SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região
Mato Grosso do Sul
Resolução CREF11/MS nº 210/2018
2018.

Campo Grande, 27 de outubro de

Altera a Resolução 167/2016 que dispõe sobre o Manual de Procedimentos de Orientação e Fiscalização
e Tabela de Infrações e Penalidades do CREF11/MS.
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, no uso de suas atribuições
estatutárias, conforme dispõe o inciso IX, do art.40 e:
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 62, inciso VII e VIII, do Estatuto do CONFEF, compete aos
CREF´s cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº 9.696/98, das Resoluções e demais
normas baixadas pelo CONFEF;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 294/2015 do CONFEF;
CONSIDERANDO o disposto no Art.2º da Lei 11.000/2004;
CONSIDERANDO o disposto no Manual de Orientação e Fiscalização do Sistema CONFEF/CREFs;
CONSIDERANDO a deliberação da 74ª Reunião Plenária ocorrida em 27 de outubro de 2018;
RESOLVE:
Art.1º -Alterar o §5º do art.3º, o art.33 e o código 10 do anexo I da Resolução CREF11/MS nº
167/2016, publicada no DOU nº 135, páginas 162, 163, e 164, do dia 15/07/2016, que passam a
vigorar com as seguintes redações:
Onde se lê:
Art. 3º – (...)
§ 5º – Caso o fiscalizado alegue estar amparado por decisão judicial capaz de impedir o
exercício da fiscalização, o Agente de Orientação e Fiscalização requisitará a apresentação do
documento de identidade do fiscalizado que comprove tal situação, e, se necessário, da
decisão judicial mencionada, devendo, em caso de dúvidas, contatar a Coordenação do
Departamento de Orientação e Fiscalização.
Art.13(...)
§ 2º – Não sendo impugnada a autuação, a autoridade certificará a revelia e a confirmação da
autuação promovida, sendo de responsabilidade do Departamento de Orientação e
Fiscalização as providências para a adoção das medidas cabíveis.
§3º- A regularização da situação que deu causa a autuação, até o julgamento da impugnação,
determinará o arquivamento do processo administrativo de fiscalização, salvo nos casos
constatados de conivência com o exercício ilegal da profissão, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço a fiscalização.
Art. 33 - As infrações de natureza MÉDIA serão punidas com CENSURA e/ou MULTA.
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§1º- A aplicação da penalidade de censura consiste em repreensão que será divulgada nas
publicações oficiais do CREF11/MS e em jornais de grande circulação ou diário oficial, após a
intimação do infrator.
ANEXO I:
CÓDIGO 10: Pessoa Jurídica (registrada) em funcionamento, mas sem credenciamento/ Pessoa
Jurídica (registrada) com credenciamento vencido.
Leia-se:
Art. 3º – (...)
§ 5º – Caso o fiscalizado alegue estar amparado por decisão judicial capaz de impedir o
exercício da fiscalização, o Agente de Orientação e Fiscalização requisitará a apresentação do
documento de identidade do fiscalizado que comprove tal situação, e, se necessário, da
decisão judicial mencionada, devendo, em caso de dúvidas, contatar a assessoria jurídica do
CREF11/MS.
Art.13(...)
§ 2º – Não sendo impugnada a autuação e nem regularizada a situação, a autoridade
certificará a revelia e a confirmação da autuação promovida, sendo de responsabilidade do
Departamento de Orientação e Fiscalização as providências para a adoção das medidas
cabíveis.
§3º- A regularização da situação que deu causa a autuação dentro do prazo para apresentação
de impugnação ou até o julgamento da impugnação protocolada, determinará o
arquivamento do processo administrativo de fiscalização, salvo nos casos constatados de
conivência com o exercício ilegal da profissão, ou, ainda, na ocorrência de reincidência,
fraude, resistência ou embaraço a fiscalização.
Art. 33 - As infrações de natureza MÉDIA serão punidas com ADVERTÊNCIA e/ou MULTA.
§1º - A aplicação da penalidade de advertência será feita por termo próprio, enviado via
correios ou entregue pessoalmente ao infrator, considerando-se o infrator, para todos os
efeitos, advertido.
ANEXO I:
CÓDIGO 10: Pessoa Jurídica (registrada) em funcionamento, mas sem CRPJ (Certificado de
Registro de Pessoa Jurídica)/ Pessoa Jurídica (registrada) com CRPJ (Certificado de Registro de
Pessoa Jurídica) vencido.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor a contar da data de sua publicação.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA
Presidente CREF11/MS
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