
 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Av. T-3, n.º 1.855 - Setor Bueno (nas dependências do Clube Oásis) - Goiânia/GO - CEP. 74.215-110  
Fone: (62) 3229-2202 Fax: (62) 3609-2201 - Site: www.cref14.org.br - E-mail: cref14@cref14.org.br 

 

  

COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

 

 

 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

 

Art. 42 – São Órgãos permanente de Assessoramento do CREF14/GO-TO, além de outros que 

venham a ser criados em seu Regimento: 

 

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. 

 

Parágrafo único - Poderão ser criadas Comissões Temporárias ou Grupos de Trabalho, de 

acordo com a deliberação do Plenário.    

 

Art. 43 - As Comissões são órgãos de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário do 

CREF14/GO-TO às quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos 

que lhe forem enviados pelo Presidente do CREF14/GO-TO, retornando-os devidamente 

avaliados para decisão superior. 

 

Parágrafo único – A Comissão de Ética Profissional possui capacidade decisória em primeira 

instância. 

 

Art. 44 - As Comissões contarão em suas composições com, no mínimo, 01 (um) Membro do 

CREF14/GO-TO, podendo ser integradas por outros Profissionais de Educação Física registrados 

e designados pelo Plenário, sendo entre eles eleito o Presidente e o Secretário, para um 

mandato igual ao da Diretoria. 

 

§ 1º - As Comissões elegerão em sua primeira reunião o seu Presidente e seu Regimento 

disporá sobre sua competência, organização e funcionamento, após aprovação do Plenário do 

CREF14/GO-TO. 

 

§ 2º - As Comissões Permanentes deverão ser presididas por Conselheiro, desde que estes não 

sejam Membros da Diretoria. 
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§ 3º - Os Membros da Diretoria não poderão integrar a Comissão de Controle e Finanças. 

 

§ 4º - Os componentes dos Órgãos de Assessoramento são investidos em suas funções 

mediante assinatura de Termo de Posse. 

 

§ 5º - As reuniões das Comissões são convocadas por seu Presidente, observado o disposto no 

inciso IV do artigo 40 deste Estatuto. 

 

Art. 45 – As Comissões reúnem-se com qualquer número, mas só deliberam por maioria 

simples de seus Membros. 

 

SUB SEÇÃO I 

 

DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS 

 

Art. 46 – À Comissão de Controle e Finanças compete especificamente: 

 

I – examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o 

balanço do exercício do CREF14/GO-TO e de suas Seccionais, emitindo parecer para 

conhecimento e deliberação do Plenário; 

 

II – examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF14/GO-TO e suas Seccionais, 

verificando se correspondem às cotas creditadas e se foram efetivamente quitadas, 

relacionando, mensalmente, as Seccionais em atraso, com indicação das providências a serem 

adotadas; 

 

III – examinar a proposta orçamentária do CREF14/GO-TO; 

 

IV – apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria 

financeira, sugerindo as medidas a serem tomadas. 

 

Art. 47 - A Comissão de Controle e Finanças reunir-se-á ordinariamente para analisar a 

prestação de contas apresentada pela Diretoria e, extraordinariamente, sempre que 

convocada por seu Presidente, ou pelo Presidente do CREF14/GO-TO, ou por deliberação do 

Plenário do CREF14/GO-TO. 

 

SUB SEÇÃO II 

 

DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL 

 

  



 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Av. T-3, n.º 1.855 - Setor Bueno (nas dependências do Clube Oásis) - Goiânia/GO - CEP. 74.215-110  
Fone: (62) 3229-2202 Fax: (62) 3609-2201 - Site: www.cref14.org.br - E-mail: cref14@cref14.org.br 

 

 

Art. 48 - À Comissão de Ética Profissional compete especificamente: 

 

I – zelar pela observância dos princípios do Código de Ética do Profissional de Educação Física; 

 

II - propor ao Plenário do CREF14/GO-TO mudanças no Código de Ética do Profissional de 

Educação Física, para que este leve a proposta ao CONFEF; 

 

III - funcionar como Conselho de Ética Profissional; 

 

IV - autuar, instruir e julgar, em primeira instância, os casos de denúncia de Profissionais ou de 

Pessoas Jurídicas que tenham ferido o Código de Ética do Profissional de Educação Física, 

levando as suas deliberações para conhecimento do Plenário do CREF14/GO-TO; 

 

V - examinar e apreciar, em primeira instância, os recursos interpostos por seus registrados, 

inclusive, determinando diligências necessárias à sua instrução, levando à seguir, a 

homologação do Plenário do CREF14/GO-TO. 

 

SUB SEÇÃO III 

 

DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 49 - À Comissão de Orientação e Fiscalização compete especificamente: 

 

I – orientar e fiscalizar o exercício profissional, na área de sua abrangência, prestado por 

pessoa física; 

 

II – orientar e fiscalizar o exercício profissional, na área de sua abrangência, prestado por 

Pessoa Jurídica e os organismos onde Profissionais de Educação Física prestem serviços; 

 

III – propor representação às autoridades competentes sobre os fatos que apurar e cuja 

solução ou repreensão não seja de sua alçada; 

 

IV – programar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela fiscalização; 

 

V – elaborar instruções para o exercício da fiscalização atendendo aos fundamentos legais 

pertinentes; 

 

VI – informar à Diretoria, através de relatórios mensais, as ações e as atividades desenvolvidas 

pelo setor de fiscalização; 

 

VII - emitir parecer sobre assuntos referentes à fiscalização, quando solicitado pelo Plenário do 

CREF14/GO-TO ou por sua Diretoria; 



 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Av. T-3, n.º 1.855 - Setor Bueno (nas dependências do Clube Oásis) - Goiânia/GO - CEP. 74.215-110  
Fone: (62) 3229-2202 Fax: (62) 3609-2201 - Site: www.cref14.org.br - E-mail: cref14@cref14.org.br 

 

 

VIII – acompanhar e colaborar com a apreensão, pela Polícia Judiciária e/ou Vigilância 

Sanitária, dos instrumentos e tudo o mais que sirva, ou tenha servido, ao exercício ilegal da 

profissão; 

 

IX – denunciar ao CREF14/GO-TO as irregularidades encontradas e não corrigidas dentro do 

prazo; 

 

X – efetuar a sindicância a fim de verificar as condições técnicas para funcionamento dos 

organismos de que trata o inciso II deste artigo. 

 

SUB SEÇÃO IV 

 

DA COMISSÃO LEGISLAÇÃO E NORMAS 

 

Art. 50 - À Comissão de Legislação e Normas compete especificamente: 

 

I - levantar, analisar, debater e esclarecer os problemas legais inerentes à Educação Física, na 

área de sua abrangência; 

 

II - estudar a questão da cientifização da Educação Física, de suas várias vertentes e 

denominações; 

 

III - desenvolver intercâmbio com as Instituições de Ensino Superior, examinando em conjunto 

a questão da formação; 

 

IV - analisar as leis, decretos, pareceres e normas que se relacionem com a área da Educação 

Física e seus Profissionais. 

 

SUB SEÇÃO V 

 

DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 51 - À Comissão de Ensino e Preparação Profissional compete especificamente: 

 

I - estabelecer programas e projetos para o aprimoramento dos Profissionais de Educação 

Física; 

 

II – proceder ao reconhecimento dos Cursos de Especialização nos diferentes campos da 

Educação Física definidos pelo CONFEF; 
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III - desenvolver programas e demais procedimentos para o registro dos indivíduos sem 

graduação em Educação Física, cujos direitos assegurados foram instituídos pela Lei n° 9.696, 

de 01 de setembro de 1998; 

 

IV - constituir-se numa rede de discussão de troca de informações entre os Cursos Superiores 

de Educação Física, na área de sua abrangência; 

 

V - desenvolver ações e apoiar estudos sobre questões ligadas à formação profissional e ao 

mercado de trabalho na área da Educação Física; 

 

VI - analisar, discutir e participar do processo de autorização, avaliação e reconhecimento dos 

Cursos de Graduação em Educação Física, quando os mesmos forem da competência da área 

de abrangência do CREF14/GO-TO. 

 

 


