USO EXCLUSIVO DO CREF
INSCRIÇÃO Nº__________PJ/SC
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Razão Social: ____________________________________________________________________
Nome Fantasia: __________________________________________________________________
CNPJ nº ____________________________ Data de início de funcionamento: ____/____/______
Nome do Representante Legal: ______________________________________________________
CPF nº do Representante Legal: ______________________________________________________
Endereço Comercial: _______________________________________________________________
nº _________ Complemento: _____________________ Bairro: ____________________________
Cidade: _____________________________________ UF __________ CEP ___________________
Fone: ( _____ ) _________________________ Contato: ( _____ ) _________________________
E-mail: ______________________________________ (que serão enviadas as decisões).
Estabelecimento Fiscalizado: ( ) NÃO ( ) SIM, se fiscalizada n°do Relatório de Fiscalização ___________
A entidade acima identificada, vem, através de seu representante legal, requerer ao Sr. Presidente do
Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região – CREF3/SC, a inscrição de pessoa jurídica, tendo em
vista a prestação de serviços na área da atividade física, desportiva e/ou similares.
A entidade acima caracterizada, na pessoa de seu representante legal, declara para os devidos fins e como
a expressão da verdade, prestar serviços de atividades físicas, desportivas e/ou similares à terceiros, bem
como assegurar que as prestações desses serviços sejam desenvolvidas de forma ética e sob a
responsabilidade de Profissional de Educação Física devidamente registrado no Conselho Regional de
Educação Física. Para tanto, informa desenvolver as seguintes atividades:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ciente que deferido o Registro será procedida a cobrança de anuidades, inclusive em relação ao exercício
atual, nos termos das resoluções vigentes.

____________________________, _______ de _______________________ de _________

Assinatura do Representante Legal
Informações necessárias para a Inscrição:
- Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ atualizado;
- Cópia do contrato social; ou Requerimento de Empresário, ou ata e estatuto que a constituiu;
- Cópia de todas e quaisquer alterações contratuais que tenham ocorrido desde a constituição legal da pessoa jurídica até a presente data;
- Termo de responsabilidade técnica, assinado do Profissional de Educação Física que assumirá esta condição;
- Relação dos Profissionais de Educação Física integrantes do quadro técnico, com seus respectivos números de registro no CREF e modalidade que
ministram;
- Preencher o Formulário de Impressão de Boleto para Inscrição no Conselho Federal de Educação Física – CONFEF no valor de R$ 100,00 (cem
reais), imprimir e efetuar o pagamento em qualquer agência bancária (site: http://www.crefsc.org.br/pjuridica.php).

IMPORTANTE:
As DECISÕES do processo de registro serão enviadas para o e-mail informado acima.

