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Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais

A entidade acima identificada vem requerer ao Exmo. Sr. Presidente do CREF6/MG, o Registro de Pessoa Jurídica, por ter como 
objetivo social, a prestação de serviços na área de Atividade Física.

Documentos que devem ser anexados a esta ficha de inscrição de Pessoa Jurídica, para apreciação deste Regional:

1 – Para as Pessoas Jurídicas legalmente constituídas, com o Contrato Social, Estatuto ou Ata registrados em Cartório competente:

 (  ) Cópia de comprovante de inscrição no CNPJ.
 (  ) Cópia da Guia de IPTU do ano em curso ou Declaração Contador.
 (  ) Cópia do Contrato Social, Ata ou Estatuto que a constitui. 
 (  ) Cópia de toda e qualquer Alteração Contratual que tenha ocorrido desde a constituição legal da Pessoa Jurídica até a
       presente data. 
 (  ) Alvará de Localização (Prefeitura Municipal).
 (  ) Alvará Sanitário (Secretaria Municipal de Saúde).
 (  ) Pagamento da Taxa de Registro.
 (  ) Pagamento Anuidade.

2 – Para as Pessoas Jurídicas que foram declaradas por decreto, como de Utilidade Pública, acrescentar nos documentos exigidos 
acima.

 (  ) Cópia do Decreto ou Certificado que a caracterize de Utilidade Pública.

DECLARAÇÕES

A Entidade caracterizada declara para os devidos fins e como expressão da verdade o que segue:
a) Prestar serviços de atividade física a terceiros desde ___ / ___ / ____, como também que atividades desenvolvidas são:
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

_____________________________________________________
Local e data

__________________________________________________________________________________
Assinatura de um dos Sócios-Proprietários e Carimbo da Empresa (com CNPJ)

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Modalidade: Registro

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

ENDEREÇO

CEP

CNPJ

CIDADE UFBAIRRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE     (    ) FAX     (    ) 
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A Entidade caracterizada declara para os devidos fins e como expressão da verdade o que segue:
a) Prestar serviços de atividade física a terceiros desde ___ / ___ / ____, como também que atividades desenvolvidas são:
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

b) Manter em seu quadro técnico os Profissionais de Educação Física abaixo relacionados: 

c) Assegurar aos Profissionais de Educação Física atribuições compatíveis com as exigências legais, éticas e de dignidade profissional 
e absoluta autonomia em assuntos técnicos.

d) Ter seu Contrato Social, Estatuto ou Ata registrado no  ___________________ Cartório de ________________na cidade de 
___________________ no Estado de __________________________ .

O sócio-proprietário, abaixo caracterizado, que a seguir assina, afirma serem verdadeiros dos dados aqui constantes. 

________________________________________________________________________
Nome completo de um dos sócios-proprietários

_________________________________________________ de __________________ de __________ .

___________________________________________________________________________________
Assinatura de um dos Sócios-Proprietários e Carimbo da Empresa (com CNPJ)

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Modalidade: Registro

DECLARAÇÕES

                       NOME COMPLETO                               MODALIDADE            HORÁRIO NÚMERO REGISTRO CREF
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Eu, _______________________________________________________, Profissional de Educação Física no CREF6/MG, sob o nº.: 

__________________, responsável pela Pessoa Jurídica ____________________________________________________________, 

declaro perante o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, estar ciente da Resolução CONFEF nº 134/2007.

Entende-se como Responsável Técnico, aquele Profissional de Educação Física que se responsabiliza perante o CREF6 para atuar 

como tal, zelando pela qualidade dos serviços prestados pela Pessoa Jurídica, exercendo um papel de coordenação, responsabilizado-se 

pela qualidade do material utilizado e dos serviços prestados, bem como, obrigando-se a comunicar ao Conselho Regional, o seu 

desligamento da função ou afastamento da Pessoa Jurídica.

________________________________ , _____ de ______________ de ________.

__________________________________________________________________

Assinatura de um dos Sócios-Proprietários e Carimbo da Empresa (com CNPJ)

________________________________________________________

Assinatura do Responsável Técnico 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Modalidade: Registro

TERMO DE CIÊNCIA
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Eu, _______________________________________________________________________________________________________, 

registrado no CREF6 sob o nº.: __________________, declaro perante o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, assumir 

a Responsabilidade Técnica pelas atividades físicas desenvolvidas na entidade _________________________________________, 

comprometendo-me a zelar pela qualidade dos serviços prestados nessa área, exercendo um papel de coordenação desses 

trabalhos, responsabilizado-me pela qualidade e guarda do material técnico utilizado e obrigado-me a comunicar ao CREF6 em 

caso de meu desligamento da entidade acima citada.

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Endereço: ___________________________________________________________________________________________________

Bairro: ________________________________________Cidade:____________________________________________ UF: ________ 

CEP: _____________________________________ Telefone: (       ) __________________________ Fax: (      )____________________

Endereço eletrônico: __________________________________________________________________________________________

Horário de Funcionamento: _____________________________________________________________________________________

Atividades Físicas:  ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Horário de trabalho do Responsável Técnico:

_______________________________, _______ de ____________________ de ________.

  _____________________________________________________________________

Assinatura

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Modalidade: Registro

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DIAS DA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

ÁS

MANHÃ TARDE NOITE
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Declaro para os devidos fins de registro junto ao CREF6/MG, que a área ocupada pelo estabelecimento requerente do registro é de 

________ m², conforme cópia anexa da guia do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, do corrente exercício.

Valor da Anuidade: R$ ___________________ (_______________________________________________________________________)

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente, sob pena de responsabilidade civil e criminal.

____________________________________, _______ de _____________________ de ___________.

_____________________________________________________________________________________

Assinatura de um dos Sócios-Proprietários e Carimbo da Empresa (com CNPJ)

 Nome:

 CPF:

 Telefone de contato: 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Modalidade: Registro

DECLARAÇÃO DE METRAGEM

NOME DO ESTABELECIMENTO

NOME FANTASIA

ENDEREÇO

CEP CIDADE UFBAIRRO

CNPJ

NOME DO RESPONSÁVEL  
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I. Do acadêmico

Eu, _________________________________________________________, aluno regularmente matriculado no ________ ano, 

_________semestre de graduação em Educação Física da ___________________________________________________, conforme 

comprovante anexo, declaro que pretendo desenvolver ________________________________________________________ horas 

de estágio extracurricular junto _________________________, situado à ______________________________________________, 

telefone (    ) ______________________________, e sob a responsabilidade do Profissional estabelecido na Resolução CONFEF 

134/2007 e legislação pertinente.

__________________________________________________________________

Assinatura do acadêmico 

II. Do Profissional Orientador Responsável

Eu, _________________________________________________________, inscrito no CREF6 sob o nº _____________________, 

declaro estar ciente da Resolução CONFEF 134/2007 e legislação pertinente, acatando-a, considerando-a e após o procedimento 

de análise detalhada das qualidades e do conhecimento pré-profissional, aceito a orientação do acadêmico __________________

_________________________ que deverá cumprir as _________ horas junto às atividades de ______________________________

___________________________________________, com minha permanente presença e observação, no período de ________ de 

____________________________ de _________ a ________ de ______________________________ de __________.

__________________________________________________________________

Assinatura do Orientador Profissional

III. Da Instituição Co-Responsável 

Eu, _________________________________________________, RG nº __________________, na qualidade de (proprietário, gerente) 

____________________________________, declaro conhecer a Resolução CONFEF 134/2007 e legislação pertinente, sendo este 

estabelecimento registrado no CREF6, sob nº _____________________________, assumo a responsabilidade pelo desenvolvimento 

do estágio pretendido junto a este estabelecimento, comprometendo-me a fazer cumprir toda a legislação pertinente para que o 

programa ora proposto se realize. 

_______________________________________, ______ de ___________________ de _______.

__________________________________________________________________

Assinatura de um dos Sócios-Proprietários e Carimbo da Empresa (com CNPJ)

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Modalidade: Registro

DECLARAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO 


