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CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 

5ª REGIÃO 

 

 
Portaria CREF5 nº 03/2020 

 
Dispõe sobre a Regulamentação dos 
Programas CREF ITINERANTE e CREF5 
em MOVIMENTO e demais 
disposições;  
 

 
A DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições estatutárias conforme dispõe o inciso II do art. 
30 e: 
 

CONSIDERANDO, o inciso VIII, Art. 4º do Estatuto do Conselho Regional de 
Educação Física da 5ª Região, que determina como um dos fins deste Conselho 
“estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento e a atualização dos Profissionais 
de Educação Física”; 
 

CONSIDERANDO, que o Conselho Regional de Educação Física da 5ª região 
– CREF5 é solicitado pedido para apoio de eventos de interesse da profissão de 
Educação Física e que tenha relevância como contribuição para promover a 
produção e difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a 
consolidação do ensino e do exercício profissional da Educação Física, bem como 
consolidar a imagem do Conselho Regional e o seu compromisso com o 
fortalecimento da Educação Física; 

 
CONSIDERANDO que aos conselhos profissionais compete a fiscalização e o 

acompanhamento do exercício profissional; 
 
CONSIDERANDO que o Conselho Regional de Educação Física, 

transcendendo sua função que é de normatizar e fiscalizar o exercício profissional 
estende sua atuação por reconhecer a necessidade de qualificação constante para 
o aperfeiçoamento profissional; 

CONSIDERANDO a necessidade de levar aos profissionais dos municípios 
do Estado do Ceará, os serviços do CREF5, bem como, promover acesso a 
capacitação através de eventos; 

 
CONSIDERANDO o inciso XXIII do artigo 23, do Estatuto do CREF5, que 

assim dispõe: Art. 23 – No exercício de suas atribuições, compete ao CREF5/CE no 
âmbito de sua respectiva área de abrangência: XXIII - incentivar e contribuir para o 
aprimoramento técnico, científico e cultural dos Profissionais de Educação Física e 
da Sociedade em geral; 
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CONSIDERANDO, que o Conselho é órgão multiplicador e regulador da 

atividade profissional; 
  

CONSIDERANDO, o que decidiu Diretoria do CREF5 em reunião ordinária 
realizada em 13/02/2020. 
 

 RESOLVE:  
 

Art. 1º - O CREF5 Itinerante é um Programa do CREF5 de apoio e fortalecimento da 
Fiscalização, com a finalidade de levar aos Municípios do Estado, serviços de: 
 
I – Secretaria; 
II – Recebimento de documentação orientação sobre Pessoas Físicas e Jurídicas; 
III- Atendimento do Setor Jurídico; 
IV- Palestras e Cursos para atualização e capacitação profissional; 
 
Parágrafo 1º  - Da Divulgação: 
 

a) A Divulgação deverá ser realizada em calendário próprio com 
antecedência de no mínimo 20 dias do evento, em consonância 
com o calendário da fiscalização; 

b) Nas cidades principais sede do CREF Itinerante, se necessário, 
poderá ser alugado um veículo para apoio; 
 

Parágrafo 2º – DA COORDENAÇÃO  
 
 

a) O CREF ITINERANTE será coordenado por um conselheiro do CREF5; 
b)    Na semana anterior a edição do evento serão realizadas até 3 (três) 

reuniões da coordenação do programa, com os fiscais, e/ou divulgadores e 
conselheiros envolvidos a reunião servirá para planejamentos das ações 
conjuntas e formatação do respectivo evento; 

c) Na semana posterior á edição do evento serão realizadas até 3 (três) 
reuniões da coordenação do programa com conselheiros e demais 
envolvidos, para elaboração do relatório final e avaliação o evento; 
 

Parágrafo 3º  – DOS ENVOLVIDOS 
 
I) Serão disponibilizados os servidores para comporem o CREF ITINERANTE: 

a) Secretaria: até dois (02)servidores; 
b)  Departamento jurídico: até 02 (dois) Assessores Jurídicos; 
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c)  Coordenação: um (01) Conselheiro; 
d) Apoio a Coordenação: até (02) Conselheiros; 
e) Profissionais Palestrantes: até 04 (quatro); 

 
Parágrafo 4º  - DO CUSTEIO  
 

a) Serão custeados em conformidade com a Resolução CREF5 n.º____, os 
Conselheiros, servidores e convidados a serviço do CREF, na forma a seguir 
estabelecida: 

b)  Fiscalização: diárias no valor de R$ 275,00, (pernoite) e R$ 137,50 sem 
pernoite; 

c) Divulgador: diárias no valor R$275,00, (pernoite) e R$ 137,50 sem pernoite; 
d) Secretária diária no valor de: R$ 275,00 (pernoite) e R$ 137,50 sem 

pernoite; 
e) Depto Jurídico - diárias no valor de: R$ 350,00 (com pernoite) e R$ 250,00 

(sem pernoite); 
f) Conselheiros: diária nos valor de: R$ 350,00 ( com pernoite) e R$ 250,00 

(sem pernoite); 
g) Coordenador: diárias no valor de: R$ 350,00(com pernoite) e R$ 250,00 

(sem pernoite) 
h)  O Coordenador receberá por cada reunião realizada antes e depois do 

evento um Aux.Representatividade no valor de R$ 175,00 (cento e setenta 
e cinco reais); 

i) Palestrantes R$300,00 por palestra + auxilio alimentação de R$40,00 
(auxílio alimentação de R$40,00 (quarenta reais) por refeição; 

j)  Ministrantes de Curso - valor da hora/aula para especialista: R$ 120,00 
(cento e vinte reais); valor da hora/aula para mestre: R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais); - valor da hora/aula para doutor: R$ 180,00 (cento e 
oitenta reais). 

 
Art.2º O CREF5 EM MOVIMENTO é um programa de apoio e fortalecimento da 
fiscalização com objetivo de valorização profissional, nas academias, clubes, 
condomínios e áreas afins em Fortaleza, Região Metropolitana e nos Municípios 
do Estado do Ceará, promovendo uma maior aproximação do profissional com o 
CREF5. 
 
 I - – O CREF5 EM MOVIMENTO consiste em ações promocionais realizadas 
pelo CREF5 através do seu departamento de orientação e fiscalização juntamente 
com uma promotora de eventos contratada; 
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a) A Ação tem caráter educativo e de orientação junto aos Profissionais de 
Educação Física e estagiários que trabalham e/ou prestam serviços nas 
academias e escolas; 

b) Os principais objetivos e vantagens do programa é aproximar o profissional 
ao Conselho e informar sobre os beneficios e vantagens de ser registrado, 
além de, promover interação e orientação com profissional, através de 
informativo impresso, aumento da Visibilidade e percepção de atuação do 
CREF5 junto ao profissional e sociedade no segmento de academias e 
escolas.  

 
II – DA DIVULGAÇÃO 

a) A divulgação deverá ser realizada em calendário próprio em 
consonância com o calendário da fiscalização; 

 
III - DA COORDENAÇÃO  
 

a) O CREF5 EM MOVIMENTO será coordenado por um Conselheiro do CREF5; 
b) Na semana anterior a edição do evento será realizada no máximo em três 

reuniões da coordenação do Programa, com os fiscais, divulgadores e 
Conselheiros evolvidos, a reunião servirá para planejamentos das ações 
conjuntas e formatação do respectivo evento; 

c) Na semana posterior a edição do evento serão realizadas no máximo três 
reuniões da coordenação do programa, com os fiscais, divulgadores e 
conselheiros envolvidos, para elaboração do relatório final e avaliação o 
evento. 
 

IV - DOS ENVOLVIDOS 
 

a) As ações do Programa CREF5 EM MOVIMENTO serão realizadas por uma 
equipe especializada em promoção juntamente com um agente do 
departamento de fiscalização para realizar orientação aos profissionais e 
estagiários, distribuição de material informativo do CREF5, jogos 
interativos e oferta de brindes que serão doados pelas empresas parceiras 
do clube de vantagens CREF5. 

 
 

Art. 3º - Os casos omissos serão deliberados pela Diretoria do CREF5. 
 
 
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogando as 

disposições em contrário. 
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Jorge Henrique Monteiro 
Presidente CREF5 
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