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Estamos nos aproximando do final 
de mais um ano, e mais uma vez 
não é qualquer ano, esse começou 

com esperanças do fim da pandemia, mas 
voltamos a conviver com um surto do co-
vid-19, passou, mas, mesmo assim, deve-
mos manter todos os cuidados ainda, não 

é tempo de baixar a guarda, devemos con-
tinuar com todos os cuidados possíveis.
Nós do CREF20, continuamos a desem-
penhar da melhor maneira possível nosso 
trabalho diário, e principalmente fazer as 
fiscalizações para combater o exercício 
ilegal da profissão, e garantir que apenas 
pessoas e estabelecimentos que seguem 
o que determina a lei possam atuar, dan-
do maior segurança para aquelas que 
procuram esses lugares e profissionais.
Infelizmente, ainda existem aqueles que 
insistem em atuar de forma irregular e 
não respeita o Conselho, como foi o caso 
de uma academia que foi interditada por 
nem estar registrada e nem com profis-
sional presente no momento da visita, 
foi autuado e sem autorização retirou o 
lacre e voltou a funcionar. Assim, fiscais 
retornaram ao local e o dono irá respon-

der penalmente pela atitude. Não é isso 
que queremos, mas infelizmente é pre-
ciso para combater esse tipo de atitude.
Também realizamos treinamento dos 
nossos funcionários, qualificando cada 
vez mais para melhor atender a todos 
que procuram o Conselho. Além de lan-
çarmos mais dois canais de atendimento, 
o whatsapp e telegrama, onde poderá 
tem informações, tirar dúvidas e fazer 
agendamento. Isso, pensando na como-
didade e celeridade no atendimento.
Enfim, um abraço em todos, e o CREF20 
está sempre de portas abertas para to-
dos os profissionais e donos de aca-
demias. Juntos somos mais fortes!

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fdb694ebb809a947c1712d0e867cfed44_618eb271b39b6.pdf&clen=5483288&chunk=true
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fdb694ebb809a947c1712d0e867cfed44_618eb271b39b6.pdf&clen=5483288&chunk=true
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Dono de academia retira lacre de interdição 
do CREF20 sem autorização e irá responder 

criminalmente

Na quinta-feira, 
11/11, agentes de 
orientação e fisca-
lização do CREF20, 

se deslocaram até o municí-
pio de Ilha das Flores, onde 
uma academia que foi inter-
ditada em uma visita realiza-
da no dia 14 de outubro, por 
estar funcionando sem alvará 
da vigilância e sem registro 
no Conselho, voltou a funcio-
nar sem a devida autorização.
Diego Vidal, supervisor de 
orientação e fiscalização, o es-
tabelecimento foi fiscalizado 
no dia 14/10/2021, onde foi 
constatado que não possuía 
CNPJ, não contava com super-
visão profissional, não tinha 
alvará sanitário e não tinha re-
gistro no CREF20/SE, onde foi 
feito a interdição total do local 
até a regularização da situação.
Desde a interdição o proprie-
tário não procurou regulari-
zar a academia e mesmo assim 
voltou a funcionar, situação 
a qual a fiscalização retor-
nou, interditou novamente 
e o dono agora irá respon-
der criminalmente por vio-
lação do lacre de interdição.
“Ao constatar a reabertura 
ilegal do estabelecimento in-
terditado, o proprietário foi 
novamente autuado e o bole-
tim de ocorrência foi feito na 
delegacia de polícia, o qual 
irá responder pelo crime de 
Inutilização de Sinal, descri-
to no artigo 336 do Código 
Penal, além também deso-
bedecer ordem legal de fun-
cionário público.” Explicou 
o supervisor da fiscalização.

Código Penal:

“Art. 336 - Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edi-
tal afixado por ordem de funcionário público; violar ou inutilizar selo 
ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcio-
nário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto: Pena - deten-
ção, de um mês a um ano, ou multa.”

Artigo 330 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, 
de quinze dias a seis meses, e multa.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/144/dono_de_academia_retira_lacre_de_interdicao_do_cref20_sem_autorizacao_e_ira_responder_criminalmente
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Agendamento para atendimento presencial
já pode ser feito pelo site e também pelo 

whatsapp e telegram

NO SITE DO CREF20 
É SÓ SEGUIR O PAS-
SO A PASSO E MAR-
CAR O SEU ATENDI-
MENTO PRESENCIAL.

https://www.cref20.org.br/noticia/106/apos_solicitacao_do_cref20_prefeitura_de_aracaju_retifica_edital_de_processo_seletivo


5A boa orientação faz a diferença

www.cref20.org.br

 CREF20 realiza curso de capacitação 
para seus servidores

O Conselho Regio-
nal de Educa-
ção Física da 20ª 
Região Sergipe, 

CREF20/SE, buscando sempre 
o melhor atender a todos que 
procuram o Conselho, presan-
do sempre pela transparên-
cia e compromisso dos seus 
atos administrativos, ofere-
ceu para seus servidores entre 
os dias 22 à 26 de novembro, 
um curso com enfoque sobre 
Bens Patrimoniais e Estoque, 
conduzido por Ivan Pessanha 
Ramos Castro, Coordenador 
de Informática e Tecnologia, e 
Ordem de Pagamento, condu-
zido por Jorge Vinicius do R. 
Conceição.  
Segundo o presidente do 
CREF20, Gilson Dória, o Con-
selho vem buscando se mo-
dernizar cada vez mais para 
melhor atender a todos e todo 
esse processo de mudança se 
inicia pela qualificação do seu 
quadro de funcionários. “Bus-
camos sempre estar em con-
sonância com as mudanças do 
nosso tempo, modernizando 
e treinando nossos servidores 
para que possam usar essas 
ferramentas e melhor aten-
der aos profissionais e donos 
de academias que procuram 
o Conselho, além do compro-
metimento com a transparên-
cia e responsabilidade com os 
atos administrativos” ressaltou 
o presidente.
Para Lucas Chagas, assistente 

administrativo do CREF20, o 
curso foi uma boa oportuni-
dade de atualização e melhor 
conhecimento sobre os siste-
mas que são usados por eles, 
além de conhecer novas ferra-
mentas. “Partindo do teórico 
a demanda foi abordada a tal 
ponto de ser também tratada 
na esfera prática, proporcio-
nando aos participantes o efe-
tivo uso do conhecimento no 

uso operacional. Agora colo-
car em prática no nosso dia a 
dia de trabalho no Conselho,” 
concluiu Lucas.
Participaram do treinamento, 
os assistentes administrati-
vos Emanuelle Priscila Roque 
Vieira, Lucas de Jesus Chagas 
e Luiz Augusto Barros dos 
Santos, além do supervisor de 
orientação e fiscalização do 
CREF20, Diego Vidal.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/106/apos_solicitacao_do_cref20_prefeitura_de_aracaju_retifica_edital_de_processo_seletivo
https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
http://https://www.cref20.org.br/noticia/108/cref20_solicita_libertacao_de_vestiarios_e_banheiros_nas_academias
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Presidente do CREF20, Gil-
son Dória, participa na ma-
nhã desta quarta-feira, 24, na 
Câmara dos Deputados de 
uma mesa redonda na Co-
missão do Esporte, com o 
tema PL 2486/21 - Profissão 
de Educação Física e Con-
selhos Federais/ Regionais.
Realização de Mesa Redon-
da, em atendimento ao Re-
querimento nº 60/2021, de 
autoria do deputado Roman, 
para promover a discus-
são sobre o Projeto de Lei 
nº 2486, de 2021, no âmbi-
to da Comissão do Esporte.
Convidados confirmados:
- Sr. Claudio Augusto Bos-
chi, presidente do Con-
selho Federal de Educa-
ção Física (CONFEF);
- Sr. Carlos Alberto Eilert, 
2º vice-presidente do Con-
selho Federal de Educa-
ção Física (CONFEF);
- Carlos Eduardo Lima Ro-
cha de Oliveira,1º secretá-
rio do Conselho Federal de 
Educação Física (CONFEF);
- Sra. Elisabete Laurindo 
de Souza ,2º secretária do 
Conselho Federal de Edu-
cação Física (CONFEF);
- Sr. Teófilo Jacir de Fa-
ria, 1º Tesoureiro do Con-
selho Federal de Educa-
ção Física (CONFEF);
- Sr. Tharcísio Anchie-
ta, 2º Tesoureiro do Con-
selho Federal de Educa-
ção Física (CONFEF);
- Sr. Jorge Steinhilber, Con-
selheiro Federal - CONFEF;
- Sr. Felipe Antônio Félix de 
Souza Goulart, 2º vice-pre-

sidente do CREF1/RJ-ES;
- Sr. José Edgar Meurer, 
presidente do CREF2/RS;
- Sr. Irineu Volney Furtado, 
presidente do CREF3/SC;
- Sr. Nelson Leme da Silva Jú-
nior, presidente do CREF4/SP;
- Sra. Andréa Benevides, 
presidente do CREF5/CE;
- Sr. Marco Tulio Maciel Pinhei-
ro, presidente do CREF6/MG;
- Sr. Patrick Novais Aguiar, 
presidente do CREF7/DF;
- Sr. Jean Carlo Azeve-
do da Silva, presidente do 
C R E F 8 / A M - AC - RO - R R ;
- Sr. Antônio Eduardo Bran-
ca, presidente do CREF9/PR;
- Sr. Francisco Martins da Sil-
va, presidente do CREF10/PB;
- Sr. Joacyr Oliveira Júnior, 
presidente do CREF11/MT;
- Sr. Lúcio Francisco An-
tunes Beltrão Neto, pre-
sidente do CREF12/PE;
- Sr. Rogério Jean Mou-
ra Gonçalves, presi-
dente do CREF13/BA;
- Sr. Marcelo Castro Spa-
da Ribeiro, presiden-
te do CREF14/GO-TO; e
- Sr. Danys Marques 
Maia Queiroz, presi-
dente do CREF15/PI.
- Sr. Francisco Borges de Araú-
jo, presidente do CREF16/RN;
- Sr. Edson Luiz Manfrin, 
presidente do CREF17/MT;
- Sr. Cristiano de Mi-
randa Gomes, presiden-
te do CREF18/PA-AP;
- Sra. Walkiria Simone 
Leite Ramalho, vice-pre-
sidente do CREF19/AL;
- Sr. Gilson Dória Leite Filho, 
presidente do CREF20/SE;

- Sr. Ubiracy Ferreira Campos, 
presidente do CREF21/MA.
Saiba mais sobre o projeto

Projeto regulariza con-
selhos federal e regio-
nais de Educação Física
Atuais conselhos são ques-
tionados na Justiça por terem 
sido criados por lei de ini-
ciativa do Congresso e não 
do presidente da República

Fonte: Agência Câmara de 
Notícias

O Projeto de Lei 2486/21, do 
Poder Executivo, cria o Con-
selho Federal de Educação Fí-
sica (Confef) e os respectivos 
conselhos regionais (Crefs), 
com o objetivo de regulari-
zar esses órgãos, já existentes. 
Esses conselhos foram cria-
dos por lei de iniciativa do 
Congresso, mas estão sendo 
questionados na Justiça sob 
o argumento que que a ini-
ciativa da lei deveria ter sido 
do presidente da República.

O projeto altera a Lei 
9.696/98, que regulou a pro-
fissão de educação física e 
criou os conselhos, que são 
alvos de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 
3.428-DF) apresentada ao 
Supremo Tribunal Federal.

“Ao tempo em que promove 
a correção formal da norma, 
sanando o vício de iniciativa, 
o presente texto promove me-
lhorias no conteúdo normati-
vo. Com efeito, a Lei 9.696/98 

Mesa redonda debate projeto que regu-
lariza conselhos Federal e Regionais de  

educação

https://www.cref20.org.br/noticia/121/cref20_realiza_acoes_em_homenagens_aos_profissionais_de_educacao_fisica_
https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
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contém apenas a previsão da 
criação do conselho federal 
e dos conselhos regionais, 
sem qualquer outro conteú-
do”, observou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
na justificativa do projeto.

O novo texto estabelece as 
competências dos conselhos 
federal e regionais de Edu-
cação Física, a composição, 
a forma de eleição, as recei-
tas, as infrações disciplina-
res aplicáveis aos inscritos e 
o processo administrativo, 
aproximando essa norma de 
outras que também regu-
lam conselhos profissionais.

Composição
Conforme o projeto, o Con-
fef, com sede no Rio de Ja-
neiro, será composto por 20 
conselheiros titulares e 8 su-
plentes, escolhidos por elei-
ção direta com voto obrigató-
rio dos profissionais inscritos 
nos conselhos regionais. A 
composição dos conselhos 
regionais, com sedes nas ca-
pitais de cada estado, é igual. 
Todos os conselheiros terão 
mandatos de quatro anos, 
admitida uma recondução.

O presidente e o vice-pre-
sidente do Confef e dos 

Crefs serão escolhidos en-
tre os conselheiros e elei-
tos por maioria absoluta.

A proposta mantém a data 
do término dos mandatos 
dos conselheiros do Conse-
lho Federal de Educação Físi-
ca e dos conselhos regionais 
eleitos anteriormente à data 
de entrada em vigor da nova 
lei, caso ela seja aprovada.

Receitas
Entre as fontes de receita do 
conselho federal e dos regio-
nais, estão previstos legados, 
doações e subvenções; e ren-
da obtida por meio de patro-
cínio, promoção, cessão de di-
reitos e marketing em eventos 
promovidos pelo conselho.

Ainda segundo o texto, das 
taxas, anuidades e multas 
devidos pelos profissionais e 
pelas pessoas jurídicas, 20% 
ficarão com o conselho fede-
ral e 80% com os regionais.

Infrações
O projeto considera infra-
ções disciplinares a trans-
gressão das normas estabe-
lecidas pelo código de ética 
do profissional de educação 
física; o exercício da profis-
são quando estiver impedido 

de fazê-lo ou sem estar re-
gistrado no Sistema Confef/
Crefs; e ainda o uso inde-
vido de informação obtida 
em razão da atuação profis-
sional, a fim de obter bene-
fício para si ou para tercei-
ros, entre outras condutas.

As sanções previstas incluem 
advertência escrita, multa, 
censura pública, suspensão 
do exercício da profissão, can-
celamento do registro profis-
sional e divulgação do fato 
nos meios de comunicação 
oficiais do Confef ou do Cref.

O processo disciplinar será 
instaurado de ofício ou 
por representação de qual-
quer autoridade ou pessoa 
interessada. Caberá a in-
terposição de recurso ao 
Confef de todas as deci-
sões proferidas pelos Crefs.

 Reportagem – Noéli Nobre
Edição – Roberto Seabra

Fonte: Agência Câmara de 
Notícias

EMENTA 
Altera a Lei nº 9.696, de 1º 
de setembro de 1998, que 
dispõe sobre a regulamen-

http://www.cref20.org.br/
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Duas pessoas flagradas por exercício ilegal da 
profissão no mês de novembro

Fiscais do Conselho 
Regional de Edu-
cação Física da 20ª 
Região Sergipe, 

CREF20/SE, empenhados 
em assegurar a legalidade 
da intervenção profissional 
em Educação Física, iden-
tificando e apurando de-
sobediência às normas es-
tabelecidas pela legislação 
que regulamenta a atividade 
profissional, nesse mês de 
novembro realizaram visitas 
em 12 municípios no qual 
resultou em 64 estabeleci-
mentos fiscalizados, 49 pes-
soas consultadas no qual re-
sultou no flagrante de duas 
pessoas por exercício ilegal.
As cidades visitadas nesse 
mês de novembro foram; 
Nossa Senhora do Socorro, 
Nossa Senhora de Lourdes, 
Propriá, Cedro de São João, 
São Francisco, Malhada dos 
Bois, Itabi, Brejo Grande, Ilha 
das Flores, Canhoba, Tobias 
Barreto e a capital Aracaju.
Foram realizadas 64 visitas 
a estabelecimentos e espa-
ços utilizados para prática 
de atividades físicas, sendo 
que 47 estavam regulares. 
49 pessoas foram consulta-

das, das quais duas foram 
flagradas por exercício ile-
gal da profissão. Já estágio 
foram 18 consultados, nos 
quais nove estavam irregu-
lares, que vão desde a falta 
de contrato de estágio ou a 
falta do profissional acom-
panhando suas atividades.
Segundo o supervisor de 
orientação e fiscalização, 
Diego Vidal, as pessoas ain-
da insistem em atuarem de 
forma irregular, de encon-
tro o que determina a lei. 
“Somente profissionais de 

educação física registra-
dos no CREF20 que podem 
orientar e passar exercícios 
com segurança de quem 
pratica,”, destacou Diego.
De acordo com o supervisor, 
os estagiários devem estar 
identificados, está em con-
formidade com o disposto 
nos seus programas de está-
gio e acompanhado e orien-
tados por um profissional 
de educação física habili-
tado e registrado no CREF.

Foram realizadas visitas em 12 municípios sergipanos

https://www.cref20.org.br/noticia/135/tres_pessoas_sao_flagradas_por_exercicio_ilegal_da_profissao_no_mes_de_setembro
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Programa de recuperação de créditos 2021

O Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Re-
gião Sergipe, CREF20/SE, 
lança mais uma vez o pro-
grama REFIS, para quem 
tem alguma dúvida de anui-
dade com o Conselho possa 
renegociar com descontos 
nas multas e juros.
Os percentuais de descontos 

nos juros e multas  vão des-
de 60% até 100% a depender 
do número de parcelas.
Agende um atendimento 
por um dos nossos canais 
de atendimento, telegram, 
whatsapp ( 079 9 9857-
0444), ou pelo site :
www.cref20.org.br

http://www.cref20.org.br/
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FISCALIZAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Mantenha o 
C e r t i f i c a -
do de Re -
g u l a r i d a d e 

de Pessoa Jurídica e 
a Relação do Quadro 
Técnico atualizados 
e expostos em lo-
cal visível ao público.
Mantenha em sua em-
presa somente pro-
fissionais de Educa-
ção Física registrados 
e em dia com o CREF.
Os estagiários devem 
estar identificados, 
atuarem de conformi-
dade com o disposto 
nos seus Programa de 
Estágio e acompanha-
dos/orientados por um 
profissional de Educa-
ção Física habilitado 
e registrado no CREF.
O estabelecimento de -
verá possuir espaços 
físicos que possibil i-
tem o desenvolvimen-
to de atividades físicas 

específicas com inde -
pendência e seguran-
ça para os praticantes.
Em relação as instala-
ções e equipamentos 
o estabelecimento de -
verá observar o dis-
posto na RESOLUÇÃO 
CONFEF nº 052/2002
Mantenha em local pú-
blico e visível o nome 
do Responsável Técni-
co da empresa, a rela-
ção dos Profissionais 
de Educação Física que 
atuam em suas depen-
dências,  com os res-
pectivos números de 
registro profissional e 
horários de trabalho.
Mantenha em lo-
cal público e visível 
a relação das ativi-
dades oferecidas e 
respectivos horários 
de funcionamento.
Mantenha o endere -
ço e telefone da sua 
empresa atualiza-

dos junto ao CREF10.

Mantenha suas anui-
dades em dia.  O atra-
so gera multas,  juros, 
mora, perda do regis-
tro profissional e ain-
da cobrança judicial.

Acesse o site do 
CREF20 e fique por 
dentro de todas as 
ações do Conselho em 
caso de dúvida l igue 
para 079 3214-6184.

data s  i m p o rta n t e s  e  i n f o r m at i v o s

http://www.cref20.org.br/fiscalizacao-de-pessoa-juridica
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 S A I U  N A  M Í D I A
CLIQUE NAS IMAGENS PARA 

ASSISTIR OS VÍDEOS

Mensagem de final de 
natal e final do CREF20

          VÍDEOS

Não se combate racismo 
fingindo que ele não 
existe. Amanhã é Dia da 
#ConsciênciaNegra e 
para fomentar o deba-
te, compartilhamos uma 
entrevista coletiva do 
treinador Roger Ma-
chado (CREF 018953-G/RS) 
sobre o assunto. E você, 
professor, tem algum 
relato de atividade de-
senvolvida com intuito 
de combater o racismo? 
Compartilhe conosco!

http://www.cref20.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=tahOZ-_QLH0
https://www.instagram.com/p/CWdq5zLDv-V/
https://www.instagram.com/p/CWdq5zLDv-V/

