na anuidade. Neste ano foram oficiadas 3.174 empresas, destas empresas 1.599 não 

habilitaram o pedido de desconto, 1575 empresas solicitaram o desconto e destas 1.478 foram consideradas 

aptas a receber o desconto e 97 empresas foram consideradas inaptas à concessão do desconto. 

 

 
Gráfico 16 - Registradas Oficiadas para o  Benefício de Desconto  

 

O Setor de Pessoas Jurídicas protocolizou 3.196 de assuntos diversos conforme o quadro abaixo e 

dentre os pedidos 2.737 foram deferidos, 442 indeferidos e 17 em análise. 

 
Principais Pedidos Recebidos pelo Setor de Pessoas Jurídicas 

Assuntos 2017 2018 2019 

Agendamento 1 2 0 

Alteração de Endereço 77 50 36 

Alteração de Razão Social 23 13 14 

Alteração de Responsável Técnico 215 149 111 

Alteração/Correção de Cadastro 5 6 11 

Análise de Anuidade Pessoa Jurídica 11 4 2 

Análise de Registro de Pessoa Jurídica 124 20 233 

Baixa de Responsabilidade Técnica 38 25 21 

Cancelamento de Registro Pessoa Jurídica 80 66 52 

Cancelamento de Solicitação 0 4 1 

Emissão 2ª Via de Certificado de Pessoa Jurídica 6 2 16 
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Emissão Certificado Pessoa Jurídica 116 50 57 

Emissão de 2ª Via De Boleto 0 2 0 

Esclarecimentos Gerais 484 288 374 

Inclusão Documento Registro Pessoa Jurídica 568 389 301 

Pedido de Registro de Pessoa Jurídica 332 317 324 

Reativação de Registro 3 0 0 

Reclamação 2 1 2 

Solicitação de Desconto Pessoa Jurídica 1.593 897 1639 

Solicitação de Reembolso 1 1 2 

Total 3.679 2.286 3.196 
Quadro 7 - Principais Pedidos Recebidos pelo Setor de Pessoas Jurídicas 

 

Das 3.512 Empresas registradas 2.049 não apresentaram pendências documental e 1.463 

apresentaram pendências documental e delas 567 fizeram as regularizações. Demonstrado conforme 

gráfico. 

 

 
Gráfico 17 - Empresa com Pendências Documentais 

 

 
Gráfico 18 - Números das Pendências Regularizadas 

 

5.5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

 O Departamento é considerado o maior, é composto por duas áreas de fundamental importância na 

estrutura do CREF6/MG, o Departamento Administrativo e o Financeiro, está vinculado a ele 06 (seis) 
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Setores, assim distribuídos: Setor de Comunicação, Setor de Compras, Setor Financeiro, Setor de Recursos 

Humanos, Setor de Tecnologia da Informação e o Setor de Serviços Gerais. 

 

 O Departamento Administrativo e Financeiro do CREF6/MG, é responsável pela gestão das contas 

bancárias do Conselho junto às instituições Banco do Brasil S/A e a SICOOB Uni Sudeste, na tratativa 

com seus gerentes em busca de melhores investimentos e menores taxas de serviços. 

 

É este Departamento que tem a responsabilidade pela emissão das anuidades de Pessoas Físicas e 

Jurídicas, com a observância da Resolução Especial CREF6/MG de 03 de Dezembro de 2018, que dispõe 

sobre os valores de anuidades, novos registros, contribuições, taxas, multas, emolumentos para o exercício 

de 2019; 

 

No ano de 2019 foram emitidos 73.609 boletos para Profissionais, sendo que 32.956 boletos em 

uma primeira emissão aos Profissionais ativos e 40.653 boletos enviados em reemissão de acordo com a 

Resolução Especial CREF6/MG 2018, com os seus diversos vencimentos, oferecendo oportunidades aos 

Profissionais de quitarem seus débitos. Na primeira remessa 20.060 Profissionais efetuarem os pagamentos 

e nas reemissões 5.469 Profissionais efetuarem os pagamentos. Para Pessoas Jurídicas foram emitidos 

3.150 boletos, sendo que deles 1.829 Empresas realizaram os pagamentos. 

 

 
Gráfico 19 - Emissão de Boletos - Pessoas Físicas 

 

 
Gráfico 20 - Emissão de Boletos - Pessoas Físicas 

Gráfico 21 - Emissão de Boletos - Pessoas Jurídicas 
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 Este Departamento recebeu durante o ano 3.500 protocolos com assuntos diversos, sendo os 

principais: pedido de ressarcimento, desconto de anuidade e segunda via de boleto. 

 

 
Gráfico 22 -  Número de Protocolos Recebidos 

 

Dentre as atividades diárias do Departamento podemos citar: o controle das contas a receber 

e a pagar, da conciliação da movimentação dos extratos bancários de titularidade do CREF6/MG, 

conferência dos arquivos eletrônicos emitidos e recebidos das respectivas instituições, controle e 

conferência de relatórios contábeis e financeiros, bem como atendimento telefônico ao profissional. 

 

Mensalmente são elaborados relatórios com os fechamentos das receitas arrecadadas para serem 

exportados para Contabilidade, apuração das receitas arrecadas pelo SICOOB Uni Sudeste para o repasse 

de 20% da cota-parte ao CONFEF, criação de CD atualizado contendo o Sistema Cadastral e Financeiro 

do CREF6/MG para envio ao Conselho Federal. 

 

5.5.1. Comissão Permanente de Licitação 

 

 O CREF6/MG tem a sua Comissão Permanente de Licitação que é formada por 03 membros, 

Silvana Boeno dos Santos (Presidente), Willian Pimentel e Paulo Henrique Araújo Caiafa, de acordo com 

o que preconiza a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, em seu artigo: 

 

“Art. 6º. Para fins desta Lei, considera-se: 

(...)  
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XVI – Comissão – comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função 

de receber, examinar, e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e 

ao cadastramento de licitantes. 

(...)  

Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 

cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial 

de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados 

pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 

 

A Comissão Permanente de Licitação busca se aprimorar e levar as melhores opções para que as 

instâncias superiores tomem as decisões mais acertadas diante do cenário atual. Pautada no interesse 

público e valorizando a anuidade arrecadada. 

 

Os processos de compras têm sido aprimorados a cada ano. A busca pela eficiência permanece cada 

vez mais incisiva, fazendo com que repensemos as formas de contratação dentro de uma economia que 

gere benefício efetivo a esta autarquia. Sabemos que ainda há desafios a serem transpostos, mas estamos 

vigilantes para que, dentro das possibilidades desta autarquia, consigamos implementar uma gestão de 

contratos ainda mais eficiente. 

 

Neste ano foram realizados 132 processos, sendo que destes, 129 processos tiveram as contratações 

realizadas e 3 processos fracassados. Para um melhor entendimento os processos ficaram assim 

distribuídos: 114 contratações Dispensa de Licitação, conforme prevê os incisos I e II do caput do art. 23 

da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, 03 contações por Inexigibilidade de Licitação conforme 

art.25, I da Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e 15 processos realizados por Licitação modalidade 

Carta Convite, sendo destas 12 Homologadas e finalizadas e 03 fracassadas; 

 

Ademais, consideramos positivas as aquisições que foram realizadas, cumprindo o dever de atender 

a população com os insumos e serviços necessários, dentro do que pede a legislação vigente. 

 

 
Gráfico 23 - Número de Processo Realizados pela CPL 

 

5.5.2. Setor de Comunicação 

 

CREF Informa: É um boletim composto por texto, imagem e arte gráfica, e veiculado por meio de 

quadro fixado na recepção do prédio do CREF6/MG, e também disponibilizado no Site, as cópias impressas 
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são enviadas para Academias, Seccionais, Instituições de Ensino, parceiros, Secretarias Regionais de Ensino 

(SRE) e Prefeituras. 

 

Jornal do CREF/MG – O jornal é em formato standard, conta com as seções: Editorial, Em Foco, 

Tira-Dúvidas, Notas, fique por Dentro, Fiscalização e Box Informativo na contracapa, distribuídas em oito 

páginas de veiculação trimestral e nele registra e divulga os eventos, cursos e acontecimentos realizados 

pelo CREF6/MG, com o objetivo de tornar públicas as ações do Conselho e sua luta pela valorização do 

Profissional de Educação Física. O Jornal é enviado pelos Correios aos Colaboradores externos (parceiros 

e fontes), Profissionais, Estabelecimentos, Sistema CONFEF/CREFs, Entidades da Administração Pública, 

Órgãos do Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. 

 

Plantão do CREF/MG – Tem formato de Jornal Mural, possui textos curtos, linguagem clara e 

objetiva adaptada ao público leitor. O teor do Jornal reúne informações sobre as atividades realizadas pelo 

Conselho, como as fiscalizações, eventos, aniversariantes, datas comemorativas, comunicado do RH, data 

da Plenária e outros. É uma importante ferramenta de comunicação interna e as informações são voltadas 

exclusivamente para os funcionários, afixado em locais estratégicos. 

 

CREFNEWS - Divulgação Web - Boletim eletrônico produzido com texto e imagens e arte gráfica, 

onde divulga notícias sobre o CREF6/MG, ações do DOF, Eventos, Seminários, Cursos, Oportunidades e 

Editais. Durante o ano de 2019 foram disparados 182 informes com o conteúdo produzido pelo setor de 

comunicação e encaminhado por meio de e-mail marketing (mala direta) a um grupo de cerca de 20 mil e-mails, 

composto por endereços eletrônicos de Profissionais de Educação Física, Pessoas Jurídicas Conselhos afins, 

Órgãos da área de Saúde e Esportes e parceiros.  

 

Site CREF6/MG – O Site do CREF/MG é, sem dúvida, o principal canal de comunicação do 

Conselho. Nele estão disponíveis todas informações inerentes ao Conselho, destinadas os Profissionais, 

Pessoas Jurídicas e a Comunidade em geral. É um site bastante intuitivo facilitando a busca do interessado 

pela pesquisa. 

 

Após a disponibilização do novo Site, tem-se notado um aumento expressivo dos acessos ao nosso 

portal, em Janeiro de 2019 tínhamos um total de 608.261 acessos e em Dezembro de 2019 registramos um 

total de 973.600 acessos, sendo contabilizado 365.339 acessos, com uma média mês de 30.445 acessos. 

 

Instagram – Perfil do CREF6/MG 

 

O Instagram é mais uma ferramenta utilizada pelo CREF6/MG, para divulgação nas redes sociais 

das realizações e cobertura de eventos, comunicados, datas comemorativas e os links para notícias do Site 

do CREF6/MG, sendo todo o material produzido pelo Setor de Comunicação do CREF6/MG. 

 

Traduzindo em números, nos primeiros dias de 2019 tínhamos um total de 100 postagens e 1.110 

seguidores e finalizamos o ano com 258 postagens e 2.917 seguidores. Analisando os números podemos 

verificar que a criação do perfil do CREF6/MG foi bem aceita pelo público em geral. 

 

O Setor além dos itens acima mencionados, ficou responsável pela revisão gráfica, o 

acompanhamento da produção e da confecção dos itens com os títulos: Cartilha: Lei de Estágio, Cartilha: 

Academia ao Ar Livre, Cartilha: Orientação de Fiscalização, Manual: Profissional de Educação Física, 

Livro: Evolução da História da Ginástica, Revista: 20 Anos do CREF6/MG, Livro: Direito Esportivos, 

Livro: Está Chovendo; Livro: Alicerce Histórico da Educação Física Mineira e o Livro: Cineantropometria  
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Gráfico 24 - Evolução da Comunicação Eletrônica 

 
Gráfico 25 - Evolução Acumulada de Visitas ao Site CREF6/MG  

 

5.5.3. Setor Financeiro 

 

A sua atividade é assessorar o Departamento Administrativo e Financeiro na área de gestão 

de contas a pagar, gestão de impostos a pagar e controle e escrituração das destinações nas cópias 

dos cheques emitidos para pagamento e a intermediação com o Departamento de Contabilidade. 

 

5.5.3.1. Gestão de contas a pagar 

 

O primeiro passo é analisar os tipos de pagamento, se são contas de energia, de água, de 

aluguel, de telefonia, de contratos, de impostos e contratações diversas. O próximo passo é a 

verificação se os pagamentos estão autorizados e com os respectivos empenhos das despesas. Em 

seguida é realizado a verificação dos documentos fiscais (idoneidade), dos valores, dos prazos de 

pagamentos e entregas contratadas, nos casos dos contratos anuais o acompanhamento dos valores 

contratados. Após estes procedimentos é feita a verificação do enquadramento do fornecedor à 

Instrução Normativa RFB 1.234 de 11 de Janeiro de 2012 e se há alguma pendência fiscal.  

 

5.5.3.2. Gestão de Impostos: 

 

a) Impostos Federais Retidos - Após a realização dos pagamentos é feito o levantamento das 

empresas que não se enquadram na Instrução Normativa RFB 1.234 de 11 de Janeiro de 

2012, calcula-se os impostos devidos repassando-os em planilhas para a contabilidade 
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emitir os documentos de arrecadação (DARF) dentro dos prazos de pagamento; 

 

b) Imposto Municipal – Nos casos de serviços são apurados no final do mês as retenções do 

ISQN e repassadas para a contabilidade gerar os documentos de arrecadação DES e o 

pagamento a ser realizado até 5º dia do mês subsequente a data da emissão do documento 

fiscal; 

 

c) Outros Impostos - É realizado por este setor o acompanhamento dos impostos gerados 

pela folha de pagamento, como o FGTS, INSS e os Impostos Federais. 

 

 Após certificar que todos os pagamentos estão liberados para o pagamento, é elaborada uma 

planilha contendo todos os dados como: nome do fornecedor, número do documento, vencimento e 

valor líquido a pagar, para que desta forma  o Departamento Financeiro proceda à emissão dos 

respectivos cheques para pagamento. 

 

 Escrituração dos cheques: Com o retorno dos pagamentos das instituições financeiras, são 

checadas a autenticações e as conciliações dos documentos com as cópias dos cheques. Depois deste 

processo é feita a escrituração em cada cópia descrevendo a finalidade do pagamento. Como o 

Conselho possui mais de uma conta é elaborado uma planilha mensal para cada conta, contendo data 

de emissão, número do cheque, nome do beneficiário/fornecedor, valor do cheque e destinação do 

pagamento. Nestas planilhas as datas de emissão e número do cheque são em ordem cronológica.  

 

5.5.4. Setor de Compras 

 

Este Setor é de fundamental importância, para a gestão dos recursos do Conselho, tendo como 

especificidade atender todas as demandas de aquisição de bens e serviços, vindas dos setores, desde que 

tenha uma prévia análise  e autorização da gerência deliberando sobre a real necessidade da aquisição do 

bem/serviço. Após os procedimentos iniciais é dado o start para o início dos próximos passo de 

contratação, como os levantamentos orçamentários, análise da situação fiscal das empresas com potencial 

de ser uma possível fornecedora e posteriormente a montagem de empenho, ficando responsável também 

pelo acompanhamento e cumprimento da Lei 8.666 de Junho de 1993, em evidência a Seção V das compras 

nos artigos 14º, 15º e 16. Neste ano foram realizados 127 processos de compra.  

 

Após a contratação, também realiza o acompanhamento, juntamente com o setor demandante, a 

aquisição do bem/serviço, para certificar e conferir a exatidão de todo o processo acordado para a 

contratação, como qualidade, quantidade, prazo de entrega e pagamento, bem como o acompanhamento 

dos prazos nos casos das contratações com mais de uma entrega. 

 

O responsável do Setor, participa também das licitações, na condição de testemunha, que são 

realizadas no endereço especificado no edital de licitação. 

 

5.5.5. Setor de Recursos Humanos 

 

O CREF6/MG, bem como os demais Conselhos de Fiscalização, realiza a contratação dentro do 

que rege a legislação. São realizados concursos para nomeação em cargos em regime Trabalhista, 

respeitadas todas as regras vigentes da CLT. 
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 A Autarquia dá muita ênfase à gestão de pessoas e diante desta ótica tem o conceito, de que, o 

treinamento, o engajamento, a autoestima e conceito em servir e cuidar do bem público, terá um funcionário 

mais bem preparado e dedicado, tendo como resultado uma substancial melhoria na produtividade e 

serviços prestados à sociedade. 

 

O Conselho no intuito de promover e preservar a saúde, a valorização humana e a prevenção dos 

riscos físicos e ambientais de seus funcionários mantém o Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o plano de saúde e 

odontológico. 

 

O Setor de Recursos Humanos em sua atividade mais específica desenvolve as seguintes 

rotinas: gerar a folha de pagamento, os processos de contratação e demissão, acompanhamento do 

contrato de menor aprendiz e acompanhamento do ponto, todos estes atos em consonância com as 

leis trabalhistas. Além destas atribuições realizou várias outras ações como: O controle e compra de 

EPIs, realização dos exames periódicos e aquisição de uniformes.  

Na análise da movimentação de funcionários, podemos esclarecer que o número alto de 

ingresso e egresso, foi ocasionada pelo o reenquadramento das funções e a reestrutura dos 

Departamentos e Setores. Contudo, verificou-se um aumento do ano de 2018 para o ano 2019 de 10 

(dez) vagas, sendo assim distribuídas: Agente de Fiscalização 02 (duas) vagas, Profissional de 

Educação Física 01 (uma) vaga, Estagiário 02 (duas) vagas, Recepcionista/telefonista 02 (duas) vagas 

e Vigia 03 (três) vagas. 

 

Movimentação de Funcionários no ano de 2019. 

Denominação Vagas em 2018 Nº Ingresso Nº egresso  Vagas 2019 

Advogado (a) 2 4 1 5 

Agente de Fiscalização 11 4 2 13 

Aprendiz 3 2 2 3 

Assessor (a) 0 2 0 2 

Assistente Administrativo 17 5 7 15 

Auxiliar de Serviços Gerais 4 0 0 4 

Chefe de Departamento 0 6 0 6 

Chefe de Setor 0 11 1 10 

Comunicador Social 1 0 1 0 

Contador(a) 1 0 1 0 

Coordenador Administrativo 12 0 12 0 

Funcionários Temporários 6 1 7 0 

Gerente 0 1 0 1 

Profissional de Educação Física 1 1 1 1 

Estagiário 8 6 4 10 

Recepcionista/Telefonista 10 4 2 12 

Secretaria Executiva 0 1 0 1 

Técnico de Informática  1 0 0 1 

Vigia 3 3 0 6 

Total  80 51 41 90 
Quadro 8 - Movimentação de Funcionários no ano de 2019. 
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Gestão de Pessoas – Detalhamento da Despesas de Pessoal. 

Verba Valor 

Salários  2.152.183,33  

Encargos 689.574,85  

Benefícios 721.636,07  

Total 3.563.394,25  
Quadro 9 - Gestão de Pessoas – Detalhamento das Despesas de Pessoal 

 

5.5.5. Setor da Tecnologia de Informação 

 

O conceito de Tecnologia da Informação é mais abrangente do que os de processamento de dados, 

sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o conjunto de hardware e software, pois 

também envolve aspectos humanos, administrativos e organizacionais. 

 

Em busca da eficiência o Setor de TI vem aprimorando a sua infraestrutura, isto é, hardware e 

software, visando o atendimento de todos os processos sem, para isso, exceder os limites de custo desejados 

e promovendo mudanças dos aspectos internos referentes à atividade de TI e a adequada utilização dos 

recursos. Podendo assim, produzir com eficácia os resultados das aplicações de TI com os resultados no 

negócio da empresa e os possíveis impactos na sua operação e estrutura. Sendo possível alavancar o 

negócio da empresa, tornando-a mais, levando em consideração o ramo de atendimento ao público ao qual 

estamos inseridos. 

  

Neste ano, dentro do nosso planejamento financeiro, foi possível atender as nossas demandas e ao 

mesmo tempo equalizar a troca e melhoria do nosso parque tecnológico. Foram adquiridos 10 (dez) 

impressoras multifuncionais Brother, para substituir as que tinham em contrato de locação, 01 (uma) 

impressora Ricoh, 05 (cinco) leitores biométricos, 05 (cinco) notebooks Dell, 01 (um) DVD digital NVD 

e 10 (dez) câmeras de segurança, 01 (uma) licença CAL para Microsoft Server 2019, 01 (uma) licença SQL 

Standard 2017 e a renovação da licença de uso antivírus Kaspersky e renovação da licença de SPW 

(software de processamento de dados); 

 

Com a normatização dos atendimentos, o TI passou a controlar todas as necessidades do público 

interno em todo nível de suporte de hardware e software e da área de telecomunicação, neste ano foram 

realizadas 937 (novecentos e trinta e sete) intervenções com uma média de 78 mês. 
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Figura 7 - Gestão da Tecnologia da Informação 

 

5.5.6. Setor de Serviços Gerais 

 

O Setor é responsável pelo controle de estoque do almoxarifado (papelaria e material de 

escritório), controle dos materiais de divulgação, coordenação dos serviços de limpeza e manutenção 

das dependências, montagem de pastas e kits para as plenárias, controle e remessa de toda 

correspondência/encomenda (normal, registrada), controlar e catalogar todo AR de correspondência 

enviadas e recebidas, manter o contato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para 

postagem  de toda a correspondência, montagem de kits institucionais para orientação dos 

profissionais e futuros profissionais de educação física e todos os diversos serviços operacionais que 

surjam através das demandas diárias deste conselho. 

 

O Setor é subdividido em três subgrupos, sendo eles: a equipe de limpeza, os contínuos e 

equipe responsável pelos serviços administrativos. A equipe da limpeza é composta por três 

funcionárias que se ocupam da manutenção de todas as dependências do conselho e o preparo do café 

para os funcionários, que fica disponível na cantina e para os Profissionais de Educação disponível 

na recepção. Dois funcionários desenvolvem as funções de contínuo, responsabilizando-se por todos 

os serviços internos e externos como serviço bancário, entrega de correspondência nos correios para 

postagem, tritura de documentos e separação de material reciclados. 

 

Na tabela abaixo, demonstramos as quantidades dos principias serviços realizados no ano de 

2019. 

 
Relação das Principais Atividades do Setor - Expedição 

Atividades  Total  

Carta simples                               35.268  

Carta registrada                               21.552  
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Sedex diversos                                 2.199  

Cartas internacionais                                    110  

Envio de Jornais do CREF6/MG                             104.000  

Total                           163.129    

Relação das Principais Atividades do Setor - Diversos 

Atividades  Quantidade  

Entrega de material de escritório para demais setores                                    603  

Limpezas realizadas nas dependências do CREF6/MG                                 9.111  

Material para Reunião Plenária CREF6/MG                                         9  

Material para Reunião Plenária do Colégio de Presidente do CONFEF                                      10  

Montagem Kits Institucionais de Instrução e Orientação                                  4.707  

Plastificação de Cédulas de Identidade Profissional                                 4.493  

Preparação de café/pães                                 1.260  

Separação de material para tritura                                  5.517  

Serviços externos diversos                                  1.754  

Total                              27.978  
Quadro 10 - Relação das Principais Atividades do Setor Serviços Gerais 

 

5.6.CREF6/MG NA MÍDIA 

 

 Vale destacar que as mídias de rádio e televisão ainda são importantes canais de acesso à 

informação por diversos usuários dos serviços dos profissionais de educação física, e por esse motivo, 

sempre que surge a oportunidade esta Autarquia aproveita para levar os esclarecimentos de temas 

relevantes aos expectadores. 

 

Neste ano o CREF6/MG fez 15 (quinze) direcionamento de atendimento, sendo 01 (um) Emissora 

EPTV, 01 (um) Jornal Estado de Minas, 02 (dois) Jornal “O Tempo”, 03 (três) Jornal Hoje em Dia, 05 

(cinco) Rádio Itatiaia, 01 (um) Rede Globo e 01 (um) Rede Minas. Isso reforça a luta do Sistema 

CONFEF/CREFs pela consolidação da profissão. Ao ouvir o Conselho, a imprensa torna público o trabalho 

do CREF6/MG e sua missão de representar e dar voz aos Profissionais de Educação Física do nosso Estado. 

 

5.7. CREF6/MG – PARTICIPAÇÃO, PARCERIAS E APOIO A EVENTOS 

 

O CREF6/MG apoia a realização de eventos que promovam a formação e a atualização dos 

Profissionais de Educação Física, uma vez que é compromisso do Conselho garantir à sociedade 

Profissionais habilitados para a prestação de serviço. Os eventos mostrados nos CREFNEWS, abaixo, 

poderão ser vistos no site do www.cref6.org.br. 

 



 

 

48 

 

 
Figura 8 - Participação do CREF6/MG em Eventos no ano de 2019 

 

5.8. CREF6/MG – NESCON/UFMG 

 

Com a finalidade de aperfeiçoar e ampliar os horizontes e conhecimentos dos Profissionais de 

Educação Física no exercício da Profissão, mais especificamente na área da Atenção Primária à Saúde, o 

CREF6/MG possui uma parceria com o NESCON/UFMG, valendo-se da excelência acadêmico-

profissional do Núcleo. Por meio da parceria, são oferecidos os cursos:  

a) aperfeiçoamento em Saúde da Família; 

b) especialização em Estratégia Saúde da Família para Profissionais de Educação Física; 

c) cursos de Atualização em Saúde da Família. 
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Figura 9 - Parceria para Melhor Atendimento da População 

 

5.9.SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. 

 

A Diretoria deste Conselho vem trabalhando com os três principais conceitos da sustentabilidade: 

sendo eles o social, ambiental e econômico. Mesmo com o custo ainda elevado para implementação de 

programas de gestão de sustentabilidade, o conselho envia seus materiais recicláveis para instituições 

filantrópicas que cuidam de dar a destinação adequada, reaproveitando os materiais que já não podem ser 

utilizados por esta autarquia. Assim, o conselho busca fazer um bem social, possibilitando que a entidade 

receptora possa agregar recursos para manter suas atividades, e ainda, que não haja por parte do 

CREF6/MG o descarte de materiais reutilizáveis na natureza.  

 

Cientes da necessidade de trabalhar em prol da sustentabilidade e do meio ambiente, o Conselho 

tem o olhar voltado para estas questões e vislumbra a possiblidade de adquirir a sua sede dentro de padrões 

que permitam diminuir gastos com energia elétrica e água, desta forma atenderemos ainda melhor aos 

anseios da sociedade quanto a essas necessidades de se manter e preservar o meio ambiente. 
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6. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS 
 

6.1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

O Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais CREF6/MG é uma autarquia federal 

com personalidade jurídica e sem fins lucrativos, criada pela Lei n.º 9.696/1998, com jurisdição no Estado 

de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte, na Rua Bernardo Guimaraes, nº. 2766 - bairro Santo 

Agostinho. 

 

Dentre suas finalidades estabelecidas em lei, destacam-se a de orientar e fiscalizar o exercício da 

profissão, de unificar e fortalecer a categoria profissional, promovendo e defendendo o direito da Sociedade 

ser atendida por pessoa habilitada, assim como os Profissionais de Educação Física, as Academias, Clubes 

e locais de prática de atividades físicas e esportivas registradas no conselho. O Conselho presta serviço 

público e têm como principais atividades o registro e a expedição da Cédula de Identidade Profissional, e 

a fiscalização do exercício profissional. 

 

A entidade possui autonomia no que se refere à administração de seus serviços, à gestão de seus 

recursos, ao regime de trabalho e às relações empregatícias. 

 

A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação de anuidades dos profissionais e das 

academias, sendo que 20% (vinte por cento) da mesma são creditados a título de cota-parte ao Conselho 

Federal de Educação Física (CONFEF). 

 

Base da Preparação e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

 

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração, sendo representada por 

contadora devidamente registrada no CRC/MG, e foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 

4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

(NBCASP). 

 

As demonstrações que compõem a Prestação de Contas da Gestão referente ao exercício de 2019 

são: o Balanço Patrimonial (BP), as Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP), o Balanço 

Financeiro (BF), o Balanço Orçamentário (BO), o Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar 

Processados e as Notas Explicativas. Os demonstrativos foram extraídos do Sistema de Contabilidade, 

desenvolvido pela empresa Spiderware Consultoria em Informática Ltda. 

 

Essas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e nelas estão evidenciados os 

critérios utilizados na elaboração dos demonstrativos, especialmente as informações de natureza 

patrimonial, orçamentária, financeira e de desempenho. Além disso, são destacados e interpretados 

detalhes de informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas que não foram 

suficientemente evidenciadas nos demonstrativos contábeis. 

 

6.2. PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS 

 

A adoção dos procedimentos contábeis alinhados às Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor 

Público (NBC TSP) teve início no exercício de 2015, com a implantação do novo plano de contas aplicado 

ao setor público, e a adoção do regime de competência para registro de suas transações. Ainda nesse mesmo 

exercício, foi dado um “corte” no Inventário Patrimonial de modo a atender as recomendações propostas 
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no Acordo TCU nº. 377/2016, onde todos os bens móveis adquiridos pelo CREF6/MG a partir de 2015 

passaram a ser depreciados com a aquiescência da diretoria, que se comprometeu a envidar esforços para  

que o cumprimento de todas as recomendações fossem cumpridas em médio prazo. 

 

Até o encerramento do balanço do exercício de 2019, ainda não conseguimos alcançar o 

cumprimento de todas as recomendações, estamos envidando esforços para constituir uma comissão que 

possa tomar à frente da execução dessa tarefa árdua, mas que temos condições de junto com a gestão de 

colocá-la em execução. Sabemos que é preciso fazer o levantamento patrimonial, bem como realizar as 

reavaliações dos bens móveis, imóveis e intangíveis, juntamente o processo de depreciação e amortização, 

e ainda efetuar o reconhecimento das alterações positivas e negativas do patrimônio, no qual ocorrerá uma 

variação do Ativo Imobilizado com as Despesas de Capital. 

 

Ainda continuamos na expectativa que seja elaborado um Manual de Contabilidade adaptado para 

o Plano de Contas utilizado pelos Conselhos de Educação Física, cujo objetivo seria padronizar as 

informações, sanar dúvidas e evitar diversas interpretações diferentes para um mesmo assunto. Alinhar a 

base Normativa do SISTEMA CONFEF/CREFs é de suma importância para a contabilidade, pois muitas 

vezes decisões políticas prevalecem sobre as técnicas e normas contábeis, gerando informações 

incompletas, expondo a contabilidade a erros e questionamentos. 

 

6.3. TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE INTERNO, AUDITORIA E 

CONTROLE DO CONFEF. 

 

O CREF6/MG ainda não tem em sua estrutura uma unidade de auditoria interna, bem como ainda 

não realizou nenhuma auditoria independente. Os controles internos adotados pela administração até o 

momento são considerados como satisfatórios e eficazes para essa gestão. 

 

Isto posto, todas as unidades administrativas e de controles vinculam-se direta e indiretamente à 

administração, objetivando assistir a Diretoria para o profícuo desenvolvimento das atividades técnicas, 

operacionais, jurídicas, administrativas e de controles, necessários ao cumprimento dos objetivos 

institucionais do Conselho. 

 

Todos os pagamentos e movimentações financeiras são autorizados pelo presidente e tesoureiro. A 

prestação de contas anual é submetida à análise da Comissão de Controle e Finanças e depois de submetida 

ao Tribunal Especial de Tomada de Contas, seguindo posteriormente ao CONFEF e envio ao TCU. 

 

Quanto ao Sistema CONFEF/CREFs ainda não existe uma resolução emitida por quem coordena 

o sistema, neste caso o próprio CONFEF, sobre a realização de auditoria nos CREFs. A auditoria é parte 

integrante para que todo o sistema funcione de forma integrada e transparente de forma a garantir a 

efetividade e a homogeneidade das ações dentro do sistema. Atualmente, o CONFEF acompanha as 

publicações de acórdãos por parte do TCU, analisando a aplicabilidade aos conselhos de fiscalização 

profissional, e se for o caso, orienta todo o sistema sobre o atendimento. 

 

Em se tratando de auditoria, seu principal objetivo não é de punição, mas sim de orientação, 

prevenção, de recomendação, sobre medidas a serem tomadas, avaliando a existência de controles internos 

existentes, a aplicabilidade das normas e diretrizes de cada departamento do conselho, orientando a 

Administração quanto aos aspectos técnicos sobre a correta aplicação da legislação vigente. Um conjunto 

de normas, rotinas e procedimentos se adotados pela administração dão respaldo e confiança, sendo um 

controle preventivo, corretivo a fim de cumprir as finalidades propostas. O controle interno deve ser 
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entendido como parte integrante da estrutura do conselho, com o objetivo de auxiliar a administração no 

cumprimento de objetivos e metas traçados. 

 

6.4.USO DE ESTIMATIVA E PREMISSAS CONTÁBEIS 

 

Na preparação das demonstrações financeiras, o Conselho Regional não faz uso de estimativas que 

afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos constantes nas demonstrações. As principais 

estimativas e premissas estão a seguir relacionadas: 

 

Perdas Estimadas de Créditos - a provisão para perda de créditos - adoção dos procedimentos 

contábeis relativos ao reconhecimento da perda estimada dos créditos de liquidação duvidosa e provisão 

da cota-parte, com base na perda esperada. 

 

Ativo Imobilizado - os bens classificados no imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou 

complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição. 

 

No exercício de 2019 não ocorreram reavaliações. A determinação da vida útil econômica dos bens 

móveis do imobilizado, para os bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2015 continuam 

indefinidos. Para os bens adquiridos e postos em operação a partir de 01/01/2016, a vida útil foi definida 

com base na Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Federal (SRF) n.º 162, de 31 de dezembro 

de 1998.   

 

As provisões para riscos cíveis e trabalhistas ainda não estão sendo reconhecidas contabilmente, 

tendo em vista que não foi definida uma política contábil para os prazos que foram determinados para 

implantação emanados pela Secretaria Nacional do Tesouro (STN) portaria 539/2015 e pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura 

Conceitual, de 23/06/2016 (Mensuração dos Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis). 

 

6.5. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO 

 

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional das operações 

do Conselho Regional, cujos saldos estão assim evidenciados em milhares de reais. Além disso, a fim de 

atender à Lei n.º 4.320/1964, apresentam-se no BP os valores dos grupos: ativo financeiro, ativo 

permanente, passivo financeiro, passivo permanente e saldo patrimonial. 

 

6.6. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS 

 

No que se refere a este item, informamos que por limitações de recursos humanos, tecnológicos e 

de controles internos ainda não foi possível implementar a sistemática de apuração de custos, o que ainda 

será objetivo de análise pela atual gestão em momento oportuno, portanto, não se aplica este item 

 

6.7.“SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE” AO 

CREF6/MG. 

 

Ressalta-se que a elaboração das despesas no orçamento de 2019 do CREF6/MG foi fixada apenas 

tomando como base a execução das despesas do exercício anterior, prática esta já adotada por este conselho 

em todos os exercícios antecedentes a este, e cuja proposta foi aprovada por unanimidade pelo Plenário 

deste Conselho conforme consta da Resolução Especial CREF6/MG 2018 de 30 de Novembro de 2018. 
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6.8. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES POR 

DANOS AO ERÁRIO. 

 

Com relação aos casos de danos que tenham sido objeto de medidas internas administrativas adotadas pela 

gestão, o Departamento de Contabilidade identificou apenas um caso de pagamento realizado para um 

determinado fornecedor cuja nota fiscal emitida pelo mesmo foi inidônea, sendo oficiada a gerência 

superior sobre a ocorrência dos fatos com prova documental. O Contador precisa seguir os preceitos 

estabelecidos no Código de Ética Profissional do Contador, nas Normas Brasileiras de Contabilidade e na 

legislação vigente. 

 

É dever do contador exercer a profissão com zelo, honestidade e capacidade técnica, resguardando 

o interesse público, assim como comunicar em documento reservado, eventual circunstância adversa que 

possa gerar riscos e ameaças na execução dos serviços contábeis e ou relatórios. 

 

A conduta profissional do contador deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, 

solidariedade em relação aos colegas contabilistas, deve estar em consonância com os postulados de 

harmonia da classe, mesmo que na condição de empregado, não ser conivente com erros ou com atos 

infringentes de normas técnicas ou legais que regem o exercício da profissão. 

 

6.9. PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

As Demonstrações Contábeis do CREF6/MG foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 

4.320/1964, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Pública, aos Princípios da 

Contabilidade e conforme a “Parte V – Demonstrações Contábeis” do Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, (MCASP), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). As Demonstrações Contábeis do 

Exercício de 2019 – Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das 

Variações Patrimoniais, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar 

Processados. 

 

As práticas contábeis e demonstrações contábeis são regulamentadas por normas específicas do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio das Resoluções CFC nº. 1.128 a 1.137/2008, que 

aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (NBCASP) nº. NBC 

T 16.1 a 16.11. 

 

Balanço Patrimonial – o BP evidencia a situação patrimonial do Conselho em 31 de dezembro de 

2019 e de 2018 e demonstra a posição estática dos ativos e passivos no final do exercício, possibilitando 

ao usuário conhecer, qualitativa e quantitativamente, a composição dos bens e direitos (ativos), das 

obrigações (passivos) e dos resultados acumulados da gestão patrimonial ao longo de vários exercícios 

(patrimônio líquido), assim demonstrados. 

 
 

  

ATIVO Nota 2019 2018 PASSIVO Nota 2019 2018 

ATIVO CIRCULANTE   50.695.041,64  38.543.074,00 PASSIVO CIRCULANTE    10.661.256,58       7.908.836,18  

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1      2.797.362,87  2.954.225,03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR                   762,50                  762,50  

Caixa e Equivalentes de Caixa        2.797.362,87  2.954.225,03 Pessoal a Pagar    -   -  

CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 2   47.180.377,90  35.142.381,52 Encargos Sociais a Pagar 10                762,50                 762,50  

Créditos a Receber    47.180.377,90  35.142.381,52 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 11                 719,94                    87,54  

(-) Provisão para Perdas Estim. Devedores 
Duvidosos 

3  -  - Obrigações Fiscais de Curto Prazo                  719,94                    87,54  
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DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 4         494.271,79  415.001,23 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 12           25.292,07            39.322,51  

Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros             28.067,20  23.263,94 Contas a Pagar    -                    8,87  

Tributos e Contribuições a Recuperar               4.207,44  2.083,93 Transferências Legais             25.292,07            38.533,64  

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           100.518,32  85.518,32  Outras Obrigações Legais    -  
                                                 

780,00  

Demais Créditos com Vinculação           361.478,83  304.135,04         

ESTOQUES 5         154.922,42  570,39 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 13      9.681.461,40       7.210.629,23  

Almoxarifado           154.922,42  -         

Adiantamento a Fornecedores    -  570,39 Provisões Trabalhistas           219.834,32         164.595,32  

VARIAÇÕES DIMINUTIVAS PAGAS 6           68.106,66  30.895,83 Provisão Para Riscos Trabalhistas e Cíveis    -   -  

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas 
Antecipadamente 

            68.106,66  30.895,83 Provisão de Cota-Parte        9.461.627,08       7.046.033,91  

ATIVO NÃO CIRCULANTE        2.112.601,47  1.867.899,77         

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    -  - VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS 14         953.020,67          658.034,40  

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 3  -  - Cauções                2.302,65              2.302,65  

       Receitas a Classificar           112.396,32            90.374,71  

     -  - Depósitos Bancários e Cartão de Crédito não Identificados           838.321,70          565.357,04  

INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 7      2.112.601,47  1.867.899,77 TOTAL DO PASSIVO     42.146.386,53    32.502.137,59  

Investimentos               1.728,00  1.728,00         

Imobilizado        2.055.825,66  1.957.750,35 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15  42.146.386,53   32.502.137,59  

(-) Depreciação Acumulada 8 -         162.744,12  -            91.578,58  Patrimônio Social    42.146.386,53    32.502.137,59  

Intangível 9           55.047,81  -         

(-) Amortização Acumulada   -               2.593,86  -         

TOTAL DO ATIVO     52.807.643,11  40.410.973,77 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO    52.807.643,11   40.410.973,77  

DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES     
(Lei nº 4.320/64)        R$MIL  

DESCRIÇÃO NE 2019 2018 DESCRIÇÃO NE 2.019 2.018 

ATIVO 16     PASSIVO 16     

ATIVO FINANCEIRO (AF)   3.359.741,32 3.400.122,09 PASSIVO FINANCEIRO (PF)     1.199.629,50       862.802,27  

ATIVO PERMANENTE(AP)   49.447.901,79 37.010.851,68 PASSIVO PERMANENTE(PP)   
                              

9.461.627,08  
                              

7.046.033,91  

SALDO PATRIMONIAL           42.146.386,53 32.502.137,59 

Quadro 11 - Balanço Patrimonial 

 

 
Gráfico 26 - Ativo Comparativo Caixa Equivalente 

 

6.10. NOTA 1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

 

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo CREF6/MG e são 

mensurados e estão demonstrados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Incluem numerários 

em espécie, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez. Porém, não estão 

totalmente em consonância ao que dispõe o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988: 

 

 

 

 

52.807.643 

2.797.363 

2019

Ativo Caixa Equivalete
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§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados do Distrito Federal, dos Municípi os e dos órgãos 
ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 
(Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º). 

 

Descrição 2019 2018 

Caixa 54.303,62 45.094,76 

Bancos Conta Movimento 32.155,97 382.287,19 

Aplicações Financeiras 2.710.903,28 2.526.843,08 
   

Total 2.797.362,87 2.954.225,03 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019   

Quadro 12 - Caixa e Equivalente de Caixa 

 

Já foram feitas várias recomendações à gestão para que não mantenha dinheiro em espécie na 

entidade. Todos os recursos não utilizados na operacionalização das atividades devem ser depositados em 

bancos oficiais, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao 

que dispõe no Inciso II do artigo 45 do Decreto 93872/86 conjugado com a Portaria STN 95/2002. As 

receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado. 

 

6.11. NOTA 2 - CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO 

 

Os créditos a receber são valores de anuidades, que se encontra em aberto até o exercício de 2019 

em Cobrança Administrativa. Estão representados pelos saldos a receber dos valores de anuidades, 

acrescidos de Juros, Atualização Monetária e Multa do exercício de 2019. Esses direitos são mensurados 

ou avaliados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial. Os créditos foram contabilizados pelo 

regime de competência no curto prazo, como créditos a receber e o seu reflexo foi evidenciado nas 

variações aumentativas, sendo apresentado em 31/12/2019, um montante de: 

 

Curto Prazo 2019 2018 

  Ativo Circulante 

Anuidades Pessoa Física 27.480.483,05 22.257.774,95 

Anuidades Pessoa Jurídica 4.844.922,23 3.411.030,23 

Juros de Mora 10.933.016,48 6.239.010,39 

Atualização Monetária 3.211.971,03 2.763.955,79 

Multas Financeiras 709.985,11 470.610,16 

Créditos a Receber de Curto Prazo 47.180.377,90 35.142.381,52 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 

  
Quadro 13 - Créditos a Receber de Curto Prazo 

 

6.12. NOTA 3 – AJUSTES PARA PERDA ESTIMADA DE DEVEDORES DUVIDOSOS 

 

O Conselho Regional de Educação Física ainda não adotou os procedimentos contábeis relativos 

ao ajuste para perdas de devedores duvidosos até o encerramento deste exercício. A gestão está ciente da 

necessidade e importância de implantação desses procedimentos, conforme prazos normativos de 

implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria STN nº. 539/2015, anexo 

único (Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP) e pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP Estrutura Conceitual, de 

23/09/2016 (Mensuração de Ativos e Passivos nas Demonstrações Contábeis). 
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6.12.1. Constituição da Provisão Cota-Parte sobre Créditos a Receber 

 

O Conselho constitui a Provisão de Cota-Parte sobre os Créditos a Receber na ordem de 20% sobre 

os valores a receber de curto prazo no valor bruto, ou seja, sem descontar estimativa de perda de créditos, 

tendo em vista que o CREF6/MG não faz a PDD. Portanto, o total da provisão de cota-parte, em 

31/12/2019, perfaz o montante de R$ 9.461.627,08. 

 

6.13. NOTA 4 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 

 

Correspondem a valores a receber relativos a adiantamentos a pessoal e valores a receber de entes 

públicos. 

 
DESCRIÇÃO   2019 2019 

Demais Créditos e Valores de Curto Prazo   494.271,79 415.001,23 

Adiantamentos Concedidos a Pessoal a 28.067,20 23.263,94 

Tributos e Contribuições a Recuperar b 4.207,44 2.083,93 

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados c 100.518,32 85.518,32 

Créditos c/Vinculação e Outros Valores a Receber d 127.757,48 87.788,05 

Cheques em Cobrança e 233.721,35 216.346,99 

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 
   

Quadro 14 - Demais Créditos e Valores de Curto Prazo 

 
a) Adiantamento Concedido a Pessoal e a Terceiros – Valores relativos a adiantamento de férias 

concedidas a funcionários em dez/2019, referente ao mês de janeiro de 2020. 
 

b) Tributos e Contribuições de cota-parte repassada a maior e valores de imposto federal 
recolhido indevidamente, aguardando compensação e/ou restituição, conforme pedido à 
Secretaria da Receita Federal.  

 
c) O valor constante nesse grupo representa o somatório das Cauções relativas aos aluguéis de 

03 Imóveis que abrigam as sedes do CREF6/MG em BH e de 01 depósito judicial recursal 
oriundo de processo trabalhista de 2014.  

 
d) O CREF6/MG está reconhecendo o direito de receber, Outros Valores a Receber, nome dado 

pelo Departamento Financeiro para uma modalidade de negociação de débitos ocorridos em 
anos anteriores que foram chamados de “recbol”. 

 
e)  Os Cheques em Cobrança considerados como “Cheques sem fundos” devolvidos de 

Profissionais de Educação Física e de Pessoas Jurídicas que efetuaram o pagamento da 
anuidade em cheque dos quais não foram compensados por falta de fundos, e que ainda estão 
sendo cobrados de forma administrativa. 

 

6.14. NOTA 5 - ESTOQUE 

 

O almoxarifado representa todo o material estocado para consumo do CREF6/MG no uso das suas 

atividades administrativas e operacionais. É composto por materiais de escritório, material de higiene e 

limpeza, gêneros de alimentação, uniformes, materiais para divulgação dentre outros que se fazem 

necessários. 
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As entradas dos produtos são registradas pelo custo de aquisição. Porém, as baixas de todo o 

almoxarifado são feitas pelo valor total das entradas, exceto se houver contratos com fornecedores cuja 

entrega de produtos é fracionada. Tal procedimento contábil se faz necessário tendo em vista que não há 

controle de almoxarifado e ou estoque que possa fornecer informações para que sejam feitos os registros 

contábeis somente do que foi efetivamente baixado no almoxarifado. 

 

De acordo com as normas técnicas contábeis verificamos que a contabilidade não pode baixar o 

estoque do modo que é feito atualmente. Por isso, será necessário que o conselho passe a fazer o controle 

de estoque/almoxarifado, com envio do relatório de controle de estoque mensal, para que seja feita as 

baixas corretamente, uma vez que a avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, 

considerando o custo histórico dos materiais. As apropriações provenientes da utilização são contabilizadas 

em contas de resultado. 

 
DESCRIÇÃO 2019 2018 

Estoques                        154.922,42  0,00 

Almoxarifado                          154.922,42  0,00 

Materiais de Expediente                            75.634,62  0,00 

Impressos, Formulários e Papéis                            40.252,00  0,00 

Material para Divulgação                              9.735,00  0,00 

Gêneros de Alimentação                                   96,00  0,00 

Materiais de Distribuição Gratuita                            29.204,80  0,00 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019    

Quadro 15 - Estoque 

 
6.15. NOTA 6 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 

ANTECIPADAMENTE 

 

Compreendem o pagamento de despesas cujos benefícios ou prestações de serviços que ocorrerão 

até o término do exercício seguinte e reconhecido, como um direito no ativo da entidade, no grupo de 

variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente. 

 
DESCRIÇÃO 2019 2018 

VPD Pagas Antecipadamente 68.106,66 30.895,83 

Seguros a apropriar 64.773,83 27.020,24 

Assinaturas e Anuidades a Apropriar 3.332,83 3.875,59 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 

  

Quadro 16 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente  

 

6.16. NOTA 7 – INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO 

 

O CREF6/MG possui investimentos em ações da SICCOB/UNICRED, no valor de R$ 1.728,00 

adquiridas em 2009. Os saldos mantidos nos exercícios de 2019 e 2018 foram de R$ 1.728,00 (um mil 

setecentos e vinte e oito reais). 

 

O Ativo Imobilizado do CREF6/MG é composto dos Bens Móveis e Imóveis, sujeitos à 

depreciação e está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção. A vida útil dos bens móveis 

adquiridos pelo CREF6/MG desde 2015 seguem as determinações do SIAFI – Macrofunção 02.03.30 e 

foram aplicados no CREF6/MG. 
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DESCRIÇÃO VIDA ÚTIL VR. RESIDUAL  

Móveis e Utensílios de Escritório 10 anos 10% 

Máquinas e Equipamentos 10 anos 10% 

Veículos (uso na atividade de fiscalização) 10 anos 10% 

Equipamentos de Informática 10 anos 10% 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 

  
Quadro 17 - Investimentos e Imobilizado 

Quanto aos bens móveis e imóveis adquiridos até o fim do exercício de 2014, eles ainda não 

sofreram nenhuma depreciação por não terem sido reavaliados, portanto, sem uma base monetária 

atualizada. 

 

Ressalta-se que parte dos bens móveis registrados na contabilidade e constante no balanço 

patrimonial da entidade já se encontram totalmente depreciados pela perda de poder aquisitivo da moeda 

em anos anteriores e muitos podem ser considerados inservíveis por estarem obsoletos pelo seu uso ou 

ação do tempo. 

 

No Ativo imobilizado estão demonstrados os bens móveis e imóveis, cujos bens são mensurados 

ou avaliados com base no valor de aquisição, incluindo os gastos adicionais ou complementares para ser 

posto em operação, com exceção dos bens que ainda não foram reavaliados a valor de mercado e 

reconhecidos contabilmente. 

 

Os bens que integram o imobilizado estão assim distribuídos: 

 

    Aquisições 
Saldo em 

31/12/2019 

Saldo em 

31/12/2019 

Deprec./Amortiz. 

Acumulada 
Descrição 

Saldo em 

31/12/2018 
Compras 

Ajustes Deprec./ 

Incorporações 
Sinistro/ Baixa 

 

Imobilizado e Intangíveis 1.866.171,77 336.242,10 - 17.781,00 2.110.873,47 -165.337,98  

Bens Móveis 1.084.101,50 278.600,43 - 17.781,00 1.344.920,93 -162.744,12  

Móveis e Utensílios de Escritório 337.894,84 36.275,00 - - 374.169,84 -31.392,30  

Máquinas e Equipamentos 108.365,67 17.857,36 - - 126.223,03 -19.988,35  

Utensílios de Copa e Cozinha 13.864,50 - - - 13.864,50    

Veículos 204.027,75 160.663,50 - 17.781,00 346.910,25 -23.154,94  

Equipamentos de Processamento de Dados 402.129,06 63.804,57 - - 465.933,63 -88.208,53  

Telefones 17.819,68 - - - 17.819,68    

Intangível - 57.641,67 - - 57.641,67 -2.593,86  

Softwares - 57.641,67 - - 57.641,67 -2.593,86  

Bens Imóveis 873.648,85 - - - 873.648,85    

Sala 702 – Seccional JF 18.000,00 - - - 18.000,00    

Sala 505 – Seccional Sudeste 125.000,00 - - - 125.000,00 -  

Sala 708 – Seccional Triângulo I 76.617,37 - - - 76.617,37    

Sala 602 – Seccional Triângulo II 102.031,48 - - - 102.031,48    

Salas 603 e 605 – Seccional Sul 140.000,00 - - - 140.000,00    

Salas 307 e 308-Seccional Norte 145.000,00 - - - 145.000,00    

Sala 501 – Seccional Zona Mata 267.000,00 - - - 267.000,00    

Fonte: Balanço Patrimonial de 2019        

Quadro 18 - Os bens que integram o imobilizado 
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Entre as aquisições mais relevantes no ano, destaca-se a conta Veículos, com a aquisição de três 

veículos zero km, no valor total de R$ 160.663,50, para uso exclusivo na atividade de fiscalização, 

conforme processo licitatório na modalidade carta convite. 

 

No exercício de 2019, o CREF6/MG realizou a doação de 01 (um) veículo de sua frota para o 

CREF17/MT, no valor de R$ 17.781,00. 

 

Destaca-se também a conta Equipamentos de Processamento de Dados, com aquisições no valor 

total de R$ 63.804,57, devido ao maior investimento no parque tecnológico do CREF6/MG, assim como a 

Conta Intangível, cujo investimento foi da ordem de R$ 57.641,67 com a aquisição de Softwares, tendo 

em vista a necessidade de atualização do parque computacional do Conselho, como a melhoria de 

equipamentos para realização dos backups mensais e também a substituição de equipamentos de desktop 

obsoletos ou já sem nenhuma serventia (estragado). 

 

6.17. NOTA 8 – DEPRECIAÇÃO 

 

O CREF6/MG efetuou registros das depreciações de seu imobilizado dos exercícios de 2019 e 2018 

mensalmente, tem seus valores expressos no decréscimo patrimonial e no balanço patrimonial, 

representada em conta redutora do ativo, sendo utilizado o método linear, com base no prazo de vida útil 

dos bens. 

 

6.18. NOTA 9 – INTANGÍVEL 

 

Os ativos intangíveis do CREF6/MG são, em sua totalidade, softwares classificados com vida útil 

definida. 

 

6.19. NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

 

Apresenta a seguinte divisão: pessoal a pagar e encargos sociais a pagar, as quais são demonstradas 

por meio de valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 

das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. As obrigações com 

pessoal e obrigações trabalhistas são reconhecidas pelo valor original. 

 
DESCRIÇÃO 2019 2018 

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  -   -  

INSS a Pagar                                 762,50                                  762,50  

Total                                762,50                                 762,50  
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019   

Quadro 19 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 

O saldo apresentado na conta de pessoal a pagar, em 2019, refere-se às obrigações previdenciárias 

referente INSS retido (11%) e a parte Patronal (20%) sobre os serviços prestados por autônomos, que são 

contabilizadas na competência, de acordo com o cálculo resumo da folha de pagamento e o recolhimento 

são feitos de acordo com os vencimentos junto aos respectivos órgãos. 

 

6.20. NOTA 11 – OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 
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Apesar de o Conselho ser imune à tributação, os fornecedores submetem-se à Instrução Normativa 

RFB nº. 1234/2012. Neste grupo apresentam as obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignados, 

e fornecedores de curto prazo. 

 

DESCRIÇÃO 2019 2018 

Obrigações fiscais de curto prazo     

IRRS/CSLL/PIS e COFINS – IN 1234 - 30,71 

ISS a Recolher 719,94 56,83 

Total 719,94 87,54 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 

  
Quadro 20 - Obrigações Fiscais de Curto Prazo 

 

As obrigações fiscais decorrem de retenções efetuadas de contratação junto a fornecedores pela 

aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados, liquidados e não pagos até o 

término do exercício. 

 

As obrigações com terceiros, decorrentes da entrega de bens ou serviços que foram adquiridos e/ou 

contratados com terceiros no curso normal das atividades, são classificadas como passivos circulantes, 

quando o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 

apresentadas como passivo não circulante. Os valores decorrentes de empenhos liquidados e não pagos no 

exercício são evidenciados no Demonstrativo dos Restos a Pagar. 

 

6.21. NOTA 12 – DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 

 

Os valores demonstrados em contas a pagar; obrigações de repartições a outros entes; empréstimos 

e financiamentos; provisões; e demais obrigações, são demonstradas por meio de valores conhecidos ou 

calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e 

cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. 

 
DESCRIÇÃO 2019 2018 

Contas a Pagar crédito de terceiros  -                                      8,87  

Transferências Legais                            25.292,07                             38.533,64  

Valores em trânsito  -                                  780,00  

Total 25.292,07 39.322,51 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019 

  
Quadro 21 - Demais Obrigações de Curto Prazo 

 

O saldo da conta “Transferências Legais”, em 2019, refere-se a 20% de Cota-Parte sobre toda a 

arrecadação relativa à sua atividade fim. Em 2018, o CREF6/MG tinha um saldo acumulado de cota-parte 

a repassar no valor de R$ 38.533,64, que foi repassado parte do valor devido no decorrer do exercício. 

 

6.22. NOTA 13 – PROVISÕES DE CURTO PRAZO 

 

No grupo de provisões, registram-se os valores lançados a título de provisões de férias e 13º salário, 

com respectivos encargos, bem como da provisão de repasse de cota-parte, de provisões para riscos 

trabalhistas e cíveis, dentre outras. 
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Provisões trabalhistas (13º salário, férias e encargos) - são constituídas mensalmente, em 

atendimento ao regime de competência, com base nos períodos aquisitivos de cada funcionário acrescidas 

dos respectivos encargos, conforme relatório expedido pelo sistema de folha de pagamento: 

 

DESCRIÇÃO 2019 2018 

Provisão de férias 161.851,00 123.029,36 

Encargos Sociais 57.983,32 41.565,96 

Total 219.834,32 164.595,32 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019   

Quadro 22 - Provisões de Curto Prazo 

 

Os saldos referentes às provisões para décimo terceiro salário e seus encargos patronais foram 

baixados por ocasião do pagamento da segunda parcela, ocorrido no dia 20/12/2019. 

 

6.22.1. Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis 

 

Esta provisão tem por finalidade dar cobertura às perdas ou despesas, cujo fato gerador já ocorreu, 

mas não tendo havido ainda, o correspondente desembolso ou perda. As provisões para riscos cíveis são 

reconhecidas quando o Conselho possui uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 

eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o 

valor possa ser estimado com segurança. 

 

Porém, ainda dentro da Implantação de política contábil adotada pela gestão, espera-se que no 

próximo exercício sejam implantados todos os procedimentos em atendimento aos prazos normativos de 

implantação emanados pela STN por meio da Portaria STN nº. 539/2015 anexo único. 

 

6.22.2. Provisão da Cota-Parte 

 

Demonstra a obrigação do repasse decorrente da obrigação legal devida ao Conselho Federal de 

Educação Física - CONFEF. O Conselho constitui a Provisão de Cota-Parte sobre os Créditos a Receber 

na ordem de 20% sobre os valores a receber de curto prazo no valor bruto, ou seja, sem descontar estimativa 

de perda de créditos, tendo em vista que o CREF6/MG não faz a PDD. Portanto, o total da Provisão de 

Cota-parte, em 31/12/2019, perfaz o montante de R$ 9.461.627,08. 

 

DESCRIÇÃO 
Créditos Brutos Cálculo Provisão da Cota 

2019 2018 2019 2018 

Créditos a Receber-CP 47.180.377,90 35.142.381,52 9.436.075,58 7.028.476,30 

Outros Créditos Receber 127.757,48 87.788,05 25.551,50 17.557,61 

Total da Carteira 47.308.135,38 35.230.169,57 9.461.627,08 7.046.033,91 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019/2018 

    
Quadro 23 - Provisão da Cota Parte 

 
6.23. NOTA 14 – VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS 

 

Compõe esse grupo as Cauções, as Receitas a Classificar que demonstram os valores recebidos em 

conta corrente, relativos a pagamentos em duplicidade a serem ressarcidos ou que não puderam ser 

identificados na época do seu recebimento até a data do encerramento do balanço, os Depósitos Bancários 

não Identificados, que são depósitos efetuados por terceiros na conta corrente do conselho e que ainda não 
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foram identificados pelo Departamento Financeiro, ficando assim o CREF6/MG, impossibilitado de 

reconhecer o depósito como uma receita de anuidade, para baixa do débito do Profissional e os Cartões de 

Créditos não identificados. 

 

Destaca-se que esse é um procedimento interno que foi aprovado pelo Plenário do CREF6/MG, 

para realizar a cobrança administrativa, incluindo como opção de forma de pagamento das negociações o 

uso do cartão de crédito para as contribuições em atraso. 

 

Além da transferência estatutária já mencionada em epígrafe, o CREF6/MG vem cumprindo uma 

de suas finalidades estatutárias, qual seja, a de estimular e promover a atualização, o aperfeiçoamento e a 

especialização dos Profissionais de Educação Física registrados em sua área de abrangência. 

 

Atualmente mantém convênio com o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – NESCON – 

UFMG, visando o desenvolvimento de habilidades e competências dos Profissionais de Educação Física 

para atuarem com a Atenção Primária à Saúde, tanto no aspecto assistencial como preventivo, resultando 

no oferecimento de um serviço responsável e de excelência à sociedade, bem como reduzindo, a partir do 

atendimento básico, os custos para todo o Sistema de Saúde. 

 

Para tanto, foi firmado convênio com o NESCON na ordem de R$ 218.500,00 (duzentos e dezoito 

mil e quinhentos reais) cuja execução e repasse ocorrerão da seguinte forma: 

 

1ª parcela – a ser paga até o 5º dia útil do mês de janeiro/2019 no valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) mediante apresentação de nota fiscal/fatura e relatório dos serviços prestados; 

2ª parcela – a ser paga até o 5º dia útil do mês de agosto/2019 no valor de R$ 68.500,00 (sessenta 

e oito mil e quinhentos reais) mediante apresentação de nota fiscal/fatura e relatório dos serviços prestados; 

 

3ª parcela – a ser paga até o 5º dia útil do mês de janeiro/2020 no valor de R$ 68.500,00 (sessenta 

e oito mil e quinhentos reais) mediante apresentação de nota fiscal/fatura e relatório dos serviços prestados. 

 

A gestão planeja para o próximo exercício firmar novo convênio com o NESCON, tendo em vista 

quão importante é essa parceria, que vislumbra o aprimoramento dos Profissionais de Educação Física em 

sua área de abrangência e atuação. 

 
DESCRIÇÃO 2019 2018 

Cauções 2.302,65 2.302,65 

Receitas a Classificar 112.396,32 90.374,71 

Depósitos e Cartão Crédito não identificados 838.321,70 565.357,04 

Total 953.020,67 658.034,40 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019   

Quadro 24 - Valores de Terceiros e/ou Restituíveis 

 

6.24. NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

O patrimônio social é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de 

superávits ou déficits apurados anualmente, conforme segue: 
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DESCRIÇÃO 2019 2018 

Ajuste de Exercícios Anteriores - -72.000,40 

Resultado do Exercício 9.644.248,94 -3.322.491,18 

Resultados Acumulados Exercícios Anteriores 32.502.137,59 35.896.629,17 

Total 42.146.386,53 32.502.137,59 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019   

Quadro 25 - Patrimônio Líquido 

 

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores o reconhecimento de valores decorrentes 

de omissões e erros de registros ocorridos em anos anteriores, ou os decorrentes de mudanças de critérios 

contábeis. No exercício de 2019 não foram evidenciados valores de ajustes correspondentes a exercícios 

anteriores. Em 2018, esse grupo perfez o montante de R$ 72.000,40. 

 

6.25. NOTA 16 - RESULTADO FINANCEIRO 

 

 O Resultado Financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, ou seja, representa o confronto entre os 

ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteram 

as disponibilidades do CREF6/MG. 
 

Especificação: 

ATIVO FINANCEIRO 2019 2018 

Ativo Financeiro 50.349.307,90 38.428.231,48 
   

PASSIVO FINANCEIRO 2019 2018 

Passivo Financeiro 10.661.256,58 7.908.836,18 
   

SUPERAVIT FINANCEIRO 39.688.051,32 30.519.395,30 
Fonte: Balanço Patrimonial de 2019   

Quadro 26 - Resultado Financeiro 

 

No exercício de 2019 foi apurado um superávit financeiro no valor de R$ 39.688.051,32, decorrente 

de saldos superavitários de exercícios anteriores. 

 

6.26. DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (RPP) 

 

O Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados apresenta os valores de obrigações 

empenhadas e liquidadas, inscritas em restos a pagar no exercício, bem como as obrigações pagas de 

exercícios anteriores e/ou canceladas. 

 

Outra informação relevante a ser destacada é que o CREF6/MG não adota a metodologia de restos 

a pagar não processados e, por isso, os empenhos não liquidados até 31/12/2019 foram cancelados. Assim, 

os valores de despesas liquidadas são iguais ao montante de despesas empenhadas. 
 

 

 

 

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO 
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EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 
      

R$ MIL 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

  INSCRITOS       

NE 

EM 

EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

EM 31 DE 

DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

PAGOS CANCELADOS SALDO 

 

DESPESAS CORRENTES +CAPITAL 17 40.172,55 18.470,47 22.422,02 - 36.221,00  

Despesas Correntes   40.172,55 18.470,47 22.422,02 - 36.221,00  

Despesas de Capital   - - - - -  

Quadro 27 - Demonstrativo de Restos a Pagar em 31/12/2019 

6.26.1. Nota 17 – Restos a pagar 

 

Em 31 de dezembro totalizou o valor de R$ 36.221,00 (Trinta e seis mil, duzentos e vinte e um 

reais), correspondentes a despesas empenhadas e liquidadas, mas que não foram pagas até o final do 

exercício. 

 

6.27. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e 

equivalentes de caixa da entidade em um determinado período contábil, evidenciando separadamente as 

mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de investimento e nas atividades de financiamento. 

 

As informações são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base 

para avaliar a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da 

entidade de utilização desses fluxos de caixa. 

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
    R$ Mil  

DESCRIÇÃO  NE  
 EXERCÍCIO   EXERCÍCIO  

2019 2018 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES       

INGRESSOS     11.141.983,48    10.288.552,11  

RECEITAS     11.141.983,48    10.288.552,11  

Receitas de Contribuições        10.744.469,28         9.883.570,26  

Exploração de Bens e Serviços               42.457,39              39.518,94  

Receitas Financeiras             335.265,57            326.797,67  

Transferências (Subvenções)    -  -                382,00  

Outras Receitas               19.791,24              39.047,24  

DESEMBOLSOS     10.962.603,54    10.100.906,12  

DESPESAS     10.962.603,54    10.100.906,12  

Pessoal, Encargos e Benefícios          4.527.881,43         3.741.553,59  

Uso de Bens e Serviços          3.686.423,20         3.740.747,95  

Despesas Financeiras             254.214,19            220.231,82  

Despesas Tributárias e Contributivas               74.341,74              81.173,69  

Transferências (Subvenções + Auxílios)          2.377.831,79         2.187.682,76  

Outras Despesas               41.911,19            129.516,31  
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FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES          179.379,94         187.645,99  

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO       

INGRESSOS    -   -  

Alienação de Bens    -    

DESEMBOLSOS          336.242,10         205.173,91  

Aquisição de Ativo Não Circulante             336.242,10            205.173,91  

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO   -      336.242,10  -      205.173,91  

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA   -      156.862,16  -        17.527,92  

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL       2.954.225,03      2.971.752,95  

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL       2.797.362,87      2.954.225,03  
Quadro 28 - Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

6.28. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO) 

 

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com as despesas 

fixadas e executadas e ainda reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos 

adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado 

orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. 

O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas 

empenhadas. 

 

Desta forma, o orçamento do CREF6/MG para o exercício de 2019 foi aprovado por meio da 

Resolução nº Resolução Especial CREF6/MG 2018, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, em 04 

de Dezembro de 2018, caderno 2 – Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas, no valor de R$ 

18.810.962,00 (dezoito milhões oitocentos e dez mil novecentos e sessenta e dois reais), e suplementado 

conforme legislação vigente, utilizando-se de anulação parcial e/ou total de diversas rubricas. 
 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

     R$ Mil 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA NE Previsão Inicial 
Previsão 

Atualizada 

Receita 

Realizada 
Saldo 

 
RECEITAS CORRENTES  18.810.962,00 18.810.962,00 11.141.983,48 7.668.978,52  

Contribuições   18.108.412,00 18.108.412,00 10.744.469,28 7.363.942,72  

Exploração de Bens e Serviços  85.000,00 85.000,00 42.457,39 42.542,61  

Financeiras   542.408,00 542.408,00 335.265,57 207.142,43  

Transferências  -   - -  

Outras Receitas Correntes   75.142,00 75.142,00 19.791,24 55.350,76  

RECEITAS DE CAPITAL  - - - -  

Alienações de Bens   - - - -  

Outras Receitas de Capital  - - - -  

TOTAL DAS RECEITAS   18.810.962,00 18.810.962,00 11.141.983,48 7.668.978,52  

Quadro 29 - Balanço Orçamentário -  Receitas Orçamentárias  
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Gráfico 27 - Receita de Contribuições x Receita Arrecadada – 2019 

 

  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

  

  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

  

   
 

   R$ MIL 

DESPESAS 

ORÇAMENTÁRIAS 
NE Dotação Inicial 

Créditos 

Adicionais 

Dotação 

Atualizada 

Despesas 

Empenhadas 

Despesas 

Liquidadas 

Despesas 

Pagas 

DESPESAS CORRENTES   17.045.962,00 - 17.045.962,00 11.221.842,16 11.221.842,16   

Pessoal e Encargos   5.315.000,00 - 5.315.000,00 4.527.881,43 4.527.881,43   

Uso de Bens e Serviços   7.476.000,00   7.476.000,00 4.199.494,29 4.199.494,29 - 

Financeiras   330.000,00 - 330.000,00 254.214,19 254.214,19 - 

Transferências Correntes   3.671.910,80   3.671.910,80 2.159.331,79 2.159.331,79   

Tributárias e Contributivas   R$ 130.000,00   130.000,00 74.341,74 74.341,74 - 

Outras Despesas Correntes   R$ 123.051,20   123.051,20 6.578,72 R$ 6.578,72 - 

DESPESAS DE CAPITAL   1.765.000,00 - 1.765.000,00 336.242,10 336.242,10 - 

Investimentos   1.765.000,00   1.765.000,00 336.242,10 336.242,10   

SUBTOTAL   18.810.962,00 - 18.810.962,00 11.558.084,26 11.558.084,26 - 

DEFICIT 18         -     416.100,78    

TOTAL   18.810.962,00 - 18.810.962,00 11.558.084,26 11.141.983,48 - 

Quadro 30 - Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias 

 

10.744.46911.141.983

Receita de Contribuições x Receita Arrecadada - 2019

Receita de Contribuições Receita Total Arrecadada
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Gráfico 28 - Despesas com Pessoal x Receita Líquida 

 
6.28.1. Nota 18 – Resultado Orçamentário 

 

No balanço orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas 

liquidadas, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre as receitas arrecadadas e as 

despesas empenhadas e liquidadas no exercício demonstrado a seguir: 

 

Quadro 31 - Resultado Orçamentário 

 

O resultado orçamentário foi extraído com base no subsistema orçamentário, e apresentou um 

Déficit Orçamentário no valor de R$ 416.100,78 no exercício de 2019. Importa-se destacar que no 

exercício de 2018 o resultado orçamentário foi deficitário, apresentando um Déficit Orçamentário no valor 

de R$ 401.188,87. 

 

6.29. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) 

 

A DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Conselho durante o exercício financeiro. 

Essa demonstração apura o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do 

resultado líquido entre as variações aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o patrimônio 

líquido demonstrado no BP, conforme demonstrado a seguir: 

  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

   

 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

   

                
       

R$ Mil 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

AUMENTATIVAS 
NE 2019 2018 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

DIMINUTIVAS 
NE 2019 2018 

Contribuições  22.978.687,69 22.108.745,27 Pessoal e Encargos   4.484.905,82 3.738.616,32 

Exploração de Bens e Serviços   349.957,14 318.474,97 Uso de Bens e Serviços   3.925.402,07 4.200.901,25 

Financeiras  4.374.718,51 7.324.362,70 Financeiras  425,38 7.573,33 

Transferências   - 2.884,69 Transferências   218.500,00 191.525,00 

10.744.469 

42,14%

Despesas com Pessoal x Receita Líquida

Receita Corrente Líquida Pessoal e Encargos

DESCRIÇÃO 2019 2018 

Receitas (corrente + capital) 11.141.983,48 10.288.552,11 

Despesas (corrente + capital) 11.558.084,26 10.689.740,98 

Superávit/Déficit (416.100,78) (401.188,87) 
Fonte: Balanço Orçamentário 2019   
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Valorização e Ganhos com Ativos  - - Tributárias e Contributivas  74.237,62 81.173,69 

Outras Variações Patrimoniais 

Aumentativas 
  1.511.983,84 4.292,65 Desvalorização e Perda de Ativos   4.649.130,43 1.639.550,26 

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas   6.218.496,92 23.221.911,61 

Total   29.215.347,18 29.758.760,28 Total   19.571.098,24 33.081.251,46 

Resultado Patrimonial do Exercício 19 9.644.248,94 -3.322.491,18 

Quadro 32 - Variações Patrimoniais Aumentativas – Diminutivas 

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS 
   

R$ MIL 

DESCRIÇÃO NE 2019 2018 

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS  336.242,10 205.173,91 

Investimentos   336.242,10 205.173,91 

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  - - 

Alienação de Bens Móveis   - - 
Quadro 33 - Variações Patrimoniais Qualitativas 

 

6.29.1. Nota 19 – Resultado Patrimonial 

 

O resultado patrimonial representa o superávit/déficit apurado com base no regime de competência, 

correspondente à diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Diminutivas, escrituradas 

no subsistema patrimonial atendendo a NBC T SP16.5. 

    

Quadro 34 - Resultado Patrimonial 

Em 2019 obteve-se um Superávit Patrimonial da ordem de R$ 9.644.248,94, diferentemente do 

exercício de 2018, que apresentou um Déficit Patrimonial da ordem de R$ 3.322.491,18, principalmente 

devido à baixa de débitos prescritos realizada em 31/12/2018, e que impactou de forma significativa as 

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (3.9.9), na qual está contida a Rubrica Contábil 

3.3.9.9.01.01.006 - Perda p/Prescrição, Decisão Judicial ou Deliberação e a apuração das variações não 

orçamentárias do período. 

 

6.30. DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO 

 

O Patrimônio Líquido do CREF6/MG é composto de recursos próprios, sofrendo variações em 

decorrências de superávits ou déficits apurados anualmente assim constituídos. 

 
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
   

R$ Mil 

DESCRIÇÃO NE 
Patrimônio líquido 

2019 2018 

Saldo Inicial do Exercício de 2019   32.502.137,59            35.896.629,17  

Ajustes de Exercício Anterior   - 
-                 

72.000,40  

DESCRIÇÃO 2019 2018 

Variações Patrimoniais Aumentativas 29.215.347,18 29.758.760,28 

(-) Variações Patrimoniais Diminutivas 19.571.098,24 33.081.251,46 

Superávit/Déficit Patrimonial 9.644.248,94 -3.322.491,18 
Fonte: Demonstrativo de Variações Patrimoniais 2019.   
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Resultado do Exercício   9.644.248,94 
-            

3.322.491,18  

Saldo Final do Exercício de 2019   42.146.386,53 32.502.137,59 

Quadro 35 - Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido 

 

6.31. BALANÇO FINANCEIRO (BF) 

 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, os recebimentos e os 

pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos financeiros advindos do exercício 

anterior. Dessa movimentação financeira, resulta um saldo financeiro, que é transferido para o exercício 

seguinte. 
BALANÇO FINANCEIRO 

EM 31 DE DEZEM BRO DE 2019 

       
R$MIL 

INGRESSOS NE  2019 2018 DISPÊNDIOS N E 2019 2018 

RECEITA ORÇAM ENTÁRIA   11.141.983,48     10.288.552,11   DESPESA ORÇAM ENTÁRIA    11.558.334,26  10.689.740,98  

Receitas Correntes      11.141.983,48     10.288.552,11   Despesas Correntes    11.222.092,16     10.484.567,07  

Receitas de Capital    -   -   Despesas de Capital         336.242,10       205.173,91  

RECEBIM ENTOS EXTRAORÇAM EN 2 0    10.404.885,77       9.705.235,78   PAGAM ENTOS EXTRAORÇAM EN   #  10.145.397,15   9.321.574,82  

Adiantamentos Concedidos a Pessoal             28.067,20            23.263,94   Adiantamentos Concedidos a Pessoal     -   -  

Tributos e Contribuições a Recuperar               4.207,44              2.083,93   Tributos e Contribuições a Recuperar        

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           100.518,32            85.518,32   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        

Créditos e Valores a Receber           361.478,83          304.135,04   Créditos e Valores a Receber        

Transferências Legais             25.292,07            38.533,64   Transferências Legais        

Provisões Trabalhistas           219.834,32          164.595,32   Provisões Trabalhistas     -   -  

Demais obrigações a curto prazo           953.020,67          658.034,40   Honorários de Sucumbência     -   -  

Inscrição de Restos a Pagar             36.221,00            40.172,55   Pagamento dos Restos a Pagar    
         

22.422,02  
           6.418,30  

Outras Receitas Extras Orçamentárias        8.676.245,92       8.388.898,64   Outras Despesas Extras Orçamentárias    10.122.975,13      9.315.156,52  

DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIO        2.954.225,03       2.971.752,95   DISPONÍ VEL PARA O EXERCÍ CIO SEG      2.797.362,87      2.954.225,04  

          

TOTAL      24.501.094,28     22.965.540,84   TOTAL    24.501.094,28    22.965.540,84  

Quadro 36 - Balanço Financeiro em  31 de Dezembro de 2019  

 

6.31.1. Nota 20 – Ingressos e Dispêndios extraorçamentários 

 

Nos saldos dos ingressos e dispêndios extraorçamentários estão evidenciados, especialmente, a 

movimentação dos depósitos restituíveis e valores vinculados a processos judiciais, aos valores inscritos 

em restos a pagar e os pagos de exercícios anteriores, bem como o cancelamento de restos a pagar, 

decorrentes de erros, dentre outros. 

 

6.31.2. Nota 21 - Instrumentos Financeiros: 

 

Assim como todos os órgãos e empresas, a entidade poderá estar exposta a riscos que decorrem da 

utilização de instrumentos financeiros. Esta nota descreve os objetivos, políticas e processos para a gestão 

desses riscos e os métodos utilizados para mensurá-los. Mais informações quantitativas em relação a esses 

riscos são apresentadas ao longo das demonstrações contábeis. 

 

A entidade poderá estar exposta, em virtude de suas atividades, aos seguintes riscos financeiros: 
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• Risco de crédito; 

• Risco de liquidez e 

• Risco de mercado (taxa de juros). 

 

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da 

entidade, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para 

mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que o contrário tenha sido especificado nesta nota. 

 

6.32. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 

 

Os principais instrumentos financeiros utilizados pela entidade, dos quais surgem os riscos de 

instrumentos financeiros, são os seguintes: 

Caixa e equivalentes de caixa (inclui contas bancárias e aplicações); 

Contas a receber; 

 

Contas a pagar a fornecedores e outras. 

 

6.32.1. Risco de crédito: 

 

Risco de crédito é o risco da entidade incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma 

contraparte em um instrumento financeiro, ocasionadas por falhas destes no cumprimento de suas 

obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber dos profissionais e 

academias e de instrumentos financeiros ativos. 

 

O risco de crédito para a entidade surge, preponderantemente, das disponibilidades decorrentes de 

depósitos em bancos, aquisição de Ouro Cap (Título de Capitalização BB) e aplicações financeiras de curto 

prazo (CDB) e (CDI) administrados pelo Banco do Brasil S.A. e/Cooperativa Sicoob e Aquisição de Ouro 

Cap. A entidade julga que o risco de crédito é mitigado, em razão da qualidade das instituições financeiras 

depositárias e pela modalidade de aplicação. A entidade não contrata instrumentos financeiros derivativos 

para gerenciar o risco de crédito. 

 

6.32.2. Risco de liquidez: 

 

É o risco que corresponde às dificuldades que podem ocorrer para a entidade cumprir com as 

obrigações associadas com seus passivos financeiros, que são amortizados com pagamentos à vista ou com 

outro ativo financeiro. A abordagem da entidade, na administração de liquidez, é de garantir, o máximo 

possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob 

condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar sua reputação. 

 

6.32.3. Risco de Mercado (taxa de juros): 

 

Esse risco é oriundo da possibilidade da entidade sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações 

nas taxas de juros que são aplicadas aos seus passivos e ativos captados (aplicados) no mercado, apesar de 

não ter operações atreladas à variação da taxa de câmbio. A redução da taxa de juros Selic, no final de 

2018, que se manteve durante o exercício de 2019, provocou uma arrecadação menor de rendimento com 

aplicações financeiras em relação àquela estimada para o exercício. 
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6.32.4. Seguros 

 

O CREF6/MG adota uma política de seguros onde considera maior a concentração de riscos e a os 

quais foram contratados em montantes considerados suficientes pela Administração, levando em 

consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de 

Dezembro de 2019, o conselho manteve cobertura de seguro contra incêndio para os imóveis alugados para 

estabelecimento da Sede, para os Agentes de Fiscalização e todos os conselheiros, e em especial, do ativo 

imobilizado dentre os quais todos os veículos utilizados na fiscalização. 

 

6.33. NOTA 22 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Em cumprimento ao que determina as exigências legais, declaramos e assinamos o presente termo 

de responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos/valores apurados. Os lançamentos 

contábeis que deram origens às demonstrações contábeis e informações aqui apresentadas foram 

elaborados com amparo nas devidas documentações repassados à Gerência de Contabilidade, setor 

encarregado da escrita contábil/fiscal do CREF6/MG. 

 

De acordo com as demonstrações contábeis e notas explicativas, tendo em vista as justificativas 

apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada 

no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a Diretoria do CREF6/MG entende que os balanços 

patrimonial, financeiro e demais demonstrações contábeis espelham, com exatidão e transparência, todas 

as transações realizadas nesse período. 

 

 

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Claudio Augusto Boschi 

Presidente 

CREF0000003-G/MG 

 

 

 

Claudia Dornelas de Souza 

Contadora 

CRCMG n.º 71046/O - CPF n.º 786.886.396.-04 

 

 

 

 

Anísia Sudario Daniel 

1ª Tesoureira 

CPF: 255.822.086-15 
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7. DECLARAÇÃO DA CONTADORA GERAL DO CREF6/MG 
 

O Departamento de Contabilidade está subordinado à Diretoria do Conselho Regional de Educação 

Física de Minas Gerais – CREF6/MG. 

 

O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis do Conselho Regional de 

Educação Física da Sexta Região de Minas Gerais – CREF6/MG. 

 

As demonstrações contábeis do CREF6/MG foram elaboradas em observância à Lei n.º 

4.320/1964, às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público (NBC TSP 16); ao 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e conforme orientações da Instrução 

Normativa TCU n.º 63/10 de 01/09/2010, da DN-TCU nº 178/2019, de 23/10/2019. 

 

As demonstrações apresentadas foram aprovadas pela Comissão de Controle e Finanças do 

CREF6/MG a saber: Balanço Patrimonial – evidencia os ativos e passivos do CREF6/MG; Balanço 

Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com sua execução; Balanço 

Financeiro e a Demonstração do Fluxo de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro no período, ou seja, 

as entradas de recursos em confronto com as saídas; Demonstração das Variações Patrimoniais – neste 

demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, no confronto entre as variações patrimoniais 

aumentativas (receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas); e a Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) – que tem a finalidade de divulgar as variações do patrimônio 

líquido, bem como sua evolução no período. 

 

As notas correspondentes contidas neste relatório foram apresentadas em reais, realizadas e 

preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), e nas normas 

brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. 

 

Primando pela aplicação das boas técnicas e na busca pela qualidade das nossas informações, temos 

ainda desafios a serem superados. É preciso que a contabilidade esteja sempre em conformidade, assim 

como os atos da Gestão, que se baseiam em decisões tomadas em plenário em conformidade com todos os 

conselheiros. 

 

Um sistema integrado é um processo que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a 

confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações, acelerando processos, aumentando a 

produtividade sem perder qualidade. É por meio de um Sistema Contábil Informatizado juntamente com 

outros sistemas gerenciais que é possível registrar os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial. 

 

A ausência do sistema integrado e a falta de parametrização do sistema existente no conselho só 

serão sanadas com a implantação de processos. Essa ausência já foi reportada à direção em períodos 

anteriores, porém até o encerramento do balanço não houve nenhuma alteração. 

 

Diante da obrigatoriedade da contabilidade na elaboração das demonstrações contábeis, alguns 

relatórios foram elaborados em planilhas eletrônicas, extraídas a partir do Sistema de Contabilidade tais 

como: Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC), no qual foi elaborado pelo método direto, com base nos 

dados extraídos do balanço orçamentário e financeiro, segregando-se as atividades em operacionais, de 

investimento e de financiamento, e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – (DMPL) que 

foi elaborada a partir do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais. 
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Mesmo com toda a complexidade, diversidade, amplitude e redução de alguns processos de 

trabalho dentro do CREF6/MG, procurei incansavelmente a busca pela qualidade e zelo das informações 

a serem prestadas, desempenhando meu trabalho dando o melhor de mim no alcance do desempenho 

profissional com toda transparência, dentro dos princípios e normas contábeis, pautada no código de ética 

do contador. 

 

Temos ainda desafios para serem superados e que nos aproximarão de um resultado de excelência 

em médio prazo, porém, é imprescindível que reconheçamos as deficiências e nos apropriemos delas como 

compromisso de aprimoramento da gestão como um todo. Ressalto que as ressalvas apontadas no exercício 

de 2018, estão sendo mantidas, haja vista que não houve nenhuma mudança no cenário contábil do 

conselho. Portanto, reafirmamos e listamos abaixo as ressalvas mantidas que consideramos pertinentes e 

que ainda necessitam de ações para que o objetivo estratégico e as tomadas de decisões sejam impactados 

de forma positiva, contribuindo para uma avaliação de risco mais madura e uma assertividade das ações 

empreendidas. 

 

Ressalvas: 

 

Integralização do Sistema Contábil com outros Sistemas que ajudem no controle e geração de 

informações mais rápidas e precisas para a contabilidade; 

 

Implantação de Sistema de Controle de Estoque; 

 

Continuidade da complementação da implantação de Dívida Ativa; 

 

Compatibilização do Sistema Financeiro com Extratos bancários; 

 

Realizar o mapeamento dos bens Móveis e Imóveis do CREF6/MG, com as devidas reavaliações 

retroativas a 2014, tendo em vista que a partir do exercício de 2015 todos os bens móveis e imóveis 

passaram a ter tratamento contábil estabelecidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10; 

 

Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Variações Patrimoniais Ativas e Passivas 

decorrentes de créditos e ajuste para perdas; 

 

Reconhecimento de passivos contingentes e demais obrigações, a exemplo de provisões 

trabalhistas e cíveis; 

 

Controle dos contratos nas contas de compensação, designados como atos potenciais ativos e 

passivos; 

Reconhecimento de Passivos de Curto e Longo Prazo. 

 

Declaração 

 

Considerando alguns avanços realizados, declaro que as informações constantes das 

Demonstrações Contábeis: Balanço (Patrimonial, Financeiro e Orçamentário), as Demonstrações (das 

Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido) refletem os seus 

aspectos mais relevantes para o que fora proposto, quanto à situação orçamentária, financeira e patrimonial 

do Conselho Regional de Educação Física da Sexta Região de Minas Gerais, esta deverá suplantar algumas 
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remodelações no tocante às ressalvas apontadas acima, para que esteja em conformidade com as normas 

contábeis aplicadas à Contabilidade Pública. 

 

Claudia Dornelas de Souza 

Contadora do CREF6/MG 


