




O Conselho Regional de Educação Física da 

20ª Região Sergipe, CREF20/SE, desde o início da 

pandemia do coronavírus no Brasil, em março de 

2020, vem trabalhando diuturnamente para que a 

sociedade e principalmente donos de academias e os 

profissionais de Educação Física fossem assistidos 

e que tais medidas de combate a propagação do 

vírus causasse o mínimo de danos possíveis para a 

categoria.

 Mas diante desse desafio, do até então 

desconhecido, que não sabemos quando irá acabar, 

algumas consequências foram inevitáveis, muitos 

perderam pessoas queridas, parentes, outras viram 

seus negócios fecharem, e essa angústia e incerteza 

ainda reina em nossas vidas.

Enfrentar as mudanças decorrente desse 

momento, novo, está sendo um aprendizado diário, 

exaustivo e sem data para acabar. Nos do CREF20 

estamos sempre buscando orientar da melhor 

maneira tudo que está ligado a categoria, criamos 

protocolos / cartilhas, dialogamos com o Governo 

do Estado, fomos para rua, realizamos várias 

manifestações com o objetivo de sensibilizar os 

gestores Estaduais e municipais sobre a importância 

tanto da atividade física quanto do profissional de 

Educação Física como um dos pilares na melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, tanto mental quanto 

física, para que reconhecessem que somos essenciais 

e aprovassem os procedimentos de reabertura das 

academias e volta as atividades físicas o quanto 

antes. O que só veio acontecer no mês de agosto, 

após quase cinco meses do início da pandemia e das 

medidas restritivas de isolamento, e muita luta.

A todo instante notícias fáticas acabam por 

embalar os nossos sonos nesse último ano, mas 

identificamos em meio a todo esse caos, momentos 

que difundiram o protagonismo do profissional 

de Educação Física para a sociedade. Pudemos 

presenciar a convocação por parte do Governo 

Federal de todos os profissionais da área de saúde 

frente ao combate ao coronavírus, e estamos 

convictos de que o esforço de toda essa força de 

trabalho é importante para salvar vidas.

Apesar deste cenário e cientes da necessidade 

da população brasileira de se manter fisicamente 

ativa, os profissionais de educação física, de forma 

alternativa, têm adaptado rotinas de exercícios e 

treinamentos, disponibilizando-as por meios de 

variados recursos tecnológicos, aos mais diferentes 

grupos sociais que, momentaneamente, se encontram 

recolhidos nas suas casas. Muitos são os desafios 

que todos estão superando, uma luta diária. Estamos 

trabalhando e buscando junto aos Poderes Executivo 

e Legislativos, quebrando paradigmas e avançando 

na busca pelo reconhecimento e compreensão da 

essencialidade do Profissional de Educação Física 

para a saúde das pessoas.

Gilson Dória  Leite F i lho
Presidente CREF-20

Mensagem do Presidente



Nesses meses de distanciamento social em 

decorrência da COVID19, diversas ações foram 

executadas pelo CREF20/SE, tendo sempre como 

ponto vital a melhoria da prestação de serviços, a 

capacitação do profissional de Educação Física, 

bem como, a conscientização sobre a importância e 

a defesa do Profissional e da profissão. Foi preciso 

nos adaptamos, suspender o atendimento presencial 

e passar por um período de teleatendimento, 

pensando na segurança dos nosso funcionários e 

também dos profissionais que procuram o Conselho, 

publicamos portarias, resoluções, protocolos, 

cartilhas, ao voltarmos em agosto, criamos o sistema 

de atendimento por agendamento e implantamos na 

sede todos os protocolos de segurança e higiene 

recomentados pelo Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde, para o retorno das 

atividades, além também de dar continuidade as 

orientações e fiscalizações através das redes sociais, 

das lives as quais tiveram um grande aumento nesse 

período, entre outras medidas.

Outro momento que merece nossa atenção é o 

fato do profissional de Educação Física terem sido 

incluídos no Plano Nacional de Vacinação dentro do 

grupo prioritário, isso demonstrou a importância do 

papel assumido pela categoria perante a sociedade. 

Bem como a nossa e o empenho do deputado 

Garibaldi Mendonça e Capitão Samuel, bem como 

o apoio de todos que fazem parte da Assembleia 

Legislativa de Sergipe, que aprovou a lei nº 8.752 

de 22 de setembro de 2020, onde reconhece como 

essencial a prática de atividade física e exercícios 

físicos, ministrados por profissionais de Educação 

Física.

A vida segue seu rumo, e precisamos nos adaptar 

a cada situação, mais do que nunca devemos estar 

unidos trabalhando com ética, de forma integrada e 

harmoniosa para que toda essa tempestade possa 

passar.

Tenham certeza que o CREF20 está 

acompanhando todos os acontecimentos sobre a 

pandemia e buscando, na medida do seu poder de 

atuação, o melhor para os profissionais e donos de 

academias, pois não somos a causa do problema, 

mas podemos fazer parte da solução.
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Planejamento estratégico e 
Governança do CREF20/SE

 Em Sergipe, o anseio pela representação 
de classe pelos profissionais tem início pela 
busca da representatividade nacional através 
da criação de uma regional do sistema CONFEF/
CREF no estado, partindo dos professores Ary 
Resende Silva, Gilson Doria Leite Filho, Alberto 
(Betinho) Antônio Pitanga, Cledida Maria 
Machado em 1998. 

 Ainda, em junho de 2006, com mais 
de 500 registros foi criada a Seccional em 
Sergipe vinculada ao CREF13 sede Bahia, 
tendo seu representante eleito, Presidente 
Seccional Gilson Doria, registro nº 000011-G/
SE. Na ocasião, foram elaborados o Estatuto 
e o Regimento Interno da Seccional Sergipe – 
CREF13 BA/SE. Desde sua criação a secional 
Sergipe contava com sua autonomia financeira 
porem muito dependente da regional a 
época, diante disto partiu-se  em busca da 
transformação em Conselho. O surgimento do 
CREF20 veio a ocorrer em novembro de 2016 
após várias tentativas e lutas pela classe no 
estado.

 Realizada a posse solene no Palácio 
Olímpio Campos em 2017 com as presenças 
do presidente do CONFEF  Professor Jorge 
Stenrilber, o Presidente do Colégio de 

Presidentes Boschi , presidente do CREF 13 
professor Paulo Cesar Lima e o vice presidente 
do CREF 13 professor Alvaro G. de Oliveira 
os conselheiros, presidente do CREF 08 o 
professor Jean Carlos Azevedo da Silva, o  CREF 
17 de Mato Grosso Presidente Carlos Alberto 
Eilert, CREF 19 Presidente Carlos Eduardo Lima 
Rocha de Oliveira,  Presidente da Confederação 
Brasileira de Ginastica Profª Maria Luciene 
Cacho Resende, o Deputado Federal Fabio 
Mitidiery o Deputado estadual Garibaldi 
Mendonça o vereador Jason Neto, Secretários 
de Estado do Turismo e do Esporte Saulo 
Eloy Filho o secretário Municipal de esporte e 
lazer Carlos Eloy presidentes das federações  
Futebol Milton Dantas, Federação de Ginastica 
Marcia Lima, Presidente da Federação Aquática 
Antonio Aragão, Presidente do Sindicato dos 
profissionais de Educação Física do Estado 
de Sergipe professor Francisco Pitanga entre 
outros.  

 A Gestão de Riscos no Conselho Regional 
de Educação Física 20ª Região –CREF20 tem 
suas ações são fundamentadas na norma ISO 
31000.

 O processo de gestão de riscos envolve 
a identificação, a análise e a avaliação de riscos, 
a seleção e a implementação de respostas aos 
riscos avaliados, o monitoramento de riscos 
e controles, e a comunicação sobre riscos 

com partes interessadas, internas e externas. 
Quando se trata de riscos, todas as ocorrências 
e comunicações são compartilhadas pelo ente 
e seus representantes por meio do portal da 
ouvidoria implantado no ano de 2018. 

Atividades de fiscalização
CREF-20

 Seguindo as recomendações do TCU 
(2018), a comunicação tem o objetivo de:  

(a) auxiliar a estabelecer o contexto 
apropriadamente e assegurar que as visões e 
percepções das partes interessadas, incluindo 
necessidades, suposições, conceitos e 
preocupações sejam identificadas, registradas 
e levadas em consideração; 

(b) auxiliar a assegurar que os riscos sejam 
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identificados e analisados adequadamente, reunindo áreas diferentes de 
especialização; e 
(c) garantir que todos os envolvidos estejam cientes de seus papéis e 
responsabilidades, e avalizem e apoiem o tratamento dos riscos. 
 Desta forma o Conselho utiliza-se do sistema de ouvidoria para formar 
a ponte entre a gestão, os profissionais e a sociedade como um todo. 
 Iniciamos as nossas atividades como 20a regional em 02 de janeiro 
de 2017 com um chamamento a todos os profissionais e sociedade para 
fortalecer o Conselho de Sergipe levando em consideração as macro prioridaes 

Figura 1 - Macro ações de Gestão CREF/20
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presentes no conselho (Figura 1). 
 
 Temos promovido  desde a criação a busca pela defesa e 
direitos dos Profissionais de Educação Física e das Pessoas Jurídicas 
que nele estão registrados, como tambem exercendo função  de 
orgão normativo  dentro de suas atribuições, tem buscado junto 
a sociedade  defender e valorizar a classe, zelando pela qualidade 
dos serviços Profissionais oferecidos; cumprindo e fazendo as 
disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 de setembro de 1998, 
das Resoluções e demais normas baixadas pelo CONFEF,

 Ele pode deliberar sobre as Pessoas Jurídicas prestadoras de 
serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares, 
bem como promove o cumprimento dos deveres da categoria 
profissional de Educação Física que nele estejam registrados. 
Sempre divulgando, elaborando e fomentando publicações de 
interesse da Profissão e dos Profissionais de Educação Física.

 Ao Profissional de Educação Física vinculado a regional 
Sergipe compete exclusivamente a, coordenar, planejar, programar, 
prescrever, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, orientar, 
ensinar, conduzir, treinar, administrar, implantar, implementar, 
ministrar, analisar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos 
e projetos, bem como, prestar serviços de auditoria, consultoria 
e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes 
técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades 
físicas, desportivas e similares, tendo como base legal a Lei Federal 
9696/98 CONFEF.

 Ele pode deliberar sobre as Pessoas Jurídicas prestadoras de 
serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares, 
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bem como promove o cumprimento dos deveres 
da categoria profissional de Educação Física que 
nele estejam registrados. Sempre divulgando, 
elaborando e fomentando publicações de 
interesse da Profissão e dos Profissionais de 
Educação Física.

 Ao Profissional de Educação Física 
vinculado a regional Sergipe compete 
exclusivamente a, coordenar, planejar, 
programar, prescrever, supervisionar, dinamizar, 
dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, 
treinar, administrar, implantar, implementar, 
ministrar, analisar, avaliar e executar trabalhos, 
programas, planos e projetos, bem como, prestar 
serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 
realizar treinamentos especializados, participar 
de equipes multidisciplinares e interdisciplinares 
e elaborar informes técnicos, científicos e 
pedagógicos, todos nas áreas de atividades 
físicas, desportivas e similares, tendo como 
base legal a Lei Federal 9696/98.

Planejamento estratégico

 A carta magna de 1988 (Constituição), 
em seu art. 37, caput, elenca os princípios da 
administração pública, “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.” Demostrando que o 
serviço público deve apresentar seus resultados 
tanto com eficiência mantendo a legalidade em 
todos seus atos.
 O Conselho Regional de Educação 
Física 20a Região, autarquia especial sem 
fins lucrativos, com personalidade jurídica 
e autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, responsável pela fiscalização da 
profissão de educação física no estado. As 
competências do Conselho estão fixadas em 
diversos dispositivos legais, com destaque para 
a lei 9696 de 1998 a Constituição Federal, e seu 
estatuto (Consulta as legislações pertinentes 
no link: http://www.cref20.org.br/estatuto/).

 Nos últimos anos tem se intensificado o 
debate sobre a relativa incapacidade do Estado 
de atender a todas as demandas sociais e a 
necessidade de fortalecimento da sociedade 
civil. Ampliou-se a difusão dos conceitos 
de terceiro setor e responsabilidade social 
empresarial. No Brasil, crescia a consciência 
do empresariado sobre a necessidade de 
promover transformações sociais, muito além 
do assistencialismo, desta forma o sistema 
CONFEF/CREF`s tem se empenhado na luta ao 
alcance do esclarecimento sobre os serviços 
prestados a sociedade de maneira que e sua 
real importância. 

 Dentre estes esforços estão a 

implementação de uma política de governança 
institucional sólida e efetiva, mantendo os e 
as práticas da boa Governança recomendadas 
pelo TCU.  Política tal que se consolida como 
instrumento para alavancar e impactar 
positivamente os resultados da organização, 
independentemente garantindo a legitimidade 
e relevância do setor.
 
 A estrutura de governança age consoante 
ao planejamento estratégico tanto do CREF20 
em sua abrangência estadual quanto ao sistema 
CONFEF/CREF.  Os Planos são estabelecidos 
tendo como base dois documentos formais.

 O primeiro de caráter político-
institucional, o estatuto da regional. O outro 
é delineado no Plano de Gestão 2017-2020, 
e pode ser sintetizado conforme o Mapa 
Organizacional estratégico do CREF-20/SE 
(Figura 2).

 Em suma, a visão estratégica do 
conselho consiste em buscar a excelência da 
profissão à luz do desenvolvimento econômico 
e social buscando a valorização e inclusão da 
profissão no rol das profissões regulamentadas 
e valorizadas do Brasil.

 De acordo com o Plano Estratégico do 
Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2011), a 
governança  pública pode ser descrita como um 
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MAPA ESTRATÉGICO 2017-2020
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Figura 2 - Mapa Organizacional estratégico do CREF-20/SE
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sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo 
os relacionamentos entre sociedade, alta 
administração, servidores ou colaboradores e 
órgãos de controle. 

Principais instâncias
CREF-20

 
 Buscando o alinhamento de seus 
serviços junto a sociedade e melhoria na 
gestão púbica o conselho adota o regime de 
governança corporativa, tendo como seus 
representantes  administrativo máximo o 
colegiado de conselheiro, representando os 
profissionais vinculados a regional 20 (Sergipe).

  
Atividades de fiscalização

CREF-20

 
 O TCU define que, o sistema 
de governança envolve, as estruturas 
administrativas (instâncias), os processos 
de trabalho, os instrumentos (ferramentas, 
documentos etc), o fluxo de informações e o 
comportamento de pessoas envolvidas direta, ou 
indiretamente, na avaliação, no  direcionamento 
e no monitoramento da organização, assim 
elencaremos as principais instâncias envolvidas 
na governança do CREF20. (Figura 3).

PLENÁRIO

 O PLENÁRIO do CREF20/SE é o poder 
máximo da Entidade e é constituído por 20 (vinte) 
Membros Efetivos e pelo último ex-Presidente 
do CREF que tenha cumprido integralmente seu 
mandato. Dentre as competências destacam-
se: estabelecer diretrizes para a consecução 
dos objetivos previstos neste Estatuto; aprovar 
atos normativos ou deliberativos necessários ao 
exercício de sua competência; adotar e promover 
as providências necessárias à manutenção da 
unidade de orientação e ação do CREF20/SE; 
apreciar e aprovar o Relatório das Atividades 
desenvolvidas pelo CREF20/SE, encaminhando 
para conhecimento do CONFEF; fixar, dentro 
dos limites estabelecidos pelo CONFEF, o 
valor das contribuições, anuidades, preços dos 
serviços, taxas, emolumentos e multas devidas 
pelos Profissionais de Educação Física e pelas 

Pessoas Jurídicas registrados no CREF20/SE, 
através de Resolução sobre o tema, publicada 
no Diário Oficial da União até 31 de dezembro 
do ano anterior à cobrança, em observância ao 
princípio da anterioridade;

Primeira plenária ano 2020 (antes da Pandemia)
 CREF-20
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DIRETORIA

 
 A DIRETORIA do CREF20/SE é o órgão 
que exerce as funções administrativas e 
executivas deste Conselho e será constituída 
pelo Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-
Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º 
Tesoureiro e 2º Tesoureiro.

Compete, coletivamente, à Diretoria do CREF20/
SE cumprir e fazer cumprir as disposições deste 
Estatuto, do Regimento Interno e as deliberações 
do Plenário; estabelecer as diretrizes básicas 
e compatibilizá-las com a administração do 
CREF20/SE e do CONFEF;

 Preservar o patrimônio do CREF20/SE, 
desenvolver suas ações de forma planejada 
e transparente, prevenir riscos e corrigir 
desvios que afetem as contas garantindo seu 
equilíbrio, controlando a receita, balanços e as 
despesas, mensalmente, bem como verificando 
a compatibilização entre o apurado no sistema 
cadastral, o extrato bancário, os numerários 
em caixa e o balancete; atuar atendendo aos 
princípios do planejamento, transparência e 
moralidade; autorizar ou aprovar operações de 
crédito e contratos de qualquer natureza, desde 
que tenham como objetivo o interesse e as 
necessidades do CREF20/SE; 

 
 Aprovar o seu quadro de pessoal, criar 
cargos e funções, fixar salários e gratificações, 
bem como autorizar a contratação de serviços 
especiais; encaminhar, mensalmente, o 
balancete financeiro ao CONFEF;

 Adotar todas as providências e medidas 
necessárias à realização das finalidades 
do Sistema CONFEF/CREFs; autorizar a 
participação do CREF20/SE em entidades 
científicas, culturais, de ensino, de pesquisa, de 
âmbito nacional ou internacional, voltadas para 
a especialização e a atualização da Educação 
Física; 
 
 Fixar e normatizar, quando houver, o 
pagamento de representação de gabinete e 
pagamento de despesas eventuais autorizadas 
aos Membros da Diretoria, aos Conselheiros e 
aos empregados do CREF20/SE, quando no 
efetivo exercício de suas funções, bem como 
aos representantes designados pela Diretoria 
do CREF/SE, quando para representação do 
Sistema CONFEF/CREFs e desempenhar as 
ações administrativas, financeiras e políticas do 
CREF20/SE.

ÓRGÃOS PERMANENTES DE ASSESSORAMENTO
 
Órgãos Permanentes de Assessoramento do 
CREF20/SE, além de outros que venham a ser 
criados em seu Regimento:
 
As Comissões são órgãos de consultoria da 
Presidência, da Diretoria e do Plenário do 
CREF20/SE as quais compete analisar, instruir e 
emitir pareceres nos assuntos ou processos que 
lhe forem enviados pelo Presidente do CONFEF, 
retornando-os devidamente avaliados para 
decisão superior.
 
 Conforme Resolução CREF20/SE nº 
002/2017, de 26 de janeiro de 2017 que dispõe 
sobre o Regimento Interno são Comissões 
Permanentes: 

i. Comissão de Controle e Finanças;
ii. Comissão de Ética Profissional;
iii. Comissão de Orientação e Fiscalização;
iv. Comissão de Legislação e Normas;
v. Comissão de Ensino Superior e Preparação 
Profissional;
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Comissão de Controle e Finanças

 Compete à Comissão de Controle e 
Finanças, cumprir as atribuições previstas no 
Estatuto, bem como o que lhe for atribuído pelo 
Plenário do CREF20/SE, além de: acompanhar, 
analisar e emitir parecer sobre as prestações de 
contas, demonstrações contábeis mensais e o 
balanço do exercício do CREF20/SE, emitindo 
parecer para conhecimento e deliberação 
do Plenário, fazendo referência expressa às 
seguintes verificações; 

 Regularidade do processamento 
de arrecadação da receita e da respectiva 
documentação comprobatória, inclusive 
quanto ao recebimento de legados, doações e 
subvenções; regularidade do processamento de 
aquisição de material, prestação de serviços e 
adiantamento de numerário; 

 Regularidade do processamento da 
despesa e da respectiva documentação 
comprobatória, inclusive quando a inversões e 
aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial; 
analisar a proposta orçamentária do CREF20/
SE;  apresentar ao Plenário denúncia 
fundamentada sobre erros administrativos 
de matéria financeira, sugerindo as medidas 
a serem tomadas ;levantar, analisar e debater 
sobre os problemas encontrados pela CCF na 
documentação apresentada pelo CREF20/SE; 

 Propor e/ou apreciar ato normativo 
que verse sobre as prestações de contas, 
demonstrações contábeis, proposta 
orçamentária e demais relatórios do CREF20/
SE.

Comissão de Ética Profissional

 A Comissão de Ética Profissional 
compete, cumprir as atribuições previstas no 
Estatuto, bem como o que lhe for atribuído pelo 
Plenário, além de: propor mudanças no Código 
de Ética do Profissional de Educação Física; 
zelar pela observância dos princípios do Código 
de Ética do Profissional de Educação Física; 
funcionar como Conselho de Ética Profissional;
 Examinar e julgar os recursos das 
decisões de primeira instância, inclusive, 
determinando diligências necessárias à sua 
instrução, levando, após o julgamento, ao 
conhecimento do Plenário; responder consultas 
e orientar sobre o disposto no Código de Ética 
do Profissional de Educação Física e no Código 
Processual de Ética; responder consultas 
e orientar sobre a conduta esperada dos 
Profissionais de Educação Física.
 

Plenária ano 2020 (período de quarentena)
 CREF-20

Comissão de Orientação e Fiscalização

 Compete à Comissão de Orientação e 
Fiscalização, cumprir as atribuições previstas 
no Estatuto, bem como o que lhe for atribuído 
pelo Plenário do CREF20/SE, além de: zelar 
pela orientação e fiscalização do exercício e das 
atividades profissionais dos Profissionais de 
Educação Física; acompanhar, analisar e emitir 
parecer sobre atos que versem sobre orientação 
e fiscalização do exercício profissional emanados 
de órgãos públicos e entidades privadas; propor 
e/ou apreciar ato normativo que verse sobre 
a orientação e fiscalização do exercício e das 
atividades profissionais dos Profissionais de 
Educação Física; 
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Apreciar e emitir parecer sobre ações voltadas 
à eficácia da orientação e fiscalização do 
exercício e das atividades profissionais dos 
Profissionais de Educação Física pelo CREF20/
SE, encaminhando propostas ao Plenário; 
levantar, analisar e debater sobre os problemas 
encontrados pelos Agentes de Orientação 
e Fiscalização do CREF20/SE, quando da 
fiscalização.

Comissão de Ensino Superior
A Comissão de ensino superior e preparação 
profissional compete atribuições previstas no 
Estatuto, bem como o que lhe for atribuído pelo 
Plenário do CREF20/SE, além de: acompanhar, 
analisar e emitir parecer sobre políticas, 
processos, projetos oriundos de órgãos púbicos 
e de entidades privadas, que incidam sobre a 
formação profissional inicial e continuada em 
Educação Física; 

 Emitir parecer sobre questões pertinentes 
à adequação da preparação profissional à 
inscrição e ao registro no CREF20/SE. Ao 
Profissional de Educação Física vinculado a 
regional Sergipe compete exclusivamente a, 
coordenar, planejar, programar, prescrever, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, 
orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar, 
implantar, implementar, ministrar, analisar, 
avaliar e executar trabalhos, programas, 
planos e projetos, bem como, prestar serviços 
de auditoria, consultoria e assessoria, realizar 

treinamentos especializados, participar de 
equipes multidisciplinares e interdisciplinares 
e elaborar informes técnicos, científicos e 
pedagógicos, todos nas áreas de atividades 
físicas, desportivas e similares, tendo como 
base legal a Lei Federal 9696/98. Na figura 3 
é Modelo de Governança corporativa do CREF-
20.
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Figura 3 - Modelo de Governança corporativa 
do CREF-20
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA DO CONSELHO`
 
 Segundo o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 
Entidades da Administração Pública a Governança em orgãos e entidades 
da adminstração púbica deve notear três eixos a saber: Liderança, 
Estratégia e Controle 

Liderança (L): L1: Pessoas e Competências; L2: Princípios e 
Comportamentos; L3: Liderança organizacional e L4: Sistema de 
Governança.

Estratégia (E): Relacionamento com partes interessadas (E1); Estratégia  
Organizacional (E2); Alinhamento Transorganizacional (E3).

Controle (C): Gestão de Riscos e Controle Interno (C1); Auditoria Interna 
(C2); Accountability e Transparência (C3).

 Assim, foram identificadas as ações promovidas e planejadas pelo 
CREF-20 associadas a cada um dos componentes dos mecanismos de 
governança, conforme relação seguinte dos normativos que demostram 
o atendimento às práticas de Governança. Na Figura 4 é p’ossível 
visualizar o organograma de governança adotado pelo conselho e Figura 
5 organograma do Conselho.

Figura 4 - Organograma do RBG
Adaptado de CFC, (2019).
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M
ec

an
iz

m
o 

de
 L

id
er

an
ça

Pessoas e Competências Princípios e Comportamentos Liderança Organizacional Sistema de Governança
L1.1 - Eleição dos membros do Plenário do CREF-
20;

L2.1 – Estatuto do CREF-20 L3.1 - Planejamento Estratégico do CREF-20 2018/2020; 
Resolução que aprova a proposta orçamentária e Plano 
de Trabalho para o exercício.

L4.1 - Regimento Interno do CREF-20; Política de Governança no 
âmbito da regional CREF-20

L1.2 - Plano de Desenvolvimento de recursos 
humanos do CREF-20.

L2.2 – Manual de conduta da fiscalização. L3.2 - Planejamento Estratégico do CREF-20 2018/2020. L4.2 - Regimento Interno do CREF-20; Limites e instâncias de gover-
nança para a contratação e o pagamento de bens e serviços e de gas-
tos com diárias, ajuda de custo e passagens no âmbito do CREF-20.

L1.3 - Comissão de Controle e Finanças do CREF-
20

L2.3 - Comissões de Ética L3.3 - Lei n.º 9698/98 - Dispõe sobre a regulamentação 
da Profissão de Educação Física e cria os respectivos 
Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação 
Física

L4.3 - Regimento Interno do CFC; Política de Governança no âmbito 
do Sistema CREF-20; Organograma do CREF-20.

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CREF-20 e Plano 
de Gestão de Riscos do CREF-20.

M
ec

an
is

m
o 

Es
tr

at
ég

ic
o

Relacionamento com Partes Interessadas Estratégia Organizacional Alinhamento Transorganizacional
E1.1 - Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 - Regula o acesso à informa-
ções previsto, no âmbito do Sistema CONFEF/CREFs.

E2.1 - Planejamento Estratégico do CREF-20 2018/2020. E3.1 - Política de Governança do CREF-20; Planejamento Estratégico 
do Sistema; Manual do Sistema de Gestão por Indicadores do CREF-
20.

E1.2 – Implantação portal da ouvidoria CREF-20. E2.1 - Planejamento Estratégico do CREF-20 2018/2020. L3.1 - Política de Gestão de Riscos do CREF-20 e Plano de Gestão de 
Riscos do CREF-20.

E1.3 - Plano de Trabalho do cref-20; Relatório de Gestão. E2.1 - Planejamento Estratégico do CREF-20 2018/2020.

M
ec

an
is

m
o 

Co
nt

ro
le

Gestão de Riscos e Controle Interno Auditoria Interna Accountability e Transparência
C1.1 - Regimento Interno do CREF-20; Sistema de Gestão da 
Qualidade; Política de Gestão de Riscos do CREF-20; Comissão de 
Controle e Finanças.

C2.1 - Manual de Auditoria do Sistema CREF-20 (a ser implementado); Regimento 
Interno do CREF-20; Estatuto do CREF-20.

C3.1 - Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema 
CONFEF-CREF;

C1.2 - Política de Gestão de Riscos do CREF-20 (a ser implemen-
tada); Plano de Gestão de Riscos do CREF-20 (a ser implementa-
da); Comissão de Controle e Finanças.

C2.2 - Manual de Auditoria do Sistema CREF-20 (a ser implementado); Regimento 
Interno do CREF-20; Estatuto do CREF-20.

C3.2 - Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema 
CONFEF-CREF;

C2.3 - Manual de Auditoria do Sistema CREF-20 (a ser implementado); Regimento 
Interno do CREF-20; Estatuto do CREF-20.

C3.4 - Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Sistema CON-
FEF-CREF; Manual de Gestão operacional do CREF-20

C3.4 - Processo Administrativo Disciplinar do CREF-20; Resolução 
N°025, de 2.000 Código de Ética para profissionais e conselhei-
ros; Comissões de Acompanhamento e avaliação de conduta do 
CREF-20.

L3.4 - Política de Gestão de Riscos do CREF-20 e Plano de Gestão de Riscos do 
CREF-20.
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A Diretoria
Corpo Diretivo

Plenário
ConselheirosA

C Ética Profissional

DCoordenação 
Administrativa

Presidência
Presidente BVice-presidência

1o Vice-presidente B BVice-presidência
2o Vice-presidente

C Legislação e 
NormasC Controle e FinançasC Orientação e Fisc. C Ens. Superior e 

Prep. Profissional

C Ogãos de assessoramento
Comissões

DAssessoria de 
Informática DAssessoria 

Contábil

DComunicação DOrientação e Fisc.DJurídicoDFinanças DPatrimônioDAtendimento e Registro
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Gestão de risco
CREF-20

Instâncias externas de Auditor ia 
e  F iscal ização

Ainda em seu Art. 5º o Conselho Federal de 
Educação Física – CONFEF  tem por finalidade: 

I - exercer função normativa superior no Sistema 
CONFEF/CREFs;
III – acompanhar os controles administrativos e 
financeiros dos CREFs;

Tribunal de Contas da União
 
 Tribunal de Contas da União, orgão 
fiscalizador de controle dos entes ligados a 
administração publica federal, em seu regimento 
descrever que:  ao Tribunal de Contas da União, 
órgão de controle externo, compete, nos termos 
da Constituição Federal e na forma da legislação 
vigente, em especial da Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de1992:  

 I Fiscalizar pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda 

ou que, em nome desta, assuma obrigações 
de natureza pecuniária, bem como daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte dano ao erário;
 II – realizar, por iniciativa própria ou por 
solicitação do Congresso Nacional, de suas 
casas ou das respectivas comissões, auditorias, 
inspeções ou acompanhamentos de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional 
ou patrimonial nas unidades administrativas 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
e demais órgãos e entidades sujeitos à sua 
jurisdição.

Instância  Interna de Gestão e 
Organização

Coordenação Administrativa

 A Coordenação Administrativa exerce o 
papel de estabelecer procedimentos, métodos 
e rotinas administrativas e propor medidas que 
visem maior eficiência e produtividade entre 
os Departamentos/Assessoria; Coordenar 
projetos de que o CREF20/SE faça parte; 
acompanhar e analisar os relatórios emitidos 
pelos Departamentos/Assessorias e os 
requerimentos da Presidência junto a todas as 
áreas; Filtrar os problemas, dando as devidas 
soluções, encaminhando à Presidência os que 
fugirem da sua alçada; Assistir a Presidência 
nos assuntos referentes à rotina administrativa 
do CREF20/SE; Tomar conhecimento das 
Resoluções e Portarias do CONFEF e CREF20/
SE e encaminhar para que os departamentos 
tomem as devidas providências; Tomar 
conhecimento das atas das Reuniões Plenárias, 
ofícios e ofícios circulares, após revisão e 
correção realizada pela Secretária I e/ou pela 
Secretária II;  Elaborar Relatório de Gestão 
mensal do CREF20/SE; Promover reuniões 
com os Supervisores, Assessores Chefes dos 
Departamentos e/ou Assessorias, visando a 
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melhor operacionalização e o desempenho dos mesmos; Avaliar os 
Supervisores, Assessor Chefe, o Assessor da Presidência e o Assessor 
da Coordenação, sempre que os mesmos forem empregados ocupantes 
de cargo em Comissão, bem como avaliar os empregados concursados.

Assessorias da Coordenação

 Assessor da Coordenação tem por responsabilidade ssessorar 
o Coordenador no que for necessário; atender ao público, prestar 
informações e orientar quanto os assuntos pertinentes ao CREF20/
SE; receber mensgens eletrônicas destinadas ao endereço eletrônico 
da Coordenação; responder as mensagens eletrônicas e cartas dos 
Profissionais de Educação Física, direcionando-os ao CONFEF ou ao 
Ouvidor, quando for o caso; atender aos Profissionais de Educação Física, 
grupo de estudantes e visitantes; dar suporte a empresa responsável 
pela elaboração da Revista de E.F. ou  do CREF20/SE; elaborar relatórios; 
reportar ao Coordenador todos os fatos, bem como problemas que não 
tiveram solução ou que não sejam de sua alçada; substituir o Coordenador, 
incorporando as atribuições dos mesmos em suas ausências.  

 A Figura 04 apresenta de maneira esquemática o modelo de 
governança corporativo do conselho, com representação das principais 
instâncias internas e externas de governança. 

Medidas de segurança sanitária
CREF-20
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Gestão de risco
CREF-20

Autoaval iação da Governança 
Int i tuc ional

 
 O conselho seguindo recomendações 
do Tribunal de Contas da União realiza 
periodicamente autoregulação e autoavaliação 
em todos as suas intâncias desde o 
gerenciamento setorial a  governaça intitucional. 
Tendo como base Guia das Melhores práticas 
de Governança para Institutos e Fundações 
Empresariais GIFE, produzido pelo Intituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGG) e 
o Referencial Básico de Governança produzido 
pelo TCU. 
 Seguindo os principios da Governança 
corporativa, o CREF-20/SE, presa em todos 
que exista em todas as suas atividades a 
TRANSPARÊNCIA, EQUIDADE,  a PRESTAÇÃO 
DE CONTAS e a RESPONSABILIDADE.  
segundo o IBGC os indicadores relevantes a 
gestão e boa governaça são agrupados em 
eixos e componentes: Conselho Deliberativo, 
Controle e supervisão financeiros e econômicos, 
Estratégia e gestão, Políticas institucionais e 
Transparêcia e relação com partes interessadas. 
Nas Figuras 6 são elencados os indicadores 
avaliados.

 
Portanto, a adoção dos procedimentos 
estabelecidos para a devida análise de riscos 
dos processos desenvolvidos no CREF-20, 
e desenvolvido seguindo uma alto gestão 
mantendo os seguintes ‘rgãos de controle:

Comitê de Gestão de Riscos

 Cabe ao comiter de Gestão de riscos, 
elaborar a Política e o Plano de Gestão de 
Riscos do CREF-20, assessorar a  diretoria; 
Comunicar à Diretoria Executiva o andamento 
do gerenciamento de riscos, recomendar, 
quando necessária, a reavaliação e readequação 
da Política de Gestão de Riscos do CREF-20; 
Tratar os casos omissos e as excepcionalidades 
da Política de Gestão de Riscos do CREF-20, 
estabelecer o contexto de forma geral para 
o Processo de Gestão de Riscos; Realizar o 
monitoramento e a análise crítica do Processo 
de Gestão de Riscos, propondo aos gestores 
ajustes e medidas preventivas e proativas; 
Orientar as partes interessadas no Processo de 
Gestão de Riscos, elaborar e monitorar a Matriz 
Gerencial de Riscos, em que estarão descritos 
os riscos classificados como ‘Extremos’ e ‘Altos’, 
comunicar as partes interessadas no processo 
de Gestão de Riscos.

Gestores dos Riscos
 
 Aos gestores de risco cabe executar 
as atividades  referentes ao processo de 
identificação, análise, avaliação e tratamento 
dos riscos da atividade/projeto sob sua 
responsabilidade. Cabe também a ele comunicar 
as ações realizadas aos gestores de áreas e/ou 
ao Comitê de  Gestão de Riscos.
 A Gestão de Riscos no Conselho Regional 
de Educação Física 20ª Região –CREF20 
tem suas ações fundamentadas na norma 
ISO 31000. A partir do Referencial Básico de 
Governança Aplicável a Órgãos e Entidades 
da Administração Pública (RBG), a Gestão de 
Integridade, promoveu o levantamento das 
práticas de goernança no âmbito do CREF-20, 
considerando os mecanismos de governança 
estabelecidos pelo  RBG – liderança, estratégia 
e controle – e os componentes imprescindíveis 
para que as funções de avaliar, direcionar 
e monitorar fossem executadas de forma 
satisfatória.

Ações da Fiscalização CREF-20
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Processo de Gestão de Risco

 O processo de gestão de riscos envolve 
a identificação, a análise e a avaliação de riscos, 
a seleção e a implementação de respostas aos 
riscos avaliados, o monitoramento de riscos e 
controles, e a comunicação sobre riscos com 
partes interessadas, internas e externas. 
 
 Quando se trata de riscos, todas as 
ocorrências e comunicações são compartilhadas 
pelo ente e seus representantes por meio do 
portal da ouvidoria implantado no ano de 2018. 
 
 Seguindo as recomendações do TCU 
(2018), A comunicação tem o objetivo de:  

 (a) auxiliar e estabelecer o contexto 
apropriadamente e assegurar que as visões e 
percepções das partes interessadas, incluindo 
necessidades, suposições, conceitos e 
preocupações sejam identificadas, registradas 
e levadas em consideração; 
 (b) auxiliar e assegurar que os riscos sejam 
identificados e analisados adequadamente, 
reunindo áreas diferentes de especialização; e 
 (c) garantir que todos os envolvidos 
estejam cientes de seus papéis e 
responsabilidades, e avalizem e apoiem o 
tratamento dos riscos. 
 
 Desta forma o Conselho utiliza-se do 
sistema de ouvidoria para formar a ponte entre a 

gestão, os profissionais e a sociedade como um 
todo. Assim, em cada departamento do conselho 
e sua respectiva comissão identifica, avalia e 
indica um tratamento, os riscos que podem 
comprometer a eficiência dos processos da 
cadeia de valor integrada do CREF-20 e a eficaz 
entrega de valor ao cidadão, constrangendo o 
alcance dos objetivos estratégicos, além de 
decentralizar as atividades para  cada órgão. 
 
 O modelo de relacionamento em gestão 
de riscos possibilita o gradual amadurecimento 
do mapeamento e avaliação dos riscos 
relevantes do Ministério da Fazenda por cadeia 
de valor, e de sua utilização em suporte à tomada 
de decisão e monitoramento estratégico de alto 
nível para o Conselho. 
 
 De mãos do reconhecimento do tipo 
e característica do risco, este é analisado e 
classificado pelo grau de severidade,  que 
utilizando como referência  o ISO 31000 
classifica levando em consideração dois fatores: 
impacto e probabilidade de ocorrência.
 
 A classificação dos riscos por meio 
dos diferentes   graus de severidade permite 
identificar possíveis medidas a serem 
implementadas com o objetivo de corrigir 
a ocorrência dos riscos e/ou minimizar seu 
impacto. A Figura 7 apresenta os principais 
riscos e medidas de mitigação destes.

Plénaria CREF-20

 



17

Governança do Conselho

CAPÍTULO
GOVERNANÇA DO CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 20a REGIÃO 

RELATO INTEGRADO CREF20/SE

 Por meio dos canais de informa-
ções ou os próprios agentes de fiscal-
ização e realizado o monitoramento do 
atendimento às requisições de informa-
ções e documentos, bem como à adoção 
de providências às recomendações e de-
terminações no âmbito do risco anterior-
mente categorizado,  afim de que possa 
ser distribuído a comissão ou ao depar-
tamento responsável pela   solução do 
risco, utilizando a abordagem top-down. 
Ex: (Informação pela ouvidoria que existe 
agente em desvio de Função). 

 Utilizando o modelo brainstorm-
ing  a comissão e/ou departamento é  
responsável pelos principais eventos e 
fatores de riscos a serem administra-
dos, então tal setor classifica o nível de 
risco a fim de definir em seguida o trata-
mento mais adequado. No caso dos ris-
cos com severidade superior ao nível de 
tolerância estabelecido, o tratamento (ou 
a aceitação) do risco deve ser explicitado 
pelo gestor ou presidente responsável. 
EX: Reunião para análise disciplinar.

 Os riscos são reavaliados periodi-
camente e discutidos nas reuniões seto-
riais e de comissão, afim de que possa 
ser resolvido, seguindo o Procedimento 
Operacionai Padrão, ou seguindo a leg-
islação que trata da dissolução do risco 
apresentado. EX: Medida de advertência 
passível de demissão do agente, (CLT).

Tomando conhecimento Indentificando e Avaliando Resolvendo o risco 

Figura 8 - Fluxo de indentificação de riscos e tratamento pelas comissões e departamentos do 
CREF20
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Neste capítulo serão apresentados os resultados dos trabalhos desen-
volvidos pelo Conselho em relação aos objetivos estratégicos pactuados.

 Como o conselho gera valor e como podemos medir?

 O Valor público dos serviços prestados pelo conselho pode ser 
imaginado como a interação do Conselho com os profissionais e a socie-
dade sergipana afim de gerar serviços de qualidade desempenho satis-
fatório que resulte em melhoria para a profissão de educação física. Em 
outras palavras, podemos pensar o profissional como um “acionista” que 
deseja receber os frutos do investimento que faz a partir do pagamento 
de seus impostos (Moore 2002).
 O autor destaca ainda a importante participação da sociedade en-
volvida (profissionais) na criação desse valor no momento do processo 
eleitoral onde são Gestão de Pessoas.
 O quadro de Pessoal do CREF20/SE é integrado pelas categorias 
funcionais, com respectivo número de vagas, os seus representantes e as 
respectivas propostas de gestão participativa.
 Os Valores do CREF20 Sergipe são pautados nas necessidades 
da sociedade quanto a prestação do serviço em educação física com 
qualidade, e que esta possa usufruir do profissionalismo que os profis-
sionais bem qualificados podem oferecer, para que seja alcançado. Estes 
objetivos demandam um caminho formado por estruturas de suma im-
portância elencadas na Figura 9. Para isto o CREF20/SE no ano de 2017 
buscou alcançar os valores esperados pela sociedade, tendo como base 
importantes indicadores, construídos e alterados durante todo.

ESPAÇO COM 2 
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AQUISIÇÃO DA 
SEDE PRÓPRIA

CORPO FORMADO 
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PARCERIA COM 
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CONTRATAÇÃO DE 
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COMUNICAÇÃO
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GESTÃO 
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 A Lei 9696/98 ao instituir o Sistema Conselho Federal e Regionais 
de Educação Física criou a entidade para controlar o exercício da pro-
fissão de Educação Física no Brasil, como também delegou competên-
cias administrativa à entidade para normatizar, fiscalizar e disciplinar a 
atuação envolvida na prática profissional.
 Cabe ao Sistema CONFEF/CREFs, além de defender a sociedade, 
impedir que ocorra o exercício ilegal da profissão, como também por 
aquele que possua registro juntoa o CREF-20, mas não segue a conduta 
estabelecida, tanto para o leigo que exerce alguma profissão cujo exercí-
cio dependa da habilitação.
 Para definir diretrizes de orientação e fiscalização de pessoas ju-
rídicas e físicas foi criado o Manual que traz entre outras orientações, a 
prioridade ao cumprimento da Lei por meio de regras fixas e procedi-
mentos flexíveis para atender as peculiaridades de cada região, vale 
prevalecer o bom senso e a prevenção das infrações.
 Concebido com base dos preceitos constitucionais do país, o 
Manual é um importante instrumento para normatizar e direcionar seu 
papel para o fortalecimento e desenvolvimento da profissão de Educa-
ção Física.
 O levando em consideração as limitações do ano de 2020, a de-
manda de um agente de fiscalização teve adaptações que foram a do 
atendimento home office durante o período de quarentena, direcinando 
ainda mais as ações de atendimento as atividades em rede social e on-
line.
 A avaliação da conformidade das rotinas dos agentes é realiza-
da por meio de indicadores. Os supervisor do departamento declaram 
mensalmente os dados e a observância às normas e o cumprimento dos 
tópicos descritos nos Procedimentos Operacionais Padrão. Detalhamen-

to das ocorrências o. Detalhamento das ocorrências durante as revistas, 
podem ser acessadas por meio do link http://www.cref20.org.br/relato-
rios/.
 Para o ano de 2020 era esperada a entreda de mais um agente 
de orientação e fiscalização ao quadro do departamento, porém não se 
mostrou viável por consequência da pandemia, esta mudança somada 
a redução drástica das diligências em loco, impactou severamente no 
número de diligências no ano previsto que era de 1787 para todo o de-
partamento, decaindo para 393 visitas para todo o ano, ipactando assim 
no desenvolvimento das metas, Nó Quadro 1 é possível observar com 
mais detalhes os números obtidos pelo departamento no ano de 2020.
Para o ano de 2021 esperace que seja concluida a contratação do novo 
agente, aquisição de novos veículos e equipamentos, assim como o al-
mento do número de visitas e diligências as denúncias recebidas.

DETALHAMENTO DOS INDICADORES DO DEPARTAMENTO

  O delineamento das rotinas do departamento seguem indicado-
res sancionados e instaurados pela Comissão de Orientação e Fiscaliza-
ção COF em conjunto com o DEOFIS, trimestralmente para acompanhar 
flutuações da força de trabalho e informações necessárias para estudo 
do comportamento mercadológico da profissão de educação física, dan-
do prioridade ao ocorrências ditas de rotina e as mais urgentes. Algumas 
das principais ocorrências encontradas no ano estão descritas nas nos 
Quadros 1 e 2.

 
393 

Diligências realizadas (fiscalizações proativas)

   
104

Multas aplicadas resultantes de infrações

 

47
Atividasdes suspeitas observadas 

pelas redes sociais

  
46

Ofícios enviados ao 
Ministério Público do Trabalho
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Quadro 1 - Descrição das atividades de pessoa física encontradas du-
rante fiscalização 2020

PESSOA FÍSICA

Profissionais regulares 423

Desvio de função

Anuidade em atraso

Cédula vencida 13

Exercício Irregular 20

Fraude em estágio

17

8

78

Quadro 2 - Descrição das atividades de pessoa jurídica encontradas 
durante fiscalização 2020

PESSOA JURÍDICA

Empresas regulares 241

Empresas irregulares

Anuidade em atraso

Natureza variada 187

Fechadas no momento 24

Notificadas pelo MP

33

3
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Recebimento de Denúncias

Uma das prioridades do deste Conselho é a cobertura de denúncias sobre atividades irregu-
lares, Tanto por pessoas físicas quanto jurídicas em todo território do estado de Sergipe, bus-
cando atender um ensejo dos profissionais e da sociedade como um todo, foi criado o sistema 
de recebimento e contato para denúncias, por meio da aquisição do sistema de ouvidoria da 
rede PARTICIPAR e a conexão do aplicativo CREF20/SE.
 Durante o ano atípico da pandemia foram recebidas denúncias tanto da região metro-
politana de Aracaju, quanto das cidades do interior, totalizando 207 denúncias recebidas para 
a capital e região metropolvitana, (Figura 10) destas 149 foram cobertas/respondidas e 51 por 
motivos de inconsistência nos conteúdos foram indeferidas, apenas 7 (3%) denúncias foram 
passadas para o ano seguinte (2021).
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Em comparação ao ano anterior houve uma redução 
de apenas 3 denúncias recebidas, demonstrando 
que mesmo com o advento da pandemia do COV-
ID-19, o CREF continuou a receber solicitacções de 
dligências.  

Figura 10 - Resultados do antendimento a denún-
cias

Portal da ouvidoria CREF-20

 
Pesquisa de Satisfação do portal

 Com o intuito de avaliar o grau de contenta-
mento dos profissionais e da sociedade, a pesquisa 
de satisfação do CREF-20 obteve os seguintes re-
sultados, considerando a meta de 33%: em atendi-
mento solucionados 66,7%, não solucionados. Esses 
resultados permitem ao Conselho aprimorar suas 
atividadesm tendo claro o objetivo de servir com ex-
celência.
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 Sem dúvida o número a baixo do esperado mostra que, para o ano proximo se mostra necessário um cuidado maior ao atendimento via ou-
vidoria, e respostas mais claras ao solicitantes.

SOLICITAÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO

DENÚNCIA

ENVIO

DENÚNCIA

ENVIO

Prazo
(dias)

30
60

D I L I G Ê N C I A
O  a g e n t e  p o d e r á  e n t r a r  e m  c o n t a t o  
c o m  s o l i c i t a n t e  m e d i a n t e  o  s i s t e m a ,  
p a r a  m e l h o r e s  e s c l a r e c i m e n t o s  d o  
f a t o ,  a s  d e n ú n c i a s  v a g a s  o u  n ã o  
c l a r a s  s e r ã o  i n d e f e r i d a s ,  p e r m i t i n d o  o  
d e n u n c i a n t e  r e a l i z a r  u m a  n o v a  s e m p r e  
q u e  n e c e s s i t a r.

RESPOSTA

A p ó s  a  fi s c a l i z a ç ã o  o  
d e n u n c i a n t e  s e r á  
i n f o r m a d o  d o  o c o r r i d o  
e  o s  p r o c e d i m e n t o s  
t o m a d o s  s o b r e  a  
s o l i c i t a ç ã o  r e a l i z a d a ,  
d e s d e  m u l t a  a  
e n c a m i n h a m e n t o  a o s  
ó r g ã o s  c o m p e t e n t e s ,  e  
l a n ç a m e n t o  n o  s i s t e m a  
d e  c o n t r o l e  d o  

c o n s e l h o .

P R O T O C O L O
A s  d e n ú n c i a s  c h e g a m  a t é  o  c o n h e c i m e n t o  d o  
c o n s e l h o  p o r  m e i o  d o  p o r t a l ,  s e g u i n d o  a o  D E O F I S  
p a r a  q u e  s e j a  c l a s s i fi c a d a  e  a g e n d a d a  a  d i l i g ê n c i a  
a t é  o  l o c a l ,   u m  a g e n t e  q u e  é  r e s p o n s á v e l  p e l a  
r e g i ã o  s o l i c i t a d a  s e r á  a v i s a d o  e  d e s i g n a d o  e m  a t é  
6 0  d i a s  p a r a  o  c u m p r i m e n t o  d o  v i s i t a

Figura 12 - Fluxo de atendimento a denúncias CREF-20
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 Durante o ano de 2020 o objetivo central da ASCOM foi melhorar 
o relacionamento e a comunicação com profissionais e sociedade, para 
isso o setor deu continuidade nas divulgações referentes a atividade 
do conselho, principalmente nos portiais oficiais do conselho (www.
cref20.org.br) e as redes alternativas de comunicação (redes sociais), 
tais meios posssibilitam que o conselho repasse de forma rápidas as 
informações pertinentes e que seja possível a emissão de mensagens 
simples, compreensíveis e claras para todos que acompanham. 
Atualmente o CREF-20 tem aproximadamente 14.120 seguidores no 
aplicativo Instagram, mais de 110 seguidores no Facebook e atualmente 
conta com 72 no twittes.

 Na Figura 13 é possível observar o calendário de postagens 
realizadas nas redes sociais durante todo o ano de 2020. No ano de 
2020 foram realizadas 180 postagens infromativas, destes 12 foram 
desenvolvidos em formato de vídeos e 8 lives de vidersos assuntos. 

Figura 13 - Calendário de publicações e notícias repostadas

    

 Para publicação de informativos mais detalhados, o CREF faz 
uso do site de endereço www.cref20.org.br. A figura 14 apresenta os 
principais cards divultados nas redes sociais durante o ano de 2020.

Figura 14 - Principais Posts divultados
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 O site contem informações sobre todos as formas de processos 
e esclarecimento sobre as dúvidas mais comuns durante os registros, 
conta também com o portal de ouvidoria e transparência (Figura 15).
 Mensalmente por meio da página cref20.org.br/relatorios, que 
consolida os dados das atividades de orientação, fiscalização, ações 
judiciais, e apuração de irregularidades, a fim de assegurar maior 
transparência e permitir um acompanhamento mais próximo dos 
profissionais interessados. 

Figura 15 - Site do Conselho

Boletim eletrônico CREF-20
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Nova Sede do CREF-20 
durante obras de reforma
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Atendimento
CREF-20

 O CREF20 oferece aos cidadãos informações sobre procedimento 
de registro, relatórios da fiscalização, por meio da página do Conselho 
e pelo telefone. Para isso, a Autarquia disponibiliza uma equipe de 
colaboradores que atendem pelo número (79) 3214-6184 ou por canal 
virtual disponibilizado no site do Conselho. e-SIC – sistema do Serviço 
de Informação ao Cidadão (SIC), disponível na Internet, que assegura o 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação – Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 

 A ferramenta permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de diligência a denúncias, acompanhe o prazo e 
receba a resposta elaborada pelo Departamento de Fiscalização. Todas as 
manifestações (e-OUV) e pedidos de informação (e-SIC) recepcionados, 
sem exceção, são tratados e respondidos pela gerencia de atendimento 
a ouvidoria.

Metas Institucionais para demanda de registro e atendimento

O principal objetivo do atendimento aos profissionais de educação 
física é a satisfação durante todo o processo de registro e resoluções de 
problemas ligados aos processos internos. Durante o ano de 2019 foram 
realizados 3028 atendimentos, gerando 336 registros de profissionais, 
96% da previsão, e 75 empresas 187% da previsão planejada, Figura 
21.
Ouvidoria do CREF-20/SE. Incluem-se nessa competência as demandas 
eventualmente encerradas ou arquivadas, com base nas hipóteses 
legalmente previstas, resultado de análise prévia e sob justificativa.
Para o alcance das metas geridas pelos indicadores que se seguem, 

a coordenação de atendimento e gestão financeira guia-se pelos 
procedimentos operacionais padrão regidos pelo manual de gestão 
interna do conselho, o qual é fiscalizado pela comissão de controle e 
finanças e a assessoria de geral da administração.

Jurídico
CREF-20

 Buscando atender os anseios da sociedade em conjunto com as 
diretrizes jurídicas vigentes no Brasil, o Conselho implementou no ano 
de 2020 o setor jurídico. 

172
Pareceres em requerimentos

19
Respostas/Manifestações ao MPSE/MPF/MPT

7
Defesa judicial

1
Acompanhamento de audiência judirial

20
Portarias/Resoluções

9
Aditivo contratual
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Coordenação
CREF-20

COORDENAÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO / SETOR DE 
ATENDIMENTO

 Diante de um ano atípico em função da pandemia do corona vírus 
o CREF20/SE teve que reinventar uma nova forma de atendimento, 
utilizando como ferramentas, e-mail, agendamento e telefonia fixa e 
celular tudo isso para continuar prestando um serviço de excelência ao 
Profissional de Educação Física, levando em conta foi um dos segmentos 
que teve suas atividades paralisadas por seis meses. Para atender os 
profissionais nas solicitações de registros, transferências, baixa de registro 
e revigoramento de registro foi disponibilizados um e-mail e informações 
por meio de telefonia fixa e celular, assim como atendimento com hora 
marcada através de agendamento por telefone, para evitar aglomeração 
e dar segurança a todos. Além disso, a Autarquia disponibiliza um canal 
virtual no site com o Sistema do Serviço de Informação ao Cidadão E-sic, 
com o acesso na Internet, que assegura o cumprimento da Lei de Acesso 
à Informação – Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
 A ferramenta permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, 
encaminhe pedidos de diligência através de denúncias, acompanhe o 
prazo e receba a resposta elaborada pelo Departamento de Fiscalização. 
 Todas as manifestações da Ouvidoria (e-OUV) e pedidos 
de informação (e-SIC) recepcionados, sem exceção, são tratados 
e respondidos pela gerencia de atendimento através da Ouvidoria. 
Incluem-se nessa competência as demandas eventualmente encerradas 
ou arquivadas, com base nas hipóteses legalmente previstas, resultado 

de análise prévia e sob justificativa.

 Metas Institucionais para demanda de registro e atendimento

 O principal objetivo do atendimento aos profissionais de 
educação física é a satisfação durante todo o processo de registro e 
resoluções de problemas. Durante o ano de 2020 foram realizados 1.981 
atendimentos, gerando 203 registros de profissionais, atingindo 61,51% 
da meta prevista, e 39 empresas foram registrada atingindo 78% da 
previsão planejada, Figura 21. Mesmo com as dificuldades apresentadas 
em virtude da pandemia do Corona Vírus, tivemos um resultado em 
números de registros favorável, levando em consideração que com as 
academias fechadas a incidência de desemprego foi muito grande e o 
número de ingresso de profissionais no mercado de trabalho reduziu 
sensivelmente. Pode-se notar que apesar dos registros de Pessoa Física 
e Jurídica não ter tido o alcance das metas geridas pelos indicadores, a 
coordenação de atendimento e gestão financeira adotou procedimentos 
operacionais, padrão regido pelo manual de gestão interna do Conselho, 
o qual é fiscalizado pela Comissão de Controle e Finanças e a assessoria 
administrativa. 
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Promoção de cursos e complementação de 
carreira aos profissionais registrados no 

CREF20

Sabe-se que o campo de trabalho para os novos 
profissionais de educação física tem mudado, 
a busca pela valorização das capacidades 
e competências profissionais associadas à 
afirmação e promoção de direitos de cidadania, 
associatividade política, responsabilidade 
social e ambiental e consideração e respeito 
a diversidades étnicas e culturais devem 
ser valorizadas constantemente, e para tal 
o Conselho tem um papel importante neste 
contexto, o de fomentar as oportunidades 
mediante a organização dos profissionais no 
mercado e suas competências. 
 
 Dentro deste contexto a capacidade de 
manter-se a fio com a inovação, especialmente 
a disruptiva, é fundamental ao progresso ao 
crescimento e manutenção do futuro profissional 
de educação física no novo mercado de trabalho, 
assim como saber lidar com as demandas. ágeis 
dos novos campos de atuação. 
 
 O Profissional de educação física além de 
educador é um empreendedor, com capacidade 
de trabalho em equipe, com iniciativa na 
proposta e implementação de solução de 
problemas com espírito de cooperação e 

articulação e possui uma sólida formação em 
atividade como implementação de soluções 
para a promoção da saúde, gerenciamento 
de projetos relacionadas ao mundo fitness, 
desenvolvimento da educação intelectual, tanto 
de forma individualizada como em equipe, 
incluindo métodos, técnicas, tecnologias e 
ferramentas, que atendam a demanda crescente 
por exercícios físicos. Na busca da melhoria e 
engajamento dos profissionais no mercado 
sergipano, o Conselho durante o ano 2020 
promoveu lives com o objetivo da melhoria da 
auto estima do profissional, uma vez que as 
academias foi um dos segmentos que teve suas 
atividades suspensas.

COORDENADORIA GERAL

 Com a evolução do conhecimento e 
tecnologia humanos, as atividades vêm se 
tornando cada vez mais complexas o que leva a 
necessidade de maior eficiência em soluções e 
decisões, tanto em tempo utilizado, quanto em 
qualidade. Levando em consideração que nas 
diversas atividades envolvem um número de 
variáveis e restrições.
 
 Para o ano de 2020 foram mantidas as 
parcerias com órgãos de fiscalização, tais como; 

PROCON, Polícia Civil e Militar, Vigilância 
Sanitária Municipais e Estaduais, visando maior 
eficiência no sistema fiscalizatório no combate 
daqueles que insiste na atuação irregular na 
área de Educação Física. No entanto o convenio 
com a Universidade Tiradentes não foi renovado 
para o ano de 2020.
 Para continuar trabalhando, avançando 
na defesa da sociedade, e para que a população 
seja sempre atendida por profissionais de 
Educação Física qualificados e comprometidos 
com o bem estar das pessoas, melhorando 
nossos indicadores e estamos convencidos que 
teremos grandes avanços nos próximos anos.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

 A Gestão Orçamentária, Financeira, 
Administrativa e Pessoal é exercida pela 
Coordenação com o apoio das Assessorias 
Jurídica e Contábil e tem por finalidade garantir 
o gerenciamento das ações   voltadas a gestão e 
ao planejamento dos recursos desta Autarquia, 
dando suporte às áreas fins na realização de 
suas atividades, dentre as quais destacamos:
 
 Realizar planejamento orçamentário e 
financeiro;
 Promover controles e padrões financeiros 
e contábeis afetivos;
 Apresentar a Prestação de Contas, 
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demonstrações contábeis mensais juntamente 
com o balanço do exercício a Comissão de 
Controle e Finanças para exame, deliberação 
e emissão de parecer para conhecimento e 
aprovação do Plenário.
 Gerenciar a força de trabalho envolve 
uma série de ações focadas em aumentar o 
bem-estar do funcionário e melhorar o ambiente 
de trabalho e consequentemente garantir 
produtividade com melhores resultados.
 No que diz respeito a gestão de pessoas 
um dos grandes desafios é manter o efetivo que 
é selecionado através de concurso público, tal 
déficit é decorrente à alta evasão de servidores 
para outros órgãos com carreiras mais atrativas. 
 Foi realizado em 2018 um concurso 
público para o aumento do quadro de fiscalização 
e atendimento assim como a nomeação de 
novos assistentes administrativos, porém, 
em decorrência de uma ação do Ministério 
Público do Trabalho sobre categorização do 
regime de contratação não foi possível nomear 
os servidores, estando previsto para iniciar a 
nomeação no primeiro trimestre de 2021.

 Gerenciar os processos de compras  é  
organizar, planejar, coordenar e controlar a 
aquisição de bens e serviços para atender as 
demandas da organização.

ORÇAMENTO ANUAL 2020
 
 O orçamento de 2020 consignou a 
dotação orçamentária no valor total de R$ 
1.223.012,21 milhão.

 A arrecadação é formada por vários tipos 
de receitas, como: Contribuição que é composta 
do pagamento das anuidades de Pessoa 
Física e Jurídica do exercício atual e exercícios 

anteriores com multas e juros; Exploração de 
serviços: Segunda via de Cédula de Identidade 
Profissional e Certificados das Academias 
e Similares; Financeiras; Rendimentos de 
Aplicações e Poupança; Outras Receitas: Multas 
por infrações.
 Em 2020 mesmo com todas as 
dificuldades mantivemos o sistema de cobrança 
das anuidades através de carta de cobrança e 
para isso utilizamos a Resolução do CONFEF 
Nº 388-2020 que trata do refis, de acordo 
com a tabela abaixo, houve um aumento da 
recuperação de receita de 6% em relação ao 
ano de 2019.

Anos Valores
2019 R$ 38.759,37

2020 R$ 41.184,11

1.981
Atendimentos

39
Empresas Registradas

203 
Profissionais Registrados
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GESTÃO DE PESSOAS
 O ano de 2020 em função da pandemia 
da COVID-19 foi necessário fazer algumas 
adaptações, como: realizar reuniões virtuais 
com funcionários, manter alguns funcionários 
em home office, adiantar períodos de férias, 
fazer atendimentos virtuais e por agendamento, 
através de telefonia fixa e móvel, e-mail’s, 
sem contudo perder o foco principal que é o 
atendimento ao profissional de educação física.

Darinalva Barcelar
Coordenadora Geral

Seleção e Recrutamento de Pessoal

 A Seleção para provimento de cargos 
efetivos ocorre por concurso público respeitando 
a disposições dos cargos e de acordo com as 
tarefas que os mesmos exercem, sempre no 
nível inicial da respectiva faixa salarial, devendo 
nela permanecer por, no mínimo, durante dois 
anos e meio, conforme Resolução Nº 017-2018

Avaliação de Desempenho

 A avaliação de desempenho do 
empregado será efetivada pela chefia imediata 
inicialmente durante o estágio probatório nos 
três primeiros meses e posteriormente a cada 
seis meses de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 
017-2018 PLANO DE CARGOS E SALARIOS. 
 Para avaliação de desempenho são 
considerados e verificado o atendimento as 
atribuições do cargo, observando os seguintes 
fatores:

a) Competência profissional;
b) Disposição e presteza no atendimento 
às tarefas;
c) Qualidade no relacionamento;
d) Qualidade no trabalho;
e) Disposição para a cooperação;
f) Pontualidade;
g) Disciplina;

h) Iniciativa;
 Essa prática pode contribuir com 
as decisões acerca da movimentação e 
capacitação dos servidores, fortalecimento 
de equipes e lideranças, bem como, orientar 
no estabelecimento de critérios para gestão 
pautada na meritocracia e igualdade de 
oportunidades.

Nomeações e Exoneração realizada em 2020
 
 Em 2020 foram exonerados um 
Assistente Administrativo e o Assessor do 
Presidente  que cuidava da área jurídica e em 
sua substituição foi nomeado um advogado 
para o  cargo comissionado  de Assessor 
Jurídico,  o processo seletivo foi realizado através 
de  entrevista. Foi criado o cargo de Auxiliar 
Administrativo para a atender as demandas do 
Setor de Fiscalização sendo nomeada uma ex 
estagiária para a função.
 O quadro de Pessoal do CREF20/SE 
é integrado pelas categorias funcionais, com 
respectivo número de vagas:
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Tabela  1 - Recursos Humanos do CREF20/SE

Cargo/Função Quant
Coordenador 1
Agente de Orientação e Fiscalização 2
Assessor da Coordenação (20h) 1
Assessor da Presidência (30h) 0
Assessor de Comunicação 1
Assessor Jurídico (20) 1
Assistente Administrativo 2
Auxiliar Administrativo 1
Supervisor do Departamento de Orientação e Fiscalização 1

Conforme o Plano de Cargos e Salários, os cargos do CREF20/SE de dividem em:
 
 Cargos Permanentes: pertencentes ao quadro permanente do Conselho, e, por 
conseguinte, ocupados por empregados que ingressaram pela via de processo seletivo 
público, de acordo com a legislação vigente.

 Cargos em Comissão: tem como principal característica o livre provimento 
e exoneração pela Diretoria do CREF20/SE, compreendendo as atividades de 
assessoramento ou coordenação, cujo ingresso ocorre mediante recrutamento, a fim 
de suprir necessidades específicas.

 Prazo de validade dos Processos Seletivos Públicos serão de até dois anos, 
a partir da data de homologação, prorrogável uma vez por igual período, mediante 

aprovação da Diretoria deste Regional.

 Não dependerão da aprovação em processo seletivo 
público os empregados contratados para os cargos em 
comissão, tais como, assessores e coordenadores, funções 
típicas de confiança, que serão admitidos e despedidos 
por decisão de Diretoria, sem gozar das prerrogativas de 
garantia de emprego.

As divisões dos cargos se darão da seguinte forma:

a) Cargos de nível fundamental: definem-se por 
funções básicas, das quais exigem apenas a instrução do 
nível fundamental.
b) Cargos de nível médio: são cargos, geralmente, com 
funções meramente administrativas, das quais exigem 
apenas a instrução do nível escolar médio.
c) Cargos de nível superior: consistem em cargos dos 
quais exigem um conhecimento técnico e doutrinário mais 
aprimorado.

Seleção e Recrutamento de Pessoal

 A Seleção para provimento de cargos efetivos 
ocorre por concurso público respeitando a disposições 
dos cargos e de acordo com as tarefas que os mesmos 
exercerem, sempre no nível inicial da respectiva faixa 
salarial, devendo nela permanecer por, no mínimo, durante 
dois anos e meio.
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Concurso Público

 Em 2020 foi realizado concurso público 
para contratação de mais um agente de 
fiscalização e orientação para atender junto com 
os demais as demandas da fiscalização e três 
assistentes administrativos para preenchimento 
das vagas existentes no atendimento, contas 
a pagar e fiscalização, as nomeações foram 
suspensas nos termos da decisão liminar 
proferida pelo TRT.  
 Portanto os 03 Assistentes 
Administrativos contratados continuam 
atuando para que as atividades não sofram 
solução de continuidade.  

Investimento total nos 
colaboradores

R$ 532.619,17

Remuneração dos Colabo-
radores

R$ 345.139,34

Encargos R$ 101.672,50

Benefícios pagos (Plano de 
Saúde, VR, VT, Seguro)

R$ 85.807,33

`Gestão Administrativa (Licitações, contratos, 
convênios e outros)

Gastos por finalidades:

 Em 2020 foram realizadas 25 
contratações, na modalidade de Dispensa de 
Licitação, sendo 12 para aquisição de material 
e 13 para aquisição de serviços, totalizando em 
R$ 85.758,93. Essas contratações justificam-se 
pela manutenção da continuidade dos serviços 
para atender a área fim. 
 Considerando a situação do país no 
ano de 2020 em decorrência da pandemia da 
COVID-19 foi necessário suspender o contrato 
de locação de veículo em virtude da paralização 
das academias, uma vez que a fiscalização 
passou a realizada on line. A locação do 
imóvel teve uma redução de 28%, seguido do 
contrato de manutenção (limpeza) e Locação de 
impressora.

 Destacamos o contrato em andamento 
de reforma e ampliação da sede no valor de 
R$ 560.357,45 realizado através de licitação 
onde a empresa UNIVERSO SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA – ME,  foi a empresa 
vencedora do certame. No entanto no decorrer 
do ano de 2020 teve suas atividades suspensas 
em virtude de medidas adotadas no Decreto do  

Governo de Sergipe, se fez necessário também 
a contratação de uma empresa de engenharia 
– PSN no valor de R$ 15.200,00, contratada 
na modalidade de dispensa de licitação para 
acompanhar e fiscalizar a obra acima.

 Para o funcionamento das atividades do  
CREF20/SE, contamos com 21 contratos para 
atender nos segmentos de locação de salas, 
licença de uso de provedor para ouvidoria, 
manutenção e hospedagem de site,  assessoria 
para uso do sistema Spiderware, manutenção 
de rede de computadores, locação de veículos, 
sistema de postagens, assessoria contábil, 
telefonia fixa, móvel e internet,  passagens 
aéreas e terrestres, limpeza e manutenção e 
sistema para cópias de cheques, o  que totaliza 
em R$ 168.030,84

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 

con

���������

R$ 168.030,84



CONFORMIDADE E

EFICIÊNCIA

CAPÍTULO 03
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Relatório contábil
CREF-20

Execução Orçamentária

Da Receita

 A arrecadada do CREF20/SE do período de 2018 a 2020 sofre-
ram algumas variações conforme demonstrado no gráfico abaixo. 
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Análise da Receita

RECEITA REALIZADA

RECEITA CORRENTE

RECEITA DE CAPITAL

Fonte: Comparativo da Receita 2018 a 2020 – CREF20/SE

 Em 2020 a arrecadação do CREF20/SE foi inferior ao exercício de 
2019 no valor de R$ 181.111,08 o que representa 15%, porém se com-
parado a 2018 o decréscimo foi de 41%. 
 Conforme evidenciado no gráfico, em 2019 a receita corrente do 
Conselho aumentou em 13% em relação ao exercício de 2018, já em 
2020 houve um decréscimo de 15% em relação a 2019. A redução da 
arrecadação de 2020 em relação a 2019 se deu em decorrência dos im-
pactos causados pela pandemia da CONVID-19. 

Detalhamento da receita
 
 A arrecadação histórica dos últimos três anos do CREF20, em mé-
dia, é 93% oriundas de anuidades e essencialmente receitas financeiras 
conforme demonstrado em quadro de detalhamento e no gráfico abaixo:
  

Fonte: Comparativo da Receita 2018 a 2020 – CREF20/SE
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Despesa

 No gráfico abaixo é possível verificar que em 2020 a despesa total 
teve um crescimento de R$ 200.438,33 o que representa 21% em rela-
ção a 2019, se comparado com 2018 houve uma redução na despesa de 
17%. 
 Analisando as despesas correntes verificou-se uma variação mui-
to pequena entre os exercícios, sendo que em 2020 a redução das des-
pesas correntes foi de 2% em relação a 2019, e 2% em relação a 2018, 
conforme demonstrado abaixo:
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466.553,00
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3.000.000,00 

2018 2019 2020 

DESPESA DE CAPITAL

DESPESA CORRENTE

DESPESA TOTAL

Detalhamento da Despesa

 No quadro e gráfico abaixo é possível observar que a despesa 
corrente do CREF20/SE sofreu uma pequena redução de 2% em rela-
ção a 2020, porém a despesa de capital apresentou um crescimento de 
806% devido às obras da nova sede do CREF20/SE.
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 No exercício de 2020 o gasto médio mensal das despesas corren-
tes foi de R$ 74.353,35. Essas despesas tiveram como finalidade aten-
der a manutenção e funcionamento do CREF20/SE, tais como: despesas 
com pessoal e encargos, que teve um gasto médio de R$ 43.394,12 e as 
demais despesas teve uma execução média de R$ 30.966,57 conforme 
demonstrado abaixo:

DESCRIÇÃO DA DESPESA 2020 MÉDIA %
PESSOAL E ENCARGOS 520.729,44 43.394,12        58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 371.510,81 30.959,23        42%
TOTAL 892.240,25 74.353,35 100%

GASTO MÉDIO MENSAL - DESPESAS CORRENTES 2020 58%

42%

GASTO MÉDIO POR GRUPO 2020

PESSOAL E ENCARGOS

DESPESAS CORRENTES 
- APLICAÇÕES DIRETAS

Fonte: Comparativo da Despesa 2020 – CREF20/SE 
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 A despesa corrente realizada no exercício de 2020 foi inferior a 
despesa corrente realizada no exercício de 2019 em 2%, o que equivale 
a R$ 19.169,16. Se comparado a 2018 a redução foi de 1% conforme 
detalhado abaixo por meio do quadro e gráfico da despesa corrente.

TIPO DA DESPESA 2018 2019 2020
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.612,02R$    494.500,32        520.729,44        
MATERIAL DE CONSUMO 23.922,22R$      19.357,97           21.562,32           
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 175.716,97R$    226.805,47        225.785,75        
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 37.863,25R$      7.488,34             3.924,20             
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 99.769,62R$      108.471,25        97.556,83           
PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO 2.047,50R$        12.755,00           -                       
DIÁRIAS /AJUDA DE CUSTOS/ AUX. REPRESENTAÇÃO 51.172,93R$      42.031,06           22.769,79           
TOTAL EXECUTADO 902.104,51R$   911.409,41R$   892.328,33R$   

DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE

R$ -
R$ 100.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 300.000,00 
R$ 400.000,00 
R$ 500.000,00 
R$ 600.000,00 

Despesa Corrente por Grupo

2018

2019

2020

Fonte: Comparativo da Despesa 2018 a 2020 – CREF20/SE

Resultado Orçamentário

 No exercício de 2020 o Conselho atingiu um superávit primário 
orçamentário no valor de R$ 125.528,21. Comparando com o exercício 
de 2019, houve uma redução de 56%, se comparado a 2018 o decrés-
cimo foi de 19%. A significativa redução foi influenciada pelas restrições 
impostas pelo cenário pandêmico que impossibilitou o CREF20/SE a 
executar suas atividades normalmente, reduzindo desta forma as arre-
cadações conforme demonstradas abaixo: 

Resultado Financeiro
 
 Na análise procedida no exercício 2020 verificou-se que o Conse-
lho teve uma redução de 9% no resultado financeiro em relação ao exer-
cício de 2019, o qual representa um valor de R$ 122.325,32, entretanto, 
comparando o resultado de 2020 com 2018 houve um crescimento foi 
de 14% conforme demonstramos:
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RESULTADO FINANCEIRO

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 a 2020 – CREF20/SE

TIPO DA DESPESA 2018 2019 19/18 (VALOR) 19/18  % 2020 20/19 (VALOR) 20/19  %
DISPONIBILIDADES 1.097.144,81R$    1.351.967,40R$    254.822,59R$            23% 1.233.866,54R$    118.100,86-R$       -9%
(-)PASSIVO FINANCEIRO 52.071,36-R$         42.371,95-R$         9.699,41R$                -19% 46.596,41-R$         4.224,46-R$            10%
RESULTADO FINANCEIRO 1.045.073,45R$    1.309.595,45R$    264.522,00R$            25% 1.187.270,13R$    122.325,32-R$       -9%

Comentário:

 O Superávit Financeiro significa apenas o valor disponível em 
Bancos c/c e Aplicações Financeiras, deduzido do Passivo Financeiro a 
Pagar (Contas a pagar).
 

Resultado Patrimonial do exercício

A partir da análise do gráfico abaixo, é possível verificar que o CREF20/
SE em 2020 teve um aumento patrimonial em relação a 2019 no valor de 
R$ 134.430,88 o que representa 12%. Se comparado com o exercício de 
2018 o crescimento foi de 4%, conforme demonstramos abaixo:
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CREF20/SE
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Anexo
CREF-20

Balanço Financeiro
INGRESSOS DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2020 2019 ESPECIFICAÇÃO 2020 2019
Receita Orçamentária 1.017.856,54 1.198.967,62 Despesa Orçamentária 1.139.193,10 938.666,69

RECEITA REALIZADA 1.017.856,54 1.198.967,62 DESPESA REALIZADA 1.139.193,10 938.666,69

RECEITA CORRENTE 1.017.856,54 1.198.967,62 DESPESA CORRENTE 892.328,33 911.409,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 978.268,26 1.114.363,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 520.729,44 494.500,32

EXPLORACAO DE SERVICOS 352,00 384,00 MATERIAL DE CONSUMO 21.562,32 17.904,22

FINANCEIROS 25.219,40 75.492,66 DESPESAS ADMNISTRATIVAS 207.282,13 253.909,40

TRANSFERÊNCIA 10.700,00 0,00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.924,20 3.198,34

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.798,95 7.945,73 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 116.060,45 82.821,07

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16,50 0,00 SERV. INSTRUTORES E APRIMO PROFISSIONAL 0,00 4.290,00

RECEITA A CLASSIFICAR 501,43 781,56 PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO 0,00 12.755,00

DIÁRIAS, AJUDA DE CUSTOS, AUX. REPRESENTAÇÃO 22.769,79 42.031,06

RECEITA DE CAPITAL 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 246.864,77 27.257,28

ALIENAÇÕES 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 246.864,77                         27257,28
Transferências Financeiras Recebidas 0,00 0,00 Transferências Financeiras Concedidas

Recebimentos Extraorçamentários 1.179.576,67 970.758,24 Pagamentos Extraorçamentários 1.176.340,97 976.236,58

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Outros Recebimentos Extraorçamentários Outros Pagamentos Extraorçamentários

Saldo em espécie do Exercício Anterior Saldo em espécie para o Exercício Seguinte 1.233.866,54 1.351.967,40

Caixa e Equivalente de Caixa 1.351.967,40 1.097.144,81 Caixa e Equivalente de Caixa 1.233.866,54 1.351.967,40

Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

Total:  3.549.400,61  3.266.870,67  3.549.400,61  3.266.870,67 
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   PREVISÃO INICIAL PREVISÃO 
ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITA A REALIZAR 1533012,21 1533012,21 1017856,54 -515.155,67 

RECEITA CORRENTE  1.273.012,21  1.273.012,21  1.017.856,54 -255.155,67 

CONTRIBUIÇÃO  835.243,67  835.243,67  978.268,26  143.024,59 

EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS  8.000,00  8.000,00  352,00 -7.648,00 

FINANCEIRAS  380.268,54  380.268,54  25.219,40 -355.049,14 

TRANSFERÊNCIA  40.000,00  4.000,00  10.700,00  6.700,00 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES  9.500,00  9.500,00  2.798,95 -6.701,05 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  -    -    16,50  16,50 
RECEITAS A CLASSIFICAR  -    -    501,43  501,43 

RECEITA DE CAPITAL  260.000,00  260.000,00  -   -260.000,00 

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL  260.000,00  260.000,00 -260.000,00 

PREVISÃO ADICIONA  800.000,00  800.000,00 -800.000,00 

SUPERAVIT FINANCEIRO  800.000,00  800.000,00 -800.000,00 

SUB-TOTAL DAS RECEITAS  -   
DÉFICIT  -    -    -    -    -    -   
TOTAL  2.333.012,21  2.333.012,21  1.017.856,54 -1.315.155,67 

DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO   
INICIAL

DOTAÇÃO   
ATUALIZADA

DESPESAS   
EMPENHADAS DESPESAS  LIQUIDADAS SALDO     

DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL  2.297.012,21  2.333.012,21  1.139.193,10  1.139.193,10  1.193.819,11 

DESPESAS CORRENTES  1.237.012,21  1.273.012,21  892.328,33  892.328,33  380.683,88 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  755.047,53  728.353,36  520.817,52  520.817,52  207.535,84 

MATERIAL DE CONSUMO  36.350,00  46.906,01  21.474,24  21.474,24  25.431,77 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  248.437,18  322.297,94  225.785,75  225.785,75  96.512,19 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  113.537,50  119.179,13  97.556,83  97.556,83  21.622,30 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  7.800,00  7.800,00  3.924,20  3.924,20  3.875,80 

DESPESAS COM DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO  60.540,00  44.719,37  22.769,79  22.769,79  21.949,58 

DESPESAS COM PASSAGENS/LOCOMOÇÃO  15.300,00  3.756,40  -    -    3.756,40 

DESPESAS DE CAPITAL  1.060.000,00  1.060.000,00  246.864,77  246.864,77  813.135,23 

REFORMAS  800.000,00  800.000,00  246.864,77  246.864,77  553.135,23 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  80.000,00  80.000,00  -    -    80.000,00 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  40.000,00  40.000,00  -    -    40.000,00 

VEICULOS  80.000,00  80.000,00  -    -    80.000,00 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁRICA  60.000,00  60.000,00  -    -    60.000,00 

SUB-TOTAL DAS DESPESAS  1.139.193,10 

SUPERÁVIT  -    -   -121.336,56  -   

TOTAL  2.297.012,21  2.333.012,21  1.017.856,54  1.139.193,10  1.193.819,11 

Balanço Orçamentário
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2020 2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
RECEITA CORRENTE 1.017.856,54 1.198.967,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 978.268,26 1.114.363,67
RECEITAS DE SERVIÇOS 352,00 384,00
RECEITAS FINANCEIRAS 25.219,40 75.492,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16,50 8.727,29
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 3.300,38 0,00
RECEITAS CORRENTES RECEBIDAS 10.700,00 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS 10.700,00 0,00

DESEMBOLSOS
 DESPESA CORRENTE 892.328,33 911.409,41
PESSOAL 351.728,70 375.012,90
BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 169.000,74 189.877,84
USO DE BENS E SERVIÇOS 319.244,86 299.893,87
DESPESAS FINANCEIRAS 44.877,37 36.370,89
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.476,66 10.253,91
OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 125.528,21 287.558,21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
INGRESSOS
RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 1.179.576,67 970.758,24

DISPENDIOS -22.802,13 -22.802,13
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMETÁRIO 1.176.340,97 976.236,58

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.235,70 -5.478,34

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS 0,00 0,00
DESEMBOLSOS
INVESTIMENTOS 246.864,77 27.257,28

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -246.864,77 -27.257,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL RECEBIDAS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 0,00 0,00

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA -118.100,86 254.822,59

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 1.351.967,40 1.097.144,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 1.233.866,54 1.351.967,40

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
EM EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 
EM 31 DE DEZEMBRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES  -    -    -    -    -   
PESSOAL  -    -    -    -    -   
MATERIAL DE CONSUMO  -    -    -    -    -    -   
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  -    -    -    -    -    -   
TOTAL:  -    -    -    -    -    -   

EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

EM 31 DE DEZEMBRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESA CORRENTE  -    6.020,32  6.020,32  -    -   
PESSOAL  -    -    -    -   
TOTAL:  -    6.020,32  6.020,32  -    -   

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
INSCRITOS

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
INSCRITOS

PAGOS CANCELADOS SALDO

TIPO 2018 2019 19/18 (VALOR) 19/18  % 2020 20/19(VALOR) 20/19%
 TOTAL ARRECADADO 1.715.556,22R$     1.198.967,62R$     516.588,60-R$          -30,11% 1.017.856,54R$     181.111,08-R$     -15,11%

(-) DESPESA REALIZADA 1.376.922,01-R$     938.666,69-R$          438.255,32R$          -31,83% 1.139.193,10-R$     200.526,41-R$     21,36%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 1.247.876,62R$     260.300,93R$          987.575,69-R$          -79,14% 121.336,56-R$          381.637,49-R$     -146,61%

TIPO 2018 2019 19/18 (VALOR) 19/18  % 2020 20/19(VALOR) 20/19%
RECEITA CORRENTE  ARRECADADO 1.065.556,22R$     1.198.967,62R$     133.411,40R$          12,52% 1.017.856,54R$     181.111,08-R$     -15,11%
(-) DESPESA CORRENTE REALIZADA 910.369,01-R$          911.409,41-R$          1.040,40-R$                0,11% 892.328,33-R$          19.081,08R$        -2,09%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 155.187,21R$          287.558,21R$          132.371,00R$          85,30% 125.528,21R$          162.030,00-R$     -56,35%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

SUPERÁVIT PRIMÁRIO
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Demonstração das Variações Patrimoniais
2020 2019 2020 2019

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  2.910.727,10  2.822.911,56 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  1.671.576,92  1.718.192,26 

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 2.318.820,04 2.318.820,04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 345.139,34 378.736,70

ANUIDADES 2.435.443,82 2.318.820,04 ENCARGOS PATRONAIS 101.672,50 118.109,53

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12.916,09 40.919,76 BENEFÍCIOS A PESSOAL 85.807,33 108.477,29

JUROS E ENCARGOS DE MORA 443.858,60 442.150,40 CONSUMO DE MATERIAL 21.565,05 19.523,66

TRANSFERÊNCIAS 10.700,00 0,00 SERVIÇIOS 276.856,71 231.911,25

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7.808,59 21.021,36 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 11.980,60 13.697,53

IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIA 7.476,66 10.253,91

VPD DE CONSTITUIÇAO DE PROVISÕES 0,00 -72.102,54

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 821.078,73 909.584,93

Total das Variações Ativas :  2.910.727,10  2.822.911,56 Total das Variações Passivas :  1.671.576,92  1.718.192,26 

RESULTADO PATRIMONIAL RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício  1.239.150,18  1.104.719,30 

Total  2.910.727,10  2.822.911,56 Total  2.910.727,10  2.822.911,56 
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 1.050.000,00

 1.100.000,00

 1.150.000,00

 1.200.000,00

 1.250.000,00

2020 2019 2018
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Resultado Patrimonial
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 

1. Informações gerais
 
 O Conselho de Regional de Educação Física da 20ª 
Região SE – CREF 20, criado pela Resolução 332/2016 tendo 
como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da 
profissão de Educação Física.
 Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado 
a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal 
Especial, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no 
Regimento Interno, Resolução CREF 20 02/2017.
 O Conselho está localizado na Rua Dom Jose Thomaz, nº 
708, Loja1 livraria São José - Aracaju/Se, Cep: 49.015- 090.

2. Principais Diretrizes Contábeis

 A Contabilidade do Conselho Regional de Educação 
Física 20ª Região SE, foi elaborada de acordo com as normas do 
CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade 
pública às normas internacionais de contabilidade.

3 Apresentação das Demonstrações Contábeis

3.1 Base de preparação

 As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas 
na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de 
Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela 
Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/18, e Portaria STN n° 877 de 
18/12/2018, 8ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

3.2 Base de Mensuração

 As demonstrações contábeis foram preparadas com 
base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

• Provisões para férias de empregados/funcionários;

3.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

 As demonstrações contábeis estão apresentadas em 
Real, que é a moeda funcional da Entidade. 
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3.4 Uso de estimativas e julgamentos

 O Conselho Regional de Educação Física da 20ª Região 
SE não se utiliza de estimativas e julgamentos em suas 
demonstrações contábeis, por entender que as mesmas não 
se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo 
com a Lei nº 4.320/64.

4. Balanço Patrimonial

 O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar 
a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região SE, representando, portanto, 
uma posição estática. 
 O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente 
a situação patrimonial da Entidade.
 A classificação dos elementos patrimoniais considera a 
segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em 
seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

4.1 Ativo Circulante

 Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão 
demonstrados como circulante.

a) Caixas e equivalentes de caixa

 Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários 
à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da 
data original do título ou considerados de liquidez imediata 
ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, 
os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização.
 Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, 
que representam recursos com livre movimentação para 
aplicação nas operações e para os quais não haja restrições 
para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/20 no valor 
de R$ 1.233.866,54 (um milhão duzentos e trinta e trinta e 
três mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e quatro 
centavos), se apresentam da seguinte forma:

i) Bancos c/ Movimento

 O saldo disponível em 31/12/20 é no valor de R$ 0,00, 
conforme pode ser comprovado através do livro razão, das 
conciliações bancárias e dos extratos bancários.

ii) Bancos c/ Aplicações Financeiras
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 O saldo disponível em 31/12/20 é no valor de R$ 
1.233.866,54 (um milhão duzentos e trinta e trinta e três 
mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e quatro 
centavos), conforme pode ser comprovado através do livro 
razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários. 

iii) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa 2020 2019
Balanço com movimento 0,00

Balanço com aplicações financei-
ras

1.233.866,54 1.351.967,40

Total acumulado 1.233.866,54 1.351.967,40

 Os recursos financeiros disponíveis estão aplicados a 
curto prazo no Banco do Brasil S/A.

b) Créditos a Curto Prazo

 As contas a receber de anuidades são reconhecidas pela 
emissão das anuidades dos profissionais no banco de dados 
do CREF 20. 

i) Créditos a Receber – Anuidades 

 O valor de R$ 5.807.675,49 (cinco milhões oitocentos 

e sete mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e 
nove centavos), refere-se aos valores a receber de anuidades 
do exercício relativo a PF e PJ, correspondente a 100% da 
anuidade, conforme integração com o sistema SPIDERWARE.

ii) Provisão para perda estimada de créditos – Anuidades de 
PF e PJ

 Não foi realizada a previsão de perdas para devedores 
duvidosos no exercício de 2012, relativo a anuidades de PF 
e PJ, uma vez que, ainda não foi possível determinar uma 
metodologia para este cálculo.

c) Demais Créditos a Curto Prazo

i) Adiantamento de férias

 Registra o valor de R$ 2.114,81 (dois mil cento e quatorze 
reais e oitenta e um centavos), conforme demonstramos:
 1)Aécio Henrique Nunes de Souza, período aquisitivo 
05/07/2019 a 04/07/2020 – R$ 2.114,81;

ii) Multas Administrativas

 Registra o valor de R$ 13.071,46 (treze mil e setenta 
e um reais e quarenta e seis centavos) referentes a multas 
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aplicadas por irregularidades no exercício da profissão, 
conforme demonstramos:

1) Multas por Infrações – Pessoa Jurídica – R$ 13.071,46

d) Estoques 

 O Cref20/Se não possui um sistema de controle de 
estoque, embora estes sejam representados exclusivamente 
pelo almoxarifado de materiais de uso e consumo em 
expediente. 
Recomendamos a implantação imediata de um sistema de 
controle de estoque.

4.2 Ativo Não Circulante

 O Ativo não circulante é composto pelo ativo realizável a 
longo prazo e pelo imobilizado. 

4.2.1 Créditos a Longo Prazo

Créditos Tributários a Receber 

 O valor de R$ 776.435,84 (setecentos e setenta e seis mil 
quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), 
refere-se a anuidades de PF e PJ, juros de mora e multas. 
Imobilizado
 

 Os bens imobilizados são registrados pelo custo de 
aquisição e reduzido pela depreciação acumulada. 
 Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da Entidade.
 O Imobilizado do Conselho Regional de Educação Física 
da 20ª Região é de R$ 959.436,65 (novecentos e cinqüenta e 
nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco 
centavos), composto da seguinte forma:

Discriminação do Bem Valor
Móveis e Utensílios 15.330,09

Máquinas e Equipamentos 16.097,00

Instalações 179,20

Utensílios de copa e cozinha 1.536,10

Veículos 23.429,29

Equipamentos de Informática 60.357,33

Sede 650.000,00

Obras em andamento 271.293,77

Total de Bens 1.038.222,78
(-) Depreciação acumulada (78.786)
Total dos Bens 959.436,65

 
 O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição. Todos 
dos bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema 
informatizado (SPIDERWARE).
 A depreciação dos bens foi calculada pelo método linear, 
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para distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, 
como segue: 

BENS VL RESIDUAL DEPRECIAÇÃO 
ANUAL

Móveis e Utensílios 10 % 10 %

Máquinas e Equipa-
mentos 

10 % 10 %

Utensílios de Copa e 
Cozinha 

10 % 10 %

Equipamentos de 
Informática

10 % 20%

Bens imóveis 10 % 25%

 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados 
e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício.

Outros ativos e passivos

 Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os 
elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo 
são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados 
quando houver efeito relevante. 
 Outros passivos são demonstrados pelo valor de 
realização e compreendem as obrigações com terceiros 

resultantes de operações. Quando requerido, os elementos 
do passivo decorrentes de operações de longo prazo são 
ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando 
houver efeito relevante.

5. Passivo Circulante

  O passivo a curto prazo está demonstrado no balanço 
patrimonial como circulante.

Fornecedores

 As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a 
pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
 
 Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
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a) Restos a Pagar Processados

 O valor escriturado em Restos a Pagar Processado em 
31/12/2020 é de R$ 4.002,92 (quatro mil e dois reais e noventa 
e dois centavos).

b) Obrigações de Repartições a Outros Entes

 O valor registrado na contabilidade na conta de 
Obrigações de Repartições a Outros Entes em 31/12/2020 é 
de R$ 651,97 (seiscentos e cinqüenta e um reais e noventa e 
sete centavos).

c) Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo 

 O valor registrado na contabilidade na conta Provisão 
para Repartição de Crédito a Curto Prazo em 31/12/2020 é 
de R$ 1.316.822,26 (um milhão trezentos e dezesseis mil 
oitocentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos), referente 
a saldo de cota parte a repassar ao CONFEF.

d) Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

 Está registrado na contabilidade na conta de Provisões 
em 31/12/2020, o valor de R$ 27.938,22 (vinte e sete mil 
novecentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), cuja 
composição é a seguinte:

Férias .......................................................................... R$     21.490,94
INSS ........................................................................... R$       4.513,10
FGTS ............................................................................. R$       1.719,27 
PIS s/ férias.................................................................. R$          214,91
Total de provisões em 31/12/2020 ............... R$     27.938,22

Observação:

 O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e 
PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema 
Patrimonial, conforme manual de orientações da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN;

e) Consignações

 O valor registrado na contabilidade na conta de 
Consignações em 31/12/2020 é de R$ 6.061,92 (seis mil e 
sessenta e um reais e noventa e dois centavos). As consignações 
referem-se à retenção de INSS, IRRF PF, IRRF/COFINS/CSLL e 
ISS.

f) Créditos de terceiros

 O Valor registrado na contabilidade na conta Créditos 
de terceiros em 31/12/2020 é de R$ 35.514,90 (trinta e cinco 
mil quinhentos e quatorze reais e noventa centavos), referente 
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a pagamentos realizados a menor a fornecedores e receitas 
a classificar, relativo às baixas de valores recebidos e não 
classificados pelo setor financeiro. 

Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

 O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo 
variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados 
anualmente. O Exercício de 2020, o Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região - SE, apresentou um Superávit 
Acumulado no valor de R$ 7.403.639,03 (sete milhões 
quatrocentos e três mil seiscentos e trinta e nove reais e três 
centavos).

Patrimônio Líquido 2020 2019

Superávits ou Déficts do Exercício 1.239.150,18    1.104.719,30    

Superávits ou Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores6.156.131,30    5.051.392,21    

Ajustes de Exercícios Anteriores 8.357,55 0,00

(=) Superávit Financeiro Apurado 7.403.639,03  6.156.111,51  

7. Demonstração das variações patrimoniais

 A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia 
as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado 
patrimonial do exercício.
As variações quantitativas são decorrentes de transações no 
setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto 
entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.
  O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com 
o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional de 
Educação Física da 20ª Região - SE apresentou no exercício de 
2020 um Superávit Patrimonial no valor de R$ 1.239.238,26 
(um milhão duzentos e trinta e nove mil duzentos e trinta e 
oito reais e vinte seis centavos). A composição do Superávit 
Patrimonial em 2020 foi a seguinte:

Resultado Patrimonial 2020 2019

a)    Variação Patrimonial Aumentativa (Receita) 2.910.727,10    2.822.911,56    

b)    (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) (1.671.576,92) (1.718.192,26)

c)    (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/201.239.150,18  1.104.719,30  

 O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2020 
foi realizado com base no regime de competência da receita e 
despesa, escriturados no sistema patrimonial.
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Descontos Concedidos 

 No exercício de 2020 o CREF20/SE teve uma variação 
patrimonial diminutiva com descontos de anuidades 
concedidos e redução por antecipação de pagamentos de 
anuidades de PF e PJ no valor de R$ 662.048,92 (seiscentos 
e sessenta e dois mil quarenta e oito reais e noventa e dois 
centavos), conforme política adotada por meio da Resolução 
do CREF20 nº 019/2018. Este valor foi inferior ao exercício de 
2019 conforme demonstramos:

Perdas por Cancelamentos de Créditos

 Esta conta registra os valores oriundos de prescrição, 
baixa de cobranças e/ou lançamentos indevidos de anuidades 
de PF e PJ.
 No exercício de 2020 o CREF20/BA teve uma 
variação patrimonial diminutiva proveniente de perdas por 
cancelamentos de créditos no valor de R$ 102.134,00 (cento 
e dois mil cento trinta e quatro reais).

Conta 2020 2019 Variação

Perdas por Cancelamentos de Créditos 102.114,00       113.016,62       10.902,62-          

Total 104.134,00     113.016,62     10.902,62-         

8. Balanço Orçamentário

 O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as 
despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de 
análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações 
com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.
O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar 
a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.
  O resultado primário apurado em 31/12/2020 foi 
um superávit de R$ 125.528,21 (cento e vinte cinco mil 
quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), conforme 
demonstramos:
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RESULTADO PRIMÁRIO: CUSTEIO 

 O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2020, 
conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um Déficit de R$ 
121.336,58 (cento e vinte e um mil trezentos e trinta e seis 
reais e cinqüenta e oito centavos), conforme demonstramos:
Resultado orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

9. Balanço Financeiro
 
 O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas 
orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios 
extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 
exercício anterior e os que se transferem para o início do 
exercício seguinte.
 
 O Resultado Financeiro apurado em 31/12/20 é um 
Superávit no valor de R$ 1.187.270,13 (um milhão cento e 
oitenta e sete mil duzentos e setenta reais e treze centavos), 
apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2020, 
conforme demonstramos:

SUPERÁVIT FINANCEIRO 

Resultado Financeiro 2020 2019

a) Saldo Disponivel Apurado 1.233.866,54    1.351.967,40    

b) (-) Passivo Financeiro (46.596,41) (42.371,95)

c) (=) Superávit Financeiro Apurado 1.187.270,13  1.309.595,45  
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10. Gestão de risco financeiro

10.1 Considerações gerais e políticas

 As operações financeiras do órgão são realizadas por 
intermédio da área financeira, de acordo com as normas 
internas do CREF 20.
As aplicações, os resgates, os pagamentos são de 
responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a 
movimentação financeira é realizada pelo Setor Financeiro 
após a autorização dos ordenadores de despesas.

a) Risco de Crédito

 O risco de crédito do CREF 20 está associado a 
inadimplência dos profissionais de educação física (PF/PJ) em 
relação as anuidades do exercício e de exercícios anteriores. Em 
relação as aplicações financeiras, os recursos estão aplicados 
a curto prazo em títulos do tesouro nacional, garantidos pelo 
Banco do Brasil S/A.
 Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF e PJ, o 
CREF 20 está implantando a cobrança através da dívida ativa.

b) Risco de mercado

 Para o CREF 20 não existe o risco de mercado, em razão 
de que as aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, 

cujas alterações no decorrer do exercício são insignificantes.
c) Risco de Liquidez

 Não existe risco de liquidez, uma vez que o CREF 20 
não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa 
ser cumprido com os recursos financeiros disponíveis, além do 
controle de arrecadação e despesa mensalmente.
 
11. Partes relacionadas

 A entidade em 31 de dezembro de 2020 não possui 
coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, 
não há transações com partes relacionadas dessa natureza.

Antonio Carlos Paim Cardoso Junior
CRC BA nº 022118/O-5

Assessor Contábil do CREF 20


