
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 16ª REGIÃO
RIO GRANDE DO NORTE



Relatório de Gestão 2020

Relatório de Gestão do Exercício de 2020
apresentado aos órgãos de controle e a
sociedade, em formato integrado, como prestação
de contas anual a que esta Unidade está obrigada
nos termos do parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, elaborado de acordo com as
disposições da IN TCU nº 84/2020, DN-TCU
187/2020 e demais normas aplicáveis.

Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – Rio Grande do Norte
Tel.: (84) 3201-2254 | 3211-1597 - End.: Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal/RN – CEP: 59022-170

www.cref16.org.br | administra@cref16.org.br



Apresentação

Prezado Cidadão,

O presente Relatório de Gestão em formato Integrado foi elaborado em atendimento ao que

preceitua o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, de acordo com as disposições da IN

TCU nº 84/2020, DN-TCU 187/2020 e demais normas aplicáveis, e em consonância com o que

orienta o Conselho Federal de Educação Física, como forma de prestar contas à sociedade, tendo

como objetivo apresentar o Processo de Gestão do CREF16/RN, dando ênfase aos seguintes

aspectos: ações desenvolvidas, resultados alcançados, visão geral organizacional e ambiente

externo, governança, estratégia, autocontrole da gestão, execução orçamentária e financeira,

gestão de pessoas e demais informações da gestão de interesse da sociedade.

O Relatório foi elaborado pelos responsáveis pela gestão do CREF16/RN e apresenta-se em

alinhamento com as atividades desenvolvidas no ano de 2020, ano marcado pelos impactos da

Pandemia da COVID-19 em todos os setores e, também, na gestão das diversas pessoas jurídicas de

direito público, sempre com ações pautadas numa perspectiva de garantia da sustentabilidade e do

crescimento institucional, tanto no quantitativo como no qualitativo.

Enfim, o CREF16/RN tem nesse Relatório um instrumento de avaliação da sua gestão e busca pelas

melhorias necessárias para ações futuras, afim de garantir a conformidade com os processos e

normativas exigidas pelo TCU, estabelecendo uma cultura de aprimoramento da gestão, mesmo

diante dos desafios.



Francisco Borges de Araújo
CREF 001001-G/RN

Presidente

O ano de 2020 foi fortemente marcado pelos impactos da Pandemia da COVID-19 na área da saúde, na economia
e, também, no que diz respeito à gestão das diversas pessoas jurídicas de direito público. A crise sanitária
experimentada fez surgir novos desafios, maximizou algumas dificuldades já existentes e confirmou, inequivocamente, a
necessidade de que os Conselhos Profissionais, em especial, busquem a máxima eficiência, com equilíbrio financeiro.

Apesar das dificuldades verificadas no ano de 2020 e da frustração com as tantas vidas perdidas e com os
objetivos adiados em virtude da Pandemia, é com sentimento de satisfação e senso de responsabilidade que
apresentamos para a sociedade em geral e, em especial, às pessoas físicas e jurídicas registradas neste Conselho, o
relatório de gestão do CREF16/RN, do exercício 2020; importante ferramenta para dar conhecimento ao cidadão sobre
os resultados, as ações e as medidas verificadas e adotadas no referido exercício.

Nesta oportunidade, renovamos também o compromisso de zelo e responsabilidade com a coisa pública e o
desejo de continuar o projeto de estruturação do CREF16/RN, senão da forma e na velocidade planejada, mas, sim,
dentro do ritmo permitido no contexto atual, priorizando sempre medidas que possibilitem o cumprimento da principal
função legalmente delegada a esta autarquia, qual seja, a de orientar e fiscalizar o exercício profissional da área da
educação física, e prestar serviços cada vez mais eficientes, de modo a fortalecer o campo de atuação dessa nobre e
importante profissão.

Quanto aos resultados verificados no ano de 2020, destaca-se o fortalecimento institucional do CREF16/RN,
devido a relevância e exposição que o setor de educação física atingiu durante a pandemia, o que naturalmente
deslocou atenções da sociedade e dos registrados para esta autarquia; além disso, como ponto positivo, podem ser
citados também a contratação e início da execução da obra da sede do CREF16/RN e a aprovação da criação da
Seccional Mossoró/RN.

Como pontos negativos, podem ser mencionadas a não realização de projetos, o adiamento de eventos e de
Edições do CREFMóvel, a quebra de expectativa na arrecadação e a diminuição do número de fiscalizações, tudo em
virtude dos impactos causados pela Pandemia e pelo fechamento dos espaços onde as atividades físicas são
desenvolvidas e onde parte dos profissionais de educação física exercem sua profissão.

É neste quadro, de resultados e desafios, que apresentamos a prestação de O Relatório de Gestão e Prestação de
Contas de 2020, e renovamos nosso compromisso de buscar soluções para as demandas existentes e para as que
porventura venham a surgir, cientes da responsabilidade e da importância da missão delegada à gestão do CREF16/RN.

Mensagem do Presidente
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Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

Inicialmente, é importante ressaltar que o CREF16/RN é uma pessoa jurídica de

direito público interno e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº

23.603.274/0001-70, com sede e foro na cidade de Natal/RN, localizada na Rua

Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal / RN – CEP: 59.022-170, e abrangência

em todo o Estado do Rio Grande do Norte, sendo classificada como uma

autarquia especial (sui generis), vinculada ao Conselho Federal De Educação

Física, integrando o Sistema CONFEF/CREF’s (regulamentado e criado pela Lei

Federal nº 9.696, de 1º de setembro de 1998), tendo como missão exercer a

orientação e a fiscalização das atividades físicas e desportivas, de modo a

garantir que a sociedade potiguar seja atendida por Profissionais de Educação

Física devidamente habilitados, levando em conta valores como transparência,

profissionalismo, legalidade, respeito, eficiência e empatia e tendo como visão

de futuro, até 2022, ser referência em termos de profissionalismo, eficiência e

comprometimento com o fortalecimento da educação física e a promoção do

bem-estar social.

Em seguida, conheça um pouco mais sobre nossa estrutura organizacional e o

contexto no qual o CREF16/RN está inserido.
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Legendas:
COF: Comissão de Orientação e Fiscalização
CEP: Comissão de Ética Profissional
CEFE: Comissão de Educação Física Escolar
CLN: Comissão de Legislação e Normas
CESPP: Comissão de Ensino Superior e Preparação
Profissional
CCF: Comissão de Controle e Finanças

Plenário

COF CEP CEFE
Diretoria 
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Diretoria 
Administrativa

Auxiliar 
Administrativo

Auxiliar 
Administrativo

Recepcionista

Assessoria de 
Contabilidade
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Comunicação

Diretoria 
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Auxiliar 
Administrativo

Diretoria de 
Cobrança

Diretoria de 
Orientação e 
Fiscalização

Agente de 
Orientação e 
Fiscalização

Assessoria 
Jurídica

CLN CESPP CCF

Diretoria Presidente

Secretária
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A Estrutura de Governança do CREF16/RN conta com a equipe administrativa e com os

conselheiros.

No total são 28 Conselheiros, dos quais 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros

Suplentes, com mandato de 03 (três) anos e 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros

Suplentes, com mandato de 06 (seis) anos, eleitos no ano de 2018 para o triênio 2019/2012. A

Diretoria estatutária do CREF16/RN é formada por 07 (sete) membros).

Quanto à Política De Remuneração, os conselheiros do CREF16/RN, assim como seus diretores

estatutários são voluntários e não percebem remuneração fixa, mas apenas verbas indenizatórias,

ajuda de custo, auxílio representação e ressarcimento a título de reembolso de despesas de

quilometragem, quando no exercício de suas funções ou designados pela Presidência ou Diretoria.

A Equipe Administrativa é formada por cargos comissionados e de cargos efetivos, de prestadores de

serviços, remunerados de acordo com cada função, distribuídos em cinco diretorias (Diretoria Executiva,

Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, Diretoria de Cobrança e Diretoria de Orientação e Fiscalização),

bem como de assessorias, auxiliares administrativos e uma secretaria.
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O Plenário do CREF16/RN é o poder máximo da Entidade e é constituído

por 20 (vinte) Membros Efetivos e 08 (oito) suplentes. Dentre algumas

competências, destacam-se: estabelecer diretrizes para a consecução dos

objetivos previstos no seu Estatuto; aprovar atos normativos ou deliberativos

necessários ao exercício de sua competência; adotar e promover as

providências necessárias à manutenção, em todo o País, da unidade de

orientação e ação do CREF16/RN; apreciar e aprovar Relatórios das

Atividades desenvolvidas pelo CREF16/RN, encaminhando para

conhecimento do CONFEF; fixar, dentro dos limites do CONFEF, o valor das

contribuições, taxas, emolumentos e multas devidas pelos Profissionais e

pelas pessoas jurídicas registradas no CREF16/RN.

A Diretoria é o poder que exerce as funções administrativas e executivas do CREF16/RN

e é constituída pelo: Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º

Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. Compete coletivamente à Diretoria, dentre

outras, de cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto, do Regimento Interno e as

deliberações do Plenário; estabelecer as diretrizes básicas e compatibilizá-las com a

administração do CREF16/RN e do CONFEF; preservar o patrimônio do CREF16/RN;

desenvolver suas ações de forma planejada e transparente; prevenir riscos e corrigir

desvios que afetem as contas garantindo seu equilíbrio, 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 CREF16/RN; 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 CREF16/RN 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 CREF16/RN, quando no efetivo

exercício de suas funções, bem como aos representantes designados pela Diretoria do

CREF16/RN, quando para representação do Sistema CONFEF/CREFs; desempenharas ações

administrativas financeiras e políticas do CREF16/RN;
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São Órgãos Permanentes de assessoramento do CREF16/RN, conforme

Resolução CREF16/RN nº 01/2015, de 12 de setembro de 2015, as seguintes Comissões:

Comissão de Controle e Finanças; Comissão de Ética Profissional; Comissão de

Orientação e Fiscalização; Comissão de Legislação e Normas; Comissão de Ensino

Superior e Preparação Profissional; outras que venham a ser criadas. As Comissões são

órgãos de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário do CREF16/RN, as quais

compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos ou processos que lhe forem

enviados pelo Presidente, retornando-os devidamente avaliados para decisão superior.

A Comissão de Controle e Finanças - CCF compete cumprir as atribuições

previstas no Estatuto, bem como o que lhe for atribuído pelo Plenário do CREF16/RN,

além de acompanhar, analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas,

demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF16/RN, 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

CREF16/RN; 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 CREF16/RN; propor e/ou apreciar ato normativo que

verse sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis, proposta orçamentária

e demais relatórios do CREF16/RN.

A Comissão de Orientação e Fiscalização - COF compete especificamente informar

à Diretoria, através de relatórios mensais, as ações e as atividades desenvolvidas pela COF e

pelo Departamento de Orientação e Fiscalização; emitir parecer sobre assuntos referentes à

fiscalização, quando solicitado pelo Plenário do CREF16/RN ou por sua Diretoria; Acompanhar o

DOF em ações para as quais for requisitada; Acompanhar, controlar, e avaliar o desempenho do

DOF, propondo para as mesmo ações corretivas quando necessárias.

A Comissão de Legislação e Normas - CLN compete especificamente levantar,

analisar, debater e esclarecer os problemas legais inerentes à Educação Física, na área de sua

abrangência; estudar a questão da cientifização da Educação Física, de suas várias vertentes e

denominações; desenvolver intercâmbio com as Instituições de Ensino Superior, examinando

em conjunto a questão da formação; analisar as leis, decretos, pareceres e normas que se

relacionem com a área da Educação Física e seus Profissionais.

A Comissão de Ética Profissional - CEP 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.
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A Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional - CESPP possui

atribuições tais como, 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 continuadas em Educação Física; analisar e emitir parecer

sobre questões pertinentes à adequação da preparação profissional à inscrição e ao

registro no CREF16/RN; estabelecer diretrizes para o aprimoramento dos Profissionais

de Educação Física; propor normas e instrumentos para exame de suficiência

profissional e especialidades Profissionais em Educação Física; propor o reconhecimento

das especialidades Profissionais de Educação Física nos diferentes campos da Educação

Física definidos pelo CONFEF; analisar, discutir e participar do processo de autorização,

avaliação e reconhecimento dos Cursos de graduação em Educação Física; examinar,

debater e definir a questão da cientifização da Educação Física, de suas várias vertentes

e denominações e de seu campo de atuação profissional, dentre outras;

A Comissão de Educação Física Escolar - CEFE compete cumprir as atribuições

previstas no Estatuto, bem como o que lhe for atribuído pelo Plenário do CREF16/RN,

além de propor ao Plenário do CREF16/RN ações para garantir o desenvolvimento do

crescimento da prática da educação física nos ambientes escolar público e privados no

estado do Rio Grande do Norte. Fomentar o processo de parcerias para garantir a

sociedade de suas ações e a legitimidade no campo de atuação do profissional

devidamente cadastrado no Sistema CONFEF/CREFs;

As Comissões Temporárias ou Grupos de Trabalho são órgãos de

assessoramento em caráter temporário de acordo com a deliberação do Plenário:

Comissão de Educação Física Escolar (CEFE).

Assessoria Jurídica – ASSEJUR Compete a essa Assessoria Jurídica prestar

assessoramento nas diversas áreas do direito, tanto nos aspectos preventivos quanto

na administração do contencioso, sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os

interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões do Conselho. Compete

assessorar a Presidência no planejamento, relatórios, acompanhamento de resultados

e desenvolvimento e no que mais for necessário de acordo com os interesses do

CREF16/RN.

Assessoria de Comunicação – ASSECOM Compete à Assessoria de

Comunicação elaborar e fomentar a política institucional de comunicação e

informação; aproximar relações com a sociedade; elaborar e executar o plano de

divulgação do CREF16/RN; monitorar as publicações nas redes sociais; produzir,

copidescar e elaborar textos jornalísticos; captar, distribuir e divulgar as matérias

publicadas, de interesse da Instituição; produzir e editar o Boletim Informativo do

CREF16/RN.

Assessoria Contábil – ASSECON Compete a essa Assessoria prestar todo o

aparato contábil de registro e acompanhamento sistemático das atividades fins.

Compete ainda assessorar a Presidência no planejamento, relatórios,

acompanhamento de resultados e desenvolvimento e no que mais for necessário de

acordo com os interesses do CREF16/RN.
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Diretoria Executiva - Responsabilizar-se pela Execução dos projetos e atividades

administrativas do CREF16/RN e Dirigir a criação e execução dos procedimentos,

métodos e rotinas administrativas e propor medidas que visem maior eficiência e

produtividade entre os Departamentos/Assessorias e todo o corpo administrativo

do CREF16/RN; Participar da criação, elaboração e atuar na coordenação da

execução de todos os projetos em que o CREF16/RN faça parte; Atuar no

desenvolvimento das relações institucionais do CREF16/RN; Dirigir o trabalho das

Diretorias, Assessorias, funcionários, estagiários, servidores, prestadores de serviços

em todas as áreas administrativas do CREF16/RN, prezando sempre pelo bom

relacionamento interno e externo; Acompanhar e analisar os relatórios emitidos

pelas Diretorias e os requerimentos da Presidência junto a todas as áreas

administrativas do CREF16/RN, repassando para a Presidência os dados e matérias

de relevância para a administração do Conselho; Verificar e filtrar os problemas,

dando as devidas soluções e levando ao conhecimento do Presidente, aqueles que

fugirem a sua alçada; Assistir a Presidência nos assuntos referentes à rotina

administrativa do CREF16/RN; Dirigir a implantação e o funcionamento da Ouvidoria do

CREF16/RN; Fazer contatos e articular a participação do CREF16/RN em reuniões com outros Conselhos

Profissionais, Defensoria Pública, Ministério Público, PROCON's, Vigilâncias Sanitárias e

outros órgãos de defesa da sociedade; Dirigir a Elaboração do Relatório de Gestão

do CREF16/RN a ser encaminhado ao CONFEF e ao Tribunal de Contas da União,

sendo responsável pela articulação para obtenção das informações junto aos

diversos setores e definição de prazos para entrega dos relatórios setorizados;

Realizar treinamento com a finalidade de melhorar a eficiência do seu trabalho.
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PRESIDENTE DIRETORIA

1 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

13



1 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

1.3. Modelo de negócios - Quadro de Modelo de Negócios Business Model Canvas.
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15

O CREF16/RN tem buscado cada vez mais aproximar-se da
sociedade e das pessoas físicas e jurídicas registradas.

O principal meio de comunicação com o público é o Portal do
CREF16/RN (http://www.cref16.org.br/). Por meio deste, o
cidadão pode conhecer um pouco da nossa história, a estrutura
do conselho, as normas que regem o funcionamento do
conselho e a própria área da educação física, pode também ter
acesso à informações sobre os principais serviços prestados e
também a informações financeiras, além de acompanhar as
principais ações desenvolvidas pelo CREF16/RN e,
principalmente, oferecer denúncias sobre irregularidades na
área da educação física.

No ano de 2020, foi lançado o novo Site do
CREF16/RN, com objetivo de facilitar o acesso às
informações, viabilizar o cumprimento das exigências dos órgãos
de fiscalização, bem como proporcionar a prestação de um

maior número de serviços online. Destaca-se também novo
Painel do Portal da Transparência.



Além do portal, tendo em vista a grande importância das redes sociais
na atualidade, o CREF16/RN mantém também ativas e atuantes contas
no FACEBOOK (https://www.facebook.com/cref16rn/) e no
INSTAGRAM (@cref16rnoficial), que são constantemente alimentados
e onde o cidadão pode se informar e interagir com o Conselho.
Destaca-se que a rede social Instagram tem se tornado o principal
meio de comunicação em número de visitas, com salto de cerca de
1.400 seguidores em 2019 para 3.513 em 2020, como é melhor
detalhado no tópico sobre o Setor de Comunicação.

Além disso, os registrados e a sociedade em geral podem entrar em
contato com o CREF16/RN por telefone (Tel.: (84) 3201-2254 | 3211-
1597), pelo e-mail atendimento@cref16.org.br), além de outros e-
mails setorizados (presidencia@cref16.org.br, fiscaliza@cref16.org.br,
financeiro@cref16.org.br e tesouraria@cref16.org.br;
dre@cref16.org.br) e presencialmente, sendo estas últimas duas
formas as mais utilizadas para dúvidas, atendimento, resolução de
problemas, denúncias e prestação de serviços, de modo geral.
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Além disso, no mês de Dezembro de 2020 foi colocado em funcionamento

um novo sistema de Ouvidoria, pensado para ser um
canal de recebimento de manifestações, críticas, sugestões, informações,
prestação de determinados serviços, e, principalmente, para de
denúncias relacionadas ao exercício ilegal da profissão.
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O CREF16/RN passou por uma atualização do planejamento estratégico
elaborado ainda no ano de 2019, em virtude do grande impacto imposto pela
Pandemia da COVID-19, que ocasionou mudanças no ambiente interno e
externo, fez surgir novas necessidades, potencializou algumas outras já
existentes e terminou por exigir a revisão do plano de metas e ações.

O objetivo foi identificar e reconhecer de modo mais realista a sua
situação atual e fazer uma projeção de futuro, sobre como o CREF16/RN deve
estar daqui há alguns anos, sobretudo após os impactos que têm sido
experimentados.

Para isso, foram colhidas informações internas (com os conselheiros e
equipe administrativa) e externas (com os registrados); redefinido o plano de
negócios da instituição; formulada análise SWOT, com identificação da forças e
oportunidades que podem contribuir para a consecução da projeção de
futuro, bem como as fraquezas e dificuldades que podem impedir a
consecução da realização dos propósitos e da visão definida.

Ademais, diante disso, foram traçados objetivos concretos e definidas
metas, com criação de indicadores, que envolvem todos os setores e contam
com apoio da cúpula do órgão e da equipe administrativa, para serem
colocados em prática de maneira imediata e outros já a partir do ano de 2021.
Abaixo está uma sintetização de tal planejamento.

2 Governança, Estratégia e Gestão de Riscos
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2 Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo

2.2. Ambiente Externo

O ano de 2020 foi marcado pelos impactos causados pela Pandemia da COVD-19.

No atual momento, a humanidade passa por aquela que talvez seja sua maior crise, pois os efeitos da Pandemia da

COVID-19 afetam diretamente a saúde e a força de trabalho de todos os países, bem como cria e agrava as dificuldades

econômicas enfrentadas pela nos últimos tempos.

No contexto nacional brasileiro, as incertezas quanto a até quando perdurará a pandemia, bem como o agravamento da

turbulência política e da crise econômica experimentada pelo país, impõem que os gestores públicos cautela e ainda mais

responsabilidade na gestão dos recursos, em especial financeiros. Ademais, deve-se levar em consideração que o Estado do Rio

Grande do Norte, apesar de ter dado alguns sinais de recuperação, encontra-se em quadro de grave crise sanitária e econômica.

Por outro lado, a Pandemia expôs a necessidade permanente de a população cuidar da saúde e de praticar atividade

física, devidamente orientada pelos Profissionais de Educação Física, colocando ainda em “vitrine” os espaços onde as

atividades físicas são realizadas, o que termina por dar maior relevo à Profissão da Educação Física.

Assim sendo, frente a tais fatores, traça-se um quadro SWOT para o CREF16/RN: ameaças, oportunidades, forças e

fraquezas.
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2.3. Análise SWOT
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FORÇAS
- Experiência dos conselheiros e de parte da equipe;
- Aumento da notoriedade do CREF16/RN junto à sociedade;
- Normatização do exercício profissional;
- Obrigatoriedade de registro imposta por lei;
- Relacionamento institucional junto a outros órgãos de fiscalização e instâncias
dos três poderes;
- Eficiência do Setor Jurídico;
- Amadurecimento do Setor de Fiscalização e Orientação;
- Comprometimento da diretoria administrativa;
- Interiorização das ações.

FRAQUEZAS
- Desconhecimento do código de ética profissional e das normas que regem a
profissão por parte de parcela dos registrados;
- Engajamento de parcela dos profissionais quanto à necessidade de
aproximação junto ao Conselho;
- Falta de conhecimento por parte de parcela dos profissionais quanto a sua
atuação, propósitos e competências do CREF16/RN;
- Equipe administrativa interna com necessidade de capacitação e treinamento
e insatisfação por parte de parcela dos profissionais quanto a qualidade do
atendimento;
- Necessidade de melhoria da comunicação com os registrados;
- Atendimento presencial apenas na capital do Estado;

OPORTUNIDADES
- Aumento da relevância da profissão da educação física no contexto da
Pandemia da COVID-19;
- Aumento e melhoria na percepção social no que diz respeito à importância da
prática de atividades físicas orientadas por profissionais de educação física;
- Aumento do número de faculdades de Educação Física e Interiorização do
ensino superior na área da Educação Física
- Possibilidade de atuação em diversas áreas por parte do profissional de
educação física;
- Mercado fitness em continuo crescimento, alto percentual populacional
inativo quanto à prática de atividades físicas e tendência da população em se
preocupar mais com a imagem pessoal e com o bem-estar e a saúde;
- Possibilidade de expansão do conselho com criação de escritórios em outras
cidades;
- Parcerias com Conselhos Regionais de outras profissões, no intuito de melhor
viabilizar a fiscalização do exercício profissional.

AMEAÇAS
- Agravamento da crise econômica em virtude da Pandemia da Pandemia da
COVID-19;
- Aumento do risco de inadimplência por parte dos Registrados Pessoas
Jurídicas;
- Exercício ilegal da profissão por parte de estudantes de educação física, de
profissionais de outras áreas e até mesmo de não formados;
- Prejuízo aos registrados pessoa física pelo uso inadequado e ilegal das redes
sociais, no que diz respeito ao exercício ilegal da profissão;
- Expansão e possibilidade de uso ilegal e inadequado de aplicativos que
oferecem serviços na área, no que diz respeito ao exercício ilegal da profissão;
- Necessidade de modernização das ferramentas de gestão e de atendimento.



O CREF16/RN possui como Missão: “Exercer a orientação e a fiscalização das atividades físicas e desportivas, de modo a garantir que a

sociedade potiguar seja atendida por Profissionais de Educação Física devidamente habilitados e regulares”.

Estrategicamente, toma-se como Visão de Futuro da gestão do CREF16: “Até 2023, ser referência em termos de profissionalismo,

eficiência e comprometimento com o fortalecimento da educação física e a promoção do bem-estar social”.

Já no que diz respeito aos Valores estabelecidos pelo CREF16/RN, tem-se os seguintes: Transparência, Profissionalismo, Legalidade,

Respeito, Eficiência e Empatia.

2.4. Missão, Visão e Valores

2 Governança, Estratégia e Gestão de Riscos
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Transparência

Profissionalismo

Respeito

Legalidade

Eficiência

Empatia
Exercer a orientação e a 

fiscalização das atividades físicas e 
desportivas, de modo a garantir 
que a sociedade potiguar seja 
atendida por Profissionais de 
Educação Física devidamente 

habilitados.

Missão

“Até 2023, ser referência em termos 
de profissionalismo, eficiência e 

comprometimento com o 
fortalecimento da educação física e 
a promoção do bem-estar social”. 

Visão de Futuro
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2.5. Objetivos, metas e indicadores

Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-se os abaixo listados.
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Orientação e Fiscalização Indicadores e Metas SMART

Processo Ético e Processo de Multas oriundas da fiscalização
Número de Processos analisados por mês; 

Número de processos abertos; Número de processos julgados.

Priorizar o aspecto qualitativo das fiscalizações
Número de atendimentos, de orientações e de fiscalizações por 

mês.

Intensificar a atuação do CREF Móvel

Número de edições do CREFMóvel; Número de Fiscalizações; 
Número de Pessoas Físicas e Jurídicas atendidas.

Ação efetiva: Dar ênfase aos casos recorrentes e mais graves de desrespeito às normas que 
regem a profissão.

Número de percentual de recorrência; Números de 
encaminhamentos por Tipo.

Aperfeiçoar o monitoramento do exercício da educação física em escolas, condomínios, e 
espaços públicos. Aumentar o número de fiscalizações e promover ações de 

conscientização.

Número de fiscalizações por mês; 
Número de ações de conscientização.
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Administrativo Indicadores e Metas SMART

Definição e reavaliação de funções e delegação de tarefas e responsabilidades. 
(Padronização de Processos)

Estabelecer padronização de processos internos até 30 de abril 
de 2021.

Melhorar Infraestrutura (física, mobiliária e tecnológica) 
Digitalização dos arquivos e implantação de sistema de gestão de 
documentos; revisão e tombamento do patrimônio; Inauguração 

da nova sede; Inauguração da Seccional Mossoró. 

Estruturação dos fluxos de processos e capacitação dos colaboradores sobre eles.

Estabelecer padronização de processos internos até 28 de Maio 
de 2021.

Criação de tutoriais.
Criar 1 tutorial para cada atividade de cada setor até 30 de junho 

de 2021.

Capacitação periódica no prazo de 1 ano. Definir prazos.
Definir até 31 de março de 2021 todas as capacitações bem como 

seus executores.

Treinamento departamentalizado (recepção, registro, fiscalização e etc.)
Elaborar treinamento a respeito de processos e tarefas até 30 de 

junho de 2021.

Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-se os abaixo listados.

2.5. Objetivos, metas e indicadores
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Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-se os abaixo listados.
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Financeiro e Cobrança Indicadores e Metas SMART

Melhoria das ferramentas de cobrança e recebimentos

Percentual de inadimplência da carteira de anuidades; 
Flexibilização e criação de possibilidades em virtude da Pandemia

Emissão de guias de pagamentos pelo site e recebimentos por cartões de crédito. Número de recebimentos por meio de pagamento

Interiorização dos procedimentos de cobrança via reclamação pré processual e execuções 
fiscais.

Número de ocorrências de reclamações de cobrança

Intensificar a cobrança de débitos de pessoa jurídica.
Percentual de inadimplência Pessoa Jurídica; Valor de 

Recebimentos estratificado por Pessoa Jurídica.

2.5. Objetivos, metas e indicadores
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Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-se os abaixo listados.
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Comunicação Indicadores e Metas SMART

Reforçar a comunicação da atuação do Conselho, suas atribuições legais, suas ações e os 
serviços ofertados

Número de ações de publicidades efetivadas por tipo de mídia

Esclarecer o papel do conselho como órgão fiscalizador em diferenciação com o papel de 
outras instituições (como sindicatos, por exemplo)

Número de ações efetivadas; Número de publicidades efetivadas

Fortalecer a imagem do Conselho e criar maior legitimação como órgão de orientação e 
fiscalização

Publicização de Número de fiscalizações e Número de 
orientações; Número de publicações.

Trabalhar a imagem do Conselho como parceiro da classe e do profissional
Número de ações e eventos de divulgação

Plano de convênios e benefícios para os registrados
Número de conveniados; Número de Benefícios; Relação de 

Conveniados

2.5. Objetivos, metas e indicadores
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Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-se os abaixo listados.

25

Jurídico e Licitações Indicadores e Metas SMART

Estabelecer junto com o Departamento de Fiscalização e Orientação o padrão dos 
processos administrativos por meio da criação de modelos.

Número de modelos de documentos criados; Relatório trimestral 
de atividades.

Aprimorar a filtragem de temas que necessitam de normatização ou de revisão da 
normatização em vigor

Número de atos normativos criados ou revisados; Relatório 
trimestral de atividades.

Emissão de pareceres e Orientações acerca dos temas e problemas mais recorrentes

Número de pareceres elaborados; Número de Orientações 
expedidas.

Encaminhamentos e judicialização dos casos mais graves de violação do exercício 
profissional

Número de Ofícios encaminhados ao MP e à Polícia Civil; número 
de ações protocoladas por tipo de ação; Emissão de relatório 

trimestral de atividades.

2.5. Objetivos, metas e indicadores
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Dentre os objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada setor, destacam-se os abaixo listados.
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Plenário e Diretoria Estatutária Indicadores e Metas SMART

Reforçar o contato com os outros conselhos, com os poderes constituídos e demais 
instituições da sociedade civil e organizada.

Número de interações; Número de encontros e participações em 
eventos por mês.

.

Reforçar relacionamentos para a vinda de eventos nacionais para o RN e talvez a promoção 
e criação de eventos locais.

Até 31 de dezembro de 2021 ter promovido 1 evento regional em 
prol da classe

Reforçar a comunicação interna e o acompanhamento das ações do CREF16. Emissão de relatório trimestral de atividades para todos os 
servidores

Reuniões internas periódicas 1 reunião quinzenal para deliberações internas e feedbacks de 
equipe

Ações de melhoria do ambiente organizacional. Reforço de engajamento dos colaboradores 
e conselheiros.

1 reunião mensal para alinhamento da atuação do conselho; 1 
reunião bimestral com a equipe administrativa;

Criar reuniões e fóruns de discussão de temas relacionados à Educação Física. 1 por mês, baseados relatos da ouvidoria e reclamações

Definição de responsabilidades na atuação em projetos e eventos.
Até 31 de março de 2020 estipular responsáveis por atuação do 

CREF16 em eventos institucionais e junto aos mais diversos 
órgãos.

2.5. Objetivos, metas e indicadores



O Conselho Regional de Educação física da 16ª Região, Autarquia Pública Federal, busca adotar mecanismos de Governança visando atingir os

objetivos e metas definidos no programa de trabalho e em consonância com as leis vigentes no país. Como a estrutura do órgão ainda pode ser

considerada “pequena”, a gestão de riscos no CREF16/RN passa por processo de implementação e aperfeiçoamento e é realizada por cada

setor, de acordo com as necessidades verificadas no dia a dia da rotina administrativa do Conselho.

Setor Financeiro

Quanto às operações financeiras, a diretoria financeira atua no sentido de gerenciar os riscos e efeitos. 

• No que diz respeito aos riscos de crédito, quanto às receitas e contas a receber, o CREF16/RN adota rotina integrada entre a diretoria

financeira e de cobranças, com o constante acompanhamento, cobrança (extrajudicial e judicial) e negociação das anuidades. Já no que diz

respeito aos recebimentos, estes se dão sempre por meio das contas oficiais e por meio de boletos registrados, não existindo recebimento

de qualquer valor em espécie, e a guarda e aplicação dos valores se dão todas por meio de instituições financeiras oficiais (Caixa Econômica

Federal e, preponderantemente, Banco do Brasil), com vinculação às contas oficiais de titularidade da autarquia, estando os valores

aplicados nestas instituições.

• Quanto aos riscos de mercado estes são reduzidos, pois os recursos são mantidos em aplicações de risco baixo, em moeda nacional e de

acordo com taxas praticadas pelas instituições oficiais, o que diminui o risco de taxa de juros, flutuação da moeda e de preços.
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• Já em relação aos riscos de liquidez, também são acompanhados pela diretoria financeira. Como a autarquia continua em fase de

estruturação, possuindo uma gestão enxuta, e como ainda o nível de despesas em relação as receitas não é tão alto, bem como pelo

fato de o setor de cobrança atuar constantemente na tentativa de diminuir a inadimplência das anuidades (principal fonte de receita),

no ano de 2019 não verificou-se risco imediato ou mediato de falta de recursos para honrar compromissos, com superação de passivos

em relação aos ativos. Na verdade, a autarquia possui razoável capacidade de investimento, que deverá ser em parte utilizado, inclusive,

na reforma e estruturação do imóvel adquirido para funcionamento de nova sede. De todo modo, é realizado pela diretoria financeira o

controle constante do fluxo de caixa.

Setor Jurídico e de Cobranças

• No tocante ao Setor jurídico, o acompanhamento dos processos e prazos é feito diretamente pela assessoria jurídica, com a utilização

dos próprios sistemas judiciais, bem como por meio de inserção de informações em planilha e relatórios das atividades e processos.

• O setor de cobranças realiza o monitoramento sobre a inadimplência dos registrados, da dívida ativa, verificando os dados relativos a

este campo no sistema utilizado no CREF16/RN, o Spiderware (SPW), bem como por meio de planilhas quanto às situações de

inadimplência mais gravosas, e, com essa base, adota medidas extrajudiciais e judiciais no intuito de amenizar os riscos. No ano de 2020,

como forma de diminuir os riscos de frustração de receita, foi firmado Termo de Apoio e Colaboração junto à Justiça Federal como

medida de resguardo fiscal, a fim de flexibilizar prazos e vencimentos para as Negociações e Anuidades 2020.
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• Quanto ao setor administrativo, especialmente em relação aos riscos de dados e informação, existe planejamento para que no ano

de 2020 de processo de contratação de empresa especializada para seja dado início ao processo de digitalização do arquivo físico,

armazenamento em nuvens e depósito de documentos sob guarda de empresa especializada.

• No que diz respeito aos dados informáticos e digitais, o Sistema SPIDERWARE (SPW) utilizado permite o controle de acessos dos

servidores mediante senha e o armazenamento dos dados se dá de modo externo. Além disso, os programas e softwares utilizados são

escolhidos levando-se em conta a seriedade e confiabilidade das empresas fornecedoras e o servidor e todos os computadores estão

protegidos por ferramentas de antivírus e firewall Kaspersky. O acesso físico ao servidor é restrito apenas a diretoria administrativa e ao

prestador de serviços de TI, sempre acompanhado.

• Quanto aos aspectos físicos e documentações não digitais, o CREF16/RN mantém todas as licenças de funcionamento e conta com

sistema de câmeras, extintores para contenção de incêndio e proteção de grades, com almoxarifado e arquivo em local com baixo risco

de inundação ou incêndio, com acesso monitorado, bem como cada setor dispõe de mesas e armários com trancas e chaves individuais.

Setor Administrativo

Tel.: (84) 3201-2254 | 3211-1597 - End.: Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal/RN – CEP: 59022-170

www.cref16.org.br | administra@cref16.org.br

Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – Rio Grande do Norte
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Principais Resultados de 2020.

No final do ano de 2020, o CREF16/RN completou apenas o seu quinto ano de funcionamento.

Neste ano, destaca-se que apesar dos impactos ocasionados pela Pandemia da COVID-19, em virtude do equilíbrio

financeiro que sempre teve, o CREF16/RN conseguiu manter sua saúde fiscal e, inclusive, continuar seu processo de

estruturação, com projetos arrojados, como o início da execução da obra da sua sede própria e, também, com projetos

menores mas não menos importantes, como a estruturação do seu site, a prestação de maior número de serviços online

e a instalação de um novo sistema de ouvidoria.

Destaca-se também, como importante resultado, a continuidade do fortalecimento institucional do órgão com aumento

da visibilidade, do interesse e do engajamento, tanto por parte dos registrados quanto da sociedade em geral.

Tudo isso, tem papel importante no seu processo de construção e legitimação da autarquia como entidade fiscalizadora

e de referência entre os Conselhos Profissionais, conforme a Visão definida para a entidade.

Nas próximas páginas, são apresentados resultados e ações do CREF16/RN, por setor.

3 Resultados e Desempenho da Gestão
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3 Resultados e Desempenho da Gestão

3.1. Setor administrativo

Número de Atendimentos e Protocolos

31

1229

510

1470

3209

02/01 a 13/03 14/03 a 07/08 08/08 a 30/11 Total

No ano de 2020, o CREF16/RN passou a utilizar Sistema de Gerenciamento de Atendimento (SGA), tendo sido registrados
3.209 atendimentos, distribuídos conforme a seguinte sazonalidade trimestral. Observe-se que o segundo período, com
menor número de atendimentos, coincide com às medidas de restrição e fechamento em virtude da Pandemia.



No ano de 2020, apesar da Pandemia da COVID-19,
verificou-se a continuidade do aumento do número de
registros no CREF16/RN, o que acredita ser motivado
tanto pelo aumento do número de egressos das
instituições de ensino superior quanto pela progressiva
projeção e expansão da atuação do Conselho, em
especial das ações de orientação e fiscalização.

Foram 549 novos registros de pessoas físicas e 60 novos
registros de pessoas jurídicas em 2020, representando
um pequeno aumento no número de registros em
relação ao ano de 2019. Já o número de baixas, quanto
às pessoas físicas aumentou, foram solicitadas 153, já
em relação à pessoas jurídicas foram 52 baixas de
pessoas jurídicas, totalizando 205 baixas em 2020 contra
206 em 2019.
Ademais, destaca-se que o número de registros de
pessoas físicas já ultrapassa os 06 mil e o de pessoas
jurídicas mantém-se acima de 01 mil registrados.

3 Resultados e Desempenho da Gestão

3.1. Setor administrativo

Registros e Baixas
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Levando-se em conta os números da revisão do número total de registros ativos realizada no ano de 2019 e os números

apurados na data base 31/12/2020, tem-se que atualmente o CREF16/RN conta com 5.627 pessoas físicas ativas, já o

número de pessoas jurídicas ativas totaliza 1.105.

Número Total de Registros Ativos 
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FISCALIZAÇÕES 2020
TOTAL 
ANO 
2020

ACADEMIAS REGISTRADAS 
REGULARES

508

ACADEMIAS REGISTRADAS 
IRREGULARES

108

PROFISSIONAIS REGISTRADOS 
REGULARES

612

ACADEMIAS SEM REGISTRO (2ª 
FISCALIZAÇÃO)

70

ACADEMIA DETECTADA 30

ACADEMIA FECHADA DEFINITIVO 66

ACADEMIA FECHADA NA VISITA 45

PJ NÃO LOCALIZADA 4

PJ INTERDITADA 18

PROFISSIONAL – FORA DA AREA DE 
ATUAÇÃO

2

EVENTOS 15

ESCOLAS 84

CLUBES 0

CONDOMINIOS 7

ÓRGÃOS PÚBLICOS (secretarias 
municipais, etc)

0

TOTAL DE VISITAS POR MÊS 1041

MUNICÍPIOS VISITADOS 84

DENÚNCIAS APURADAS 82

PESSOA FÍSICA SEM REGISTRO 113

Após o bom resultado do Departamento de Fiscalização em
2019, quando foram realizadas 1645 fiscalizações, no ano de
2020, em virtude da Pandemia da COVID-19 e do fechamento
por mais de três meses dos espaços onde os profissionais de
educação física desempenham suas atividades, chegou-se ao
número de 1.041 ações de orientação e fiscalização, o que
representa número de 63,28% do que foi realizado no ano
anterior. Destaca-se que foram realizadas fiscalizações em 84
municípios diferentes.
O CREF16/RN deu continuidade às parcerias com importantes
órgãos, como a Vigilância Sanitária Estadual e Municipais,
Ministério Público, Delegacias de Polícia Civil, PROCON
Estadual e Municipais.
No total, em 2020 foram interditadas pelos Fiscais do
Conselho o total de 18 academias. Observe-se também que,
no comparativo 2020 x 2019, o número de academias
irregulares caiu, o que possivelmente expresse muito mais a
proporção menor de fiscalizações realizadas (em virtude do
fechamento do setor na Pandemia) do que necessariamente
diminuição da ocorrência de irregularidades.
Destaca-se que, sobretudo em virtude da pandemia, o
Departamento de Orientação e Fiscalização realizou uma
série de fiscalizações no mundo digital, totalizando o número
de 98 ocorrências verificadas.

FISCALIZAÇÕES 2019
TOTAL 
ANO 
2019

ACADEMIAS REGISTRADAS 
REGULARES

712

ACADEMIAS REGISTRADAS 
IRREGULARES

362

PROFISSIONAIS REGISTRADOS 
REGULARES

772

ACADEMIAS SEM REGISTRO (2ª 
FISCALIZAÇÃO)

237

ACADEMIA DETECTADA (NOVA, 
SEM REGISTRO)

61

ACADEMIA FECHADA DEFINITIVO 80

ACADEMIA FECHADA NA VISITA 69

PJ NÃO LOCALIZADA 13

PJ INTERDITADA 67

PROFISSIONAL – FORA DA AREA DE 
ATUAÇÃO

33

EVENTOS 24

ESCOLAS 13

CLUBES 3

CONDOMINIOS 4

ÓRGÃOS PÚBLICOS (secretarias 
municipais, etc)

1

TOTAL DE VISITAS POR MÊS 1645

MUNICÍPIOS VISITADOS 167

DENÚNCIAS APURADAS 212

PESSOA FÍSICA SEM REGISTRO 231

3 Resultados e Desempenho da Gestão
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O CREF16/RN realiza durante o ano o Projeto “CREFMóvel”. O objetivo do
projeto é fiscalizar intensamente cada município Potiguar, além de levar os
serviços (entrega de cédulas, credenciamentos, negociações, do Conselho
até as principais cidades do estado e oferecer palestras e cursos de
orientação e capacitação, visando também estreitar os laços com o
Profissionais de Educação Física, Responsáveis Técnicos e Empresários do
setor, bem como implementar ações conjuntas com outros órgãos de
fiscalização (vigilância sanitária, corpo de bombeiros, PROCON’s,
Ministério Público e etc).
No ano de 2020, várias edições previstas não foram suspensas, em virtude
da Pandemia da COVID-19, bem como, em virtude da necessidade de não
se criar aglomerações, outras foram realizadas com enfoque apenas na
entrega de cédulas. Foram priorizadas cidades do interior do Estado.
Foram realizadas 04 edições em Mossoró, 01 edição nas cidades de Currais
Novos e São José do Mipibu e 02 etapas em Caicó, especialmente nas
cidades polo, resultando em ações de entrega de cédula, orientações e
fiscalizações.
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Edição do CREFMóvel em Mossoró – 01/10/2020

37

Edição do CREFMóvel em Mossoró – 22/10/2020
Presidente Francisco Borges e departamento de orientação e fiscalização em reunião com o
presidente do o Conselho Regional de Nutrição – CRN6 para apresentação de denúncia por exercício
ilegal das duas profissões.

Edição do CREFMóvel em São José do Mipibu, no dia 27/11/2020, com a Presença do Presidente
Francisco Borges.

3.2. Orientação e Fiscalização
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“AULA CREF” realizada na UERN, no dia
09/03/2020, com a Presença do
Presidente Francisco Borges e do
Conselheiro Hideraldo Bezerra,
oportunidade em que foram
apresentadas aos alunos e futuros
profissionais as ações e as funções do
sistema CONFEF/CREFs.

Participação na colação de Grau dos
alunos da UERN, no dia 03/02/2020,
com entrega de Cédula e Orientações
sobre o exercício profissional.

3.2. Orientação e Fiscalização
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Ação de Orientação e Fiscalização nas
Praias da Capital. Foram realizadas
uma série de fiscalizações ao ar livre
na orla de Natal , parques, avenidas e
outros locais.

39

Entrevista do Diretor do
Departamento de Orientação e
Fiscalização, Luiz Marcos Peixoto, em
18/02/2020, prestando orientações e
tratando das ações de fiscalização do
CREF16/RN.

3.2. Orientação e Fiscalização
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Outro desafio durante a pandemia foi alertar
as pessoas sobre a ilegalidade do exercício
profissional sem registro, mesmo nos meios
digitais. Foi ressaltado que pessoas não
registradas, como influenciadores digitais,
não podem exercer a profissão ilegalmente e
que a conduta é considerada contravenção
penal e que, além disso, a realização de
atividade física sem um acompanhamento
profissional pode resultar em sérios
problemas de saúde.
Foram apuradas 98 ocorrências sobre
exercício ilegal no mundo digital.
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Destaca-se ainda que, em virtude da Pandemia da COVID-19, o CREF16/RN participou ativamente das discussões sobre as
medidas de restrição e segurança sanitária editadas pelas autoridades de saúde pública, tendo contribuído com a criação de
comissão temática para tratar do assunto, com a participação em diversas reuniões, apresentação de Nota Técnica e Elaboração
de Protocolo para Reabertura do Setor, sempre destacando a importância da legalidade do exercício profissional e da
obrigatoriedade e necessidade da sociedade, na prática do exercício físico, ser sempre atendida e orientada por profissional
de educação física devidamente registrado no CREF16/RN.
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3.2. Orientação e Fiscalização – CREF16/RN E A PANDEMIA DA COVID-19

CREF16/RN divulgou PARECER TÉCNICO Nº 01/2020 COVID-19, sobre
a intervenção dos Profissionais de Educação Física no contexto da
Pandemia.

CREF16/RN enviou Ofício para diversas autoridades e poderes (Presidente da
Répública, Governadora, Prefeitos(as), Deputados Estaduais e Federais,
Senadores, Ministros do STF etc) cobrando a implementação de auxílio de
socorro financeiro para as Pessoas Físicas registradas e de medidas de
incentivo econômico e fiscal para as Pessoas Jurídicas do Setor.
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3.2. Orientação e Fiscalização – CREF16/RN E A PANDEMIA DA COVID-19

CREF16/RN participou de Reunião na Prefeitura de Natal/RN sobre a
retomada das Pessoas Jurídicas do Setor da Educação Física

CREF16/RN participou de reunião com Prefeitura de Natal, Governo do
Estado e Empresários do setor, sobre a reabertura das pessoas
jurídicas do setor.
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No dia 07 de Julho de 2020, o CREF16/RN publicou uma cartilha que apresenta 23 orientações que formam o protocolo com
recomendações que devem ser colocadas em prática por Profissionais de Educação Física e empresários do setor de atividade física
quando da reabertura do segmento. A cartilha contém detalhes do protocolo, como verificação da situação de saúde de colaboradores e
usuários, monitoramento, higienização, desinfecção, lotação, distanciamento, duração de treinos, utilização de equipamentos de proteção
individual, capacitação de colaboradores e adequação de espaços.

3.2. Orientação e Fiscalização – CREF16/RN E A PANDEMIA DA COVID-19



A Assessoria Jurídica do CREF16/RN é responsável pela defesa dos direitos e dos interesses desta autarquia,

atuando judicialmente e extrajudicialmente, intervindo em processos, emitindo pareceres, respondendo consultas,

sempre de acordo com as necessidades surgidas e buscando diminuir riscos e dar efetividade às funções do conselho,

especialmente as de orientação e fiscalização. No ano de 2020, no geral, verificou-se uma diminuição no número de

ações e atuações da assessoria jurídica, em virtude do próprio fechamento do setor devido a Pandemia. Em 2020 não

foram protocoladas ações civis públicas; foram protocolados 06 mandados de segurança e 07 representações

criminais. Todavia, foram expedidos 40 (quarenta) Pareceres, em virtude da inúmeras situações de incerteza, algumas

delas causadas pela pandemia. Entende-se que a diminuição dos números ocorreu devido ao fechamento do setor por

vários meses, mas, também, devido ao trabalho educativo e de orientação da fiscalização.
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Além dos números apresentados na página anterior, em 2020 houve também representação judicial em 05 ações ordinárias; além de terem sido

elaborados 40 pareceres e realizadas 7 atuações em segundo grau no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife. Também, foram

02 atuações em audiências relacionadas a casos de desrespeito às normas legais que regem a profissão, que envolvem procedimentos judiciais e

extrajudiciais referentes a pessoas físicas e jurídicas. Destaca-se que a diminuição dos números deu-se, sobretudo, em virtude da paralisação das

atividades do setor e da suspensão da realização de audiências, por exemplo, pelo Poder Judiciário, durante vários meses do ano de 2020.

Abaixo, segue quadro gráfico da atuação do setor jurídico em 2019.
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Em 2020, mesmo com a Pandemia da COVID-19, o Departamento de Cobrança continuou a adoção de uma

rotina de incentivo ao pagamento espontâneo e de judiciais (reclamações pré-processuais e execuções fiscais) e a adoção

de medidas extrajudiciais de cobrança (técnicas de conciliação e mediação, protesto, termos de confissão de dívida, etc).

Priorizou-se o atendimento on-line, por e-mail.

Todavia, o trabalho deste setor, que vinha obtendo excelentes resultados (em especial em 2019), foi

fortemente prejudicado pela Pandemia da COVID-19, sobretudo devido às medidas de restrição e combate a

COVID-19 que impactaram economicamente – de forma negativa - os registrados, ocorrendo uma diminuição de

48% no montante arrecadado em negociações e cobrança extrajudicial e judicial da dívida ativa.

Destaca-se que, devido a atuação do setor, foi firmado Termo de Apoio e Colaboração junto à Justiça Federal,

como medida de resguardo fiscal, a fim de flexibilizar prazos e vencimentos para as Negociações e Anuidades 2020,

visando uma maior arrecadação e evitar o aumento da inadimplência.

Abaixo, seguem dados e resultados verificados em 2020.
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3.4. Diretoria de Cobrança

46



O valor total arrecadado relativo a anuidades em débito (vencidas) e obrigações acessórias decorrentes, no ano de

2020, foi 48% menor do que o ano de 2019 (que teve um bom resultado), totalizando o montante de R$ 350.774,82

(trezentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), dos quais 17% advindos de

anuidades de pessoas jurídicas, equivalendo a R$ 60.607,17, e 83% advindos de anuidades de pessoas físicas,

equivalendo a R$ 290.167,65.
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R$167.627,20 

R$469.622,02 R$ 476.742,58

R$666.155,40 

R$350.774,82 
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Setor de Cobrança
Valor Total Arrecadado - R$  R$ 350.774,82
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Os valores recuperados referentes a anuidades de pessoas físicas e

obrigações acessórias decorrentes podem ser detalhados da seguinte

forma, quanto o ano do fato gerador da anuidade:

Os valores recuperados referentes a anuidades de pessoas jurídicas e

obrigações acessórias decorrentes podem ser detalhados da seguinte

forma, levando em conta o ano do fato gerador da anuidade:

Recuperação de Créditos em 2020 - PF
Valor Total Arrecadado - R$ 290.167,65

Recuperação de Créditos em 2020 - PJ
Valor Total Arrecadado - R$ 60.607,17

Tel.: (84) 3201-2254 | 3211-1597 - End.: Rua Des. Antônio Soares, 1274 – Tirol – Natal/RN – CEP: 59022-170

www.cref16.org.br | administra@cref16.org.br

Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região – Rio Grande do Norte
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Do total arrecadado, a medida predominante e que apresenta-se como

mais eficiente é a adoção de técnicas de negociação extrajudicial, que

terminam por serem formalizadas por meio de termo de confissão de

dívida (TCD). Em 2020, o número de negociações do Setor de Cobrança

caiu, totalizando o número de 134 TCD’s, montante 46% menor do que

em 2019, pelos motivos já explicitados (Pandemia da COVID-19).

Em 20 também foram protocoladas 94 Execuções fiscais na Justiça Federal

do RN, das quais 21 foram objeto de negociação, sendo que destas 19

estavam com pagamento em dia e 02 tiveram parcelamento descumprido,

levando em conta a data base de 31/12/2020.
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Em 2020 o Setor de Comunicação do CREF16/RN teve grande importância, em especial no turbulento contexto da Pandemia da COVID-19, que

exigiu desta autarquia uma comunicação estratégica voltada ao seu público interno, mas também para a sociedade em geral. Enfatizou-se ainda mais a

estratégia de utilização da comunicação como instrumento de potencialização do setor de orientação e fiscalização e fortalecimento da imagem e da

relevância do CREF16/RN, de modo a contribuir para a sua legitimação institucional. Os resultados verificados, apontam no sentido de que o CREF16/RN

vem ganhando grande relevância dentro da sociedade, o que contribuiu para dar maior credibilidade e peso nas suas ações em prol dos registrados e da

concretização da sua tarefa de orientar e fiscalizar o exercício profissional da educação física no RN. Abaixo seguem números e resultados.
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Dentre os resultados, destaca-se o crescimento do espaço em mídia espontânea, tanto número de participações quanto em valor

economizado/gerado. Foram 200 participações/aparições em Rádios, TV’S, Jornais e Portais de todo o Estado, incluindo os principais, e R$ 297.975,00

economizados/gerados com mídia espontânea.
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Outros resultados da Assessoria de Imprensa e
Comunicação, que podem ser destacados são as
ocorrências e presenças na mídia de Massa.

Foram 59 exibições em programas de radio e tv,
com total de 237 minutos de espaço gratuito , ou
seja, quase 4 horas de presença do CREF16/RN na
mídia eletrônica; 27 publicações em jornais
impressos e 114 publicações em sites e blogs.
Dentre os principais:

* INSERÇÕES GRATUITAS EM SITES: TRIBUNA DO
NORTE, AGORA RN , G1 RN , OP9, O
MOSSOROENSE, DEFATO.COM, BLOGS;

* INSERÇÕES GRATUITAS EM TELEVISÃO: BAND
RN , TV TROPICAL (RECORD) , INTERTV (GLOBO) ,
TV CÂMARA, TV PONTA NEGRA (SBT), TV OESTE,
TCM MOSSORÓ, TV ASSU, SIDYS TV CURRAIS
NOVOS, TVU RN, TV ASSEMBLEIA, SUPER TV
MOSSORÓ;

* INSERÇÕES GRATUITAS EM JORNAIS
IMPRESSOS: TRIBUNA DO NORTE. AGORA RN.
JORNAL DE FATO.

3.5. Assessoria de Imprensa - Comunicação
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Seguem alguns dos destaques da Participação do CREF16/RN nos principais
meios de comunicação do Estado.

Diretor de Orientação e Fiscalização, Luiz Marcos Peixoto, falando sobre o
trabalho da fiscalização no Placar 95 da Rádio 95 FM Natal.

Diretor Executivo do CREF16/RN, Adriano De França, em entrevista tratando
sobre os Recomendações e Medidas Sanitárias para a prática das Atividades
Físicas e dos Decretos que regularam a atuação do setor no período de
retomada.
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O Conselheiro e Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização,
Franklin Dewescley em entrevista ao Bom dia RN da InterTV Cabugi –
GLOBO, falando sobre as ações de fiscalização do CREF16/RN.

3.5. Assessoria de Imprensa - Comunicação
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Diretor de Orientação e Fiscalização, Luiz Marcos Peixoto, em
entrevista à TV Tropical – Rede Record, falando a obrigatoriedade e a
necessidade de se exercer legalmente a profissão.

Diretor Executivo do CREF16/RN, Adriano De França, em entrevista tratando à
TV Tropical – RECORD, sobre a Cartilha publicada com recomendações e
protocolos para a retomada das pessoas jurídicas registradas.

3.5. Assessoria de Imprensa - Comunicação
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Além disso, ocorreram inserções gratuitas em vários sites e blogs de várias regiões do Estado, dentre eles, os principais: TRIBUNA DO NORTE, AGORA

RN, G1 RN, OP9, O MOSSOROENSE, DEFATO.COM, BLOG DO BG, BLOG DO ROBSON PIRES E OUTROS.

Ressalta-se que o reforço na comunicação e na percepção sobre o Perfil Institucional do CREF16/RN contribuem na tarefa de orientar e fiscalizar,

dando maior relevância ao CREF16/RN e criando maior respeito institucional. Justamente por isso, têm-se realizado trabalho integrado da

Assessoria de Imprensa – Comunicação com o Departamento de Orientação e Fiscalização, em especial.
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A arrecadação do CREF16/RN no ano de 2020 com contribuições
(principal fonte de receita) foi de R$ 1.518.847,32, com diminuição de
R$ 303.053,23, o que deve-se aos impactos financeiros causados pela
Pandemia da COVID-19 aos registrados pessoas físicas e jurídicas,
bem como à economia, de modo geral.

Já a arrecadação total nominal foi de R$ 151.469,09 a menor, também
em virtude dos impactos ocasionados pela Pandemia da COVID-19.
No total, no ano de 2020, foram arrecadados R$ 1.855.663,44.
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Já no que diz respeito as despesas, a despesa total do CREF16/RN em
2020 foi de R$ 1.586.971,57, representando um acréscimo de R$
411.046,5, em relação ao ano de 2019. Porém, este aumento de
despesa está consideravelmente relacionado à Despesas de Capital,
que somaram R$ 413.957,93, notadamente em virtude do projeto de
Reforma e Construção da Sede Própria do CREF16/RN, que teve sua
licitação realizada no primeiro semestre e sua execução iniciada no
segundo semestre de 2020.

Em relação a outras despesas, tem-se que a que representa maior
impacto para o orçamento do Conselho é a despesa com pessoal,
notadamente com vantagens e vencimentos. No ano de 2020 esse
tipo de despesa alcançou o valor de R$ 561.951,24, refletindo a
consolidação do quadro de funcionários do CREF16/RN e a
implementação de algumas verbas referentes a transporte e
alimentação dos funcionários efetivos. O detalhamento das demais
despesas (e das receitas), pode ser conferido no balanço
orçamentário, ao qual se faz remissão.
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No que diz respeito a gestão de pessoas, o CREF16/RN ainda possui quadro de funcionários bastante enxuto. Encerrou-se o ano de 2020 com o total de 14

colaboradores, dentre os quais 08 são ocupantes de cargos em comissão (assessoria, direção e/ou chefia) e 06 de cargos efetivos, sendo a maioria do sexo

masculino, dos quais 43% estão diretamente ligados a atividade-fim. A distribuição entre atividade fim e meio espelha a necessidade de suporte

administrativo ao setor de fiscalização e orientação, bem como a demanda dos registrados por outros serviços (registros, baixas, credenciamentos de

academias, certidões, declarações, lançamento, cobrança e negociações de débito de anuidades e etc.).

9

5

MASCULINO

FEMININO

POPULAÇÃO POR SEXO

1

8

10

0 2 4 6 8 10 12

Funcionários de Carreira em
Função de Confiança

Funcionários em Cargos em
Comissão

AUTORIZADOS

Ocupantes em Cargo de Gestão
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ÁREA MEIO
57%

ÁREA FIM
43%

CONTRATAÇÃO FORÇA DE TRABALHO ÁREA 
MEIO/ÁREA FIM - 2020



Além disso, 4 dos colaboradores possuem até 32 anos e 9 têm entre um e dois anos de tempo de serviço, o que reflete basicamente o pouco tempo de

funcionamento do conselho e o perfil dos aprovados no concurso realizado em 2017.

Pretende-se no ano de 2021, com construção e inauguração da nova sede e com o planejamento de expansão do CREF16/RN, realizar concurso público

visando o preenchimento das necessidades atuais e das que serão criadas com o aumento da demanda de prestação de serviços.

Em 2020 não ocorreram desligamentos, seja por iniciativa do empregado ou do empregador.
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No ano de 2020 o CREF16/RN realizou uma quantidade maior de procedimentos de contratação de produtos e serviços: para reposição de
estoque e de bens, para manutenção, e, também, para suprir as necessidades do projeto de expansão que está sendo executado. Dentre os
procedimentos realizados, destaca-se a Tomada de Preços n.º 01/2020, que teve como objeto a Contratação de empresa especializada em obras de
engenharia para a execução da reforma do prédio da nova sede do CREF16/RN, que teve como vencedora do certame a empresa Neo Engenharia Ltda
Eireli ME, CNPJ n.º 16.869.113/0001-68, com uma proposta de R$ 404.193,58. Ressalta-se que, tendo em vista a realização do procedimento, a obra da
nova sede do CREF16/RN foi iniciada ainda no ano de 2020 e, apesar das dificuldades enfrentadas em virtude da Pandemia, tem sua conclusão prevista
para o ano de 2021. A política de gastos do CREF16/RN durante os cinco anos de sua criação, tem sido pautada na austeridade, o que pode ser
percebido pelo aumento patrimonial e pela quantidade de recursos em caixa. O objetivo dessa política é de criar caixa, saúde e equilíbrio financeiro
suficiente para cobrir com segurança os cursos de expansão e de desenvolvimento do conselho nos próximos anos.

Abaixo, seguem os dados dos principais processos de Contratação no ano de 2019.. Demais informações podem ser conferidas no tópico 4.

MODALIDADE OBJETO E CONTRATADO VALOR
PREGÃO ELETRÔNICO –
REGISTRO DE PREÇOS

Eventuais futuras aquisições de equipamentos de informática.

PREGÃO ELETRÔNICO –
REGISTRO DE PREÇOS

Eventuais futuras aquisições de aparelhos de ar condicionado para a nova Sede do CREF16/RN.

TOMADA DE PREÇOS Objeto: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para a execução da reforma do prédio da nova
sede do CREF16/RN – Contratado: Neo Engenharia Ltda Eireli ME, CNPJ n.º 16.869.113/0001-68

R$ 404.193,58. 

INEXIGIBILIDADE Objeto: Prestação de serviço técnico profissional especializado de assessoria jurídica em licitações e contratos
administrativos – Contratado: Herbert Chagas Dantas Lopes, OAB/RN n.º 8.351.

R$ 36.000,00

INEXIGIBILIDADE Objeto: Realização de Publicações Legais e Institucionais no Diário Oficial da União – Contratado: Imprensa Nacional –
DOU.

R$  44.939,52

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços em TI (Tecnologia da Informação) e Informática, no mês de janeiro de 2020. Contratado:
Gizelia Firmino Sales ME, CNPJ n.º 24.114.361/0001-27.

R$ 1.100,00

DISPENSA Objeto: Aquisição de 04 (quatro) pneus para os veículos do CREF16/RN – Contratado: L Cirne e Cia Ltda, CNPJ n.º
08.064.511/0005-02 .

R$ 1.269,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços em TI e Informática, para implantação de programas, manutenção preventiva e corretiva
da rede de computadores, com suporte técnico aos usuários desta autarquia, durante fevereiro a dezembro de 2020 –
Contratado: Gizelia Firmino Sales ME, CNPJ n.º 24.114.361/0001-27

R$ 12.100,00
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MODALIDADE OBJETO E CONTRATADO VALOR
DISPENSA Aquisição de material de expediente durante o ano de 2020 – Contratado: Elias Avelino dos Santos EPP, CNPJ n.º

24.208.480/0001-49
R$ 14.997,20

DISPENSA Aquisição de material de consumo (copa, limpeza e higiene) durante o ano de 2020 – Contratado: Comercial Moura &
Fernandes Ltda, CNPJ n.º 05.377.891/0001-13

R$ 13.078,40

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços de dedetização e sanitização do prédio do CREF16/RN – Contratado: Samtal Ltda, CNPJ
n.º 04.827.603/0001-12 – Valor: R$ 640,00.

R$ 640,00. 

DISPENSA Objeto: Aquisição de licença de uso de softwares de antivírus – Contratado: FTP Comércio e Serviços de Informática Ltda
ME, CNPJ n.º 40.778.920/0001-50

R$ 1.186,00

DISPENSA Objeto: Aquisição de álcoois 70% em gel e líquido – Contratado: Comercial Moura & Fernandes Ltda ME, CNPJ n.º
05.377.891/0001-13

R$ 1.300,00

DISPENSA Objeto: Aquisição de 02 (duas) baterias automotivas para os veículos do CREF16/RN – Contratado: Laise Minelle Vicente
da Costa, CNPJ n.º 27.761.685/0001-45

R$ 616,00

DISPENSA Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado, tipo split, 12 Mil Btus –
Contratada: Natal Service Ltda, CNPJ n.º 08.412.520/0003-85

R$ 5.290,00

DISPENSA Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de auxílio/assessoramento à fiscalização da obra de
reforma do prédio da nova sede do CREF16/RN – Contratado: Xavier Galvão Engenharia Ltda EPP, CNPJ n.º
24.386.347/0001-82

R$ 10.000,00

DISPENSA Objeto: Aquisição de 01 (uma) placa mãe para computador – Contratado: A B Computação Importação e Exportação
Eireli, CNPJ n.º 02.737.691/0001-36

R$ 474,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços de criação e desenvolvimento de um novo site do CREF16/RN, incluindo suporte,
manutenção e hospedagem – Contratado: Real Desenvolvimentos Empresariais Eireli, CNPJ n.º 04.783.038/0001-39

R$ 5.000,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços de publicidade institucional visando a produção, instalação e veiculação de painéis
backbus referentes ao dia do profissional de educação física – Contratado: Affiche Midia e Comunicação Ltda, CNPJ n.º
27.774.811/0001-04

R$ 10.000,00

DISPENSA Prestação dos serviços de direito (licença) de uso de software para Sistema Informatizado de Gestão de Ouvidoria do
CREF16/RN – Contratado: RPB Serviços e Tecnologia da Informação Eireli, CNPJ n.º 26.749.575/0001-03

R$ 6.000,00
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MODALIDADE OBJETO E CONTRATADO VALOR
DISPENSA Objeto: Aquisição de 05 (cinco) softwares (office 365 business premium) – Contratado: FTP Comércio e Serviços de

Informática Ltda ME, CNPJ n.º 40.778.920/0001-50
R$ 4.725,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços de publicidade institucional em rádio referente ao dia do profissional de educação física –
Contratado: FM Nordeste Ltda, CNPJ n.º 08.562.027/0001-80

R$ 1.690,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico mensal (setembro a dezembro/2020) do sistema de
gerenciamento de atendimento (SGA) do CREF16/RN – Contratado: GAT Serviços de Informática Ltda ME, CNPJ n.º
04.427.286/0001-47

R$ 600,00.

DISPENSA Objeto: Aquisição de 01 (uma) plataforma vertical hidráulica para acessibilidade com o objetivo de ser instalada no prédio
da nova sede do CREF16/RN – Contratado: Hiper Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ n.º 30.501.744/0001-50

R$ 36.000,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços técnicos profissionais especializados de arquitetura, visando a elaboração de projeto de
arquitetura de interiores (ambientação) do prédio da nova sede do CREF16/RN que está em reforma – Contratado: Bruna
Diógenes Medeiros Diniz, CAU A190546-6, CPF n.º 014.009.074-62

R$ 10.500,00

DISPENSA Objeto: Aquisição de 01 (uma) placa mãe para computador – Contratado: Miranda Computação e Comércio Ltda, CNPJ
n.º 11.982.113/0005-80

R$ 426,55

DISPENSA Objeto: Aquisição de 01 (uma) cadeira ergonômica executiva – Contratado: Movemaque Móveis e máquinas Ltda, CNPJ
n.º 08.506.693/0001-09

R$ 550,00

DISPENSA Objeto: Prestação dos serviços de seguro veicular para os 02 (dois) veículos da frota veicular oficial do CREF16/RN –
Contratado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, CNPJ n.º 61.198.164/0001-60

R$ 2.791,04

DISPENSA Prestação de serviços visando a locação de espaço físico e infraestrutura para a realização da Reunião Plenária do
CREF16/RN no mês de dezembro – Contratado: Natal Eventos e Serviço Eireli, CNPJ n.º 37.231.977/0001-20

R$ 1.200,00

DISPENSA Objeto: Aquisição de 01 (uma) placa mãe para computador – Contratado: A B Computação Importação e Exportação
Eireli, CNPJ n.º 02.737.691/0001-36

R$ 440,00
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O CREF16/RN, até pelo pequeno porte e estrutura, ainda não tem ou

mantém estrutura específica para Gestão de TI.

Os sistemas utilizados são:

1) SPIDERWARE (O MESMO UTILIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO FÍSICA – CONFEF), da empresa: Spider Consultoria e

Informática Ltda - CNPJ: 40.162.372/0001-79 - Utilizado para gerenciar o

cadastro dos profissionais, emissão de boletos(financeiro), contabilidade e

emissão de relatórios contábeis.

2) FORTES (FOLHA DE PAGAMENTO), da empresa: M M Informática EIRELI

- CNPJ: 06.126.497/0001-75 - Utilizado para auxiliar nas rotinas de

Gerenciamento de Folhas de pagamentos e de terceiros prestadores de

serviço ao órgão, bem como atendimento aos demais órgãos que

demandem informações relacionadas aos funcionários e prestadores de

serviços externos do órgão.

3) Software de Sistema Informatizado de Gestão de Ouvidoria - RPB

Serviços e Tecnologia da Informação Eireli, CNPJ n.º 26.749.575/0001-

03.

Não há setor específico de Tecnologia de Informação no CREF16/RN, o

que existe é uma assessoria externa, realizada por parte de empresa

contratada através de procedimento licitatório de Dispensa, para

manutenção do parque de informática do órgão, que ajuda na solução

com os hardwares.

A Tecnologia de Informação empregada em setores como

Contabilidade, Registro/Cadastro e Assessoria Jurídica, advém de

sistemas de informação fornecidos por empresas terceirizadas, as

quais fazem a manutenção e suporte do uso, por vias diversas e

remotas tais como: sites, telefonia, acesso remoto e presencial

dependendo da demanda e etc.

No ano de 2020, destaca-se a contratação de Sistema de Gestão de

Ouvidoria, como ferramenta de fomentar a utilização deste

importante canal, para recebimento de denúncias, críticas, sugestões,

solicitações de informações, prestação de serviços etc. O sistema

permite o recebimento, triagem, encaminhamento e resposta de

forma célere, organizada e de acordo com as exigências legais sobre o

tema.

Gestão de Tecnologia da informação Sistemas de Informação
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4.1. Declaração do Contador

Joanês Teixeira de Morais
Contador – Responsável Técnico

CRC RN-6577

Declaro para os devidos fins que as informações que seguem constantes das

Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações

Patrimoniais, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração dos Fluxo de

Caixa, regidos pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor Público e

pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos ao exercício de 2020,

refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da

unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
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4.3. Balanço Orçamentário – DESPESA EXERCÍCIO / 2020



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  

PASSIVO

BAANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  

ATIVO

Conta Especificação 2019 2020

2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.438.384,05 14.091.324,98

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 986.966,61 2.062.557,85

2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
A PAGAR

0,00 0,00

2.1.3 FORNCEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZ 2.693,19 172.823,57

2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00

2.1.7 PROVISÕES A CURTO PRAZO 955.414,21 1.852.009,79

2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 28.859,21 37.724,49

2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 308.210,83 644.755,00

2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.143.206,61 11.384.012,13

2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 3.224.054,26 3.224.054,26

2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 6.919.152,35 8.159.957,87

Conta Especificação 2019 2020
1 ATIVO 11.438.384,05 14.091.324,98

1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.847.427,79 9.944.744,11

1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 
NACIONAL

2.981.304,31 3.416.644,86 

1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 4.773.382,25 6.419.530,02

1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 4.802,16 4.113,93

1.1.5 ESTOQUES 82.355,90 96.081,09

1.1.9 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ATEC 5.583,17 8.374,21

1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 3.590.956,26 4.146.580,87

1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.221.948,37 2.363.615,05 

1.2.3 IMOBILIZADO 1.369.007,89 1.782.965,82
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NOTA 01 – Ativo Circulante – Caixa e Equivalente em Moeda. As disponibilidades são escrituradas e demonstradas pelo valor original
na data do Balanço Patrimonial. Sendo composto de depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo. As
aplicações em BB CDB RENDA FIXA E, BB PUBLICO SUPREMO, foram efetuadas junto ao Banco do Brasil.

NOTA 2 - Imobilizado
No exercício de 2018 o CREF16/RN adquiriu um Imóvel, onde será instalada a nova estrutura da Sede desse Regional, esse imóvel está
demonstrado ao custo de aquisição atendendo a Normas Brasileira de Contabilidade pertinente a matéria. Em 2020 tivemos pequenas
aquisições de Maquinas e Equipamentos, Equipamentos de Informática e Móveis e Utensílios, totalizando R$ 9.764,35 e iniciamos a
reforma do Imóvel da nova Sede, obedecendo sempre o critérios da lei 8.666/93 e suas alterações, totalizando um custo no exercício R$
404.193,58.

IMOBILIZADO 1.782.965,82 1.369.007,89

BENS MÓVEIS 268.591,24 258.826,89

BENS IMÓVEIS 1.514.374,58 1.110.181,00
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DISPONÍVEL 2020 2019

Bancos Conta Movimento 0,00 202.899,29

Aplicações Financeiras – Banco do Brasil 3.416.644,86 2.778.405,02



NOTA 3 – Resultado Patrimonial
O Resultado Patrimonial é apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema
patrimonial, atendendo à NBC T SP 16.5.

NOTA 4 – Resultado Orçamentário
O Orçamento do CREF16/RN foi estimado em R$ 2.835.711,11, não ocorrendo Suplementação durante o exercício de 2020, realizando
R$ 1.855.663,44 de Receita e R$ 1.586.971,57 de Despesas, tendo um Superávit de R$ 268.691,87. Ressalta-se que a quebra da
expectativa de receitas, deu-se, sobretudo, em virtude da Pandemia da COVID-19, que impactou fortemente os registrados do
CREF16/RN.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2020 2019
Variações Aumentativas 5.678.456,06 5.326.904,06 
Variações Diminutivas 2.815.264,22 2.806.963,45 

Resultado Patimonial do Exercício 2.863.191,84 2.519.940,61 

NOTA 5 – Resultado Financeiro
O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a
Lei n.º 4.320/64, onde no Exercício de 2020, ficou mensurado o superávit financeiro acumulado de R$ 9.504.965,22.
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4.8. Notas Explicativas Às Demonstrações Contábeis Encerradas Em 31 De Dezembro De 2020 



NOTA 6 – Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido do CREF-16/RN é composto de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits 
apurados anualmente assim constituídos: PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2020 2019 2018
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.384.012,13 10.143.206,61 9.087.936,58 
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4.8. Notas Explicativas Às Demonstrações Contábeis Encerradas Em 31 De Dezembro De 2020 
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