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 Goiânia, 15 de Dezembro de 2020. 

PORTARIA CREF14/GO-TO Nº 130/2020 

 

 

Dispõe sobre o fornecimento e uso de uniformes para os empregados 

públicos do CREF14/GO-TO.  

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª 

REGIÃO – CREF14/GO-TO, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe os 

incisos V, VI e X do artigo 40, do Estatuto do CREF14/GO-TO e: 

 

CONSIDERANDO o Acordo Coletivo de Trabalho entabulado entre o Conselho Regional de 

Educação Física da 14ª Região - CREF14/GO-TO e o Sindicato dos servidores em conselhos 

e ordens de fiscalização profissional e entidades coligadas e afins do Estado de Goiás – 

SINDECOF-GO;  

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 066/2018/CREF14/GO-TO que trata do Regulamento de 

Pessoal do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – CREF14/GO-TO;  

 

CONSIDERANDO a decisão da Diretoria do CREF14/GO-TO realizada em 11 de Dezembro 

de 2020. 

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Tornar obrigatório o uso de uniforme fornecido a expensas da administração, por todos 

os Empregados Públicos do Conselho Regional de  Educação Física da 14ª Região – 

CREF14/GO-TO, sendo que a não utilização do mesmo acarretará a aplicação das penalidades 

disciplinares previstas no artigo 33, da Resolução nº 066/2018/CREF14/GO-TO – Regulamento 

de Pessoal do CREF14/GO-TO. 

I – Estão dispensados do uso de uniforme os Procuradores/Advogados em razão da necessidade 

de utilização de vestimenta formal no exercício da Profissão, o Chefe de Gabinete e a 

Superintendência.  

II – Estará justificada a ausência do uso de uniforme por parte dos empregados recém admitidos, 

pelo período de até 90 (noventa) dias a contar da data de admissão, ante a necessidade de lapso 

temporal hábil para a confecção de uniformes aos empregados recém admitidos.  

Parágrafo único: O uniforme de uso diário e obrigatório a que se refere o caput deste artigo se 

refere ao modelo de uniforme atualizado e disponibilizado por cada gestão no decorrer do 

mandato de 3 (três) anos. 
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Art. 2º Os uniformes terão seus cortes, modelos, materiais, tecidos, composição e quantidades 

definidos pela Diretoria do CREF14/GO-TO ou por pessoa por ela nomeada, observado o 

seguinte:  

I – Os modelos e padrões dos uniformes deverão evitar cores, nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal ou partidária;  

II – O fornecimento dos uniformes deve respeitar o princípio da igualdade, sendo acessível a 

todos os empregados do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – CREF14/GO-

TO, do quadro efetivo e comissionado.  

Art. 3º o Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – CREF14/GO-TO promoverá 

a aquisição dos uniformes prontos e acabados, observadas as características e quantidades 

definidas pela Diretoria. 

§1º Na aquisição dos uniformes o administrador público deve observar o disposto na Lei 

8666/93, em respeito as normas licitatórias e contratuais, além disto, ainda, atentar-se-á às 

disponibilidades orçamentárias e financeiras do órgão para suportar referida despesa.  

§2º Ordinariamente, a renovação dos modelos de uniformes será efetuada a cada período de 

gestão da Diretoria do CREF14/GO-TO, correspondente a mandato de 03 (três) anos, nas 

quantidades especificadas. 

§4º O servidor poderá adquirir às suas expensas, peças adicionais, assim como definir modelos, 

observados os tecidos previamente definidos e condicionado à aprovação da Presidência.  

§5º No caso de perda ou perecimento do uniforme, por culpa do servidor, este deverá ressarcir 

as despesas ao erário público.  

Art. 4º A posse e o uso dos uniformes de que trata a presente Portaria são privativos dos 

empregados públicos do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – CREF14/GO-

TO, e devem ser por eles utilizados somente para o exercício de suas atividades junto ao órgão, 

sendo que o uso indevido do uniforme por parte do empregado será passível de punição, nos 

termos do artigo 182 da CLT. 

Art. 5º Os empregados firmarão um termo de responsabilidade, no dever funcional de usar 

adequadamente, limpar, guardar e conservar suas peças de uniformes. 

Art. 6º Nas hipóteses de alteração do modelo do uniforme a cada 03 (três) anos, assim como na 

hipótese de substituição de peça(s) de uniforme, em razão de defeito ou inutilidade, fica o 

empregado obrigado a restituir as peças de uniforme substituídas. 

Parágrafo único – Na hipótese de término do vínculo empregatício com o Conselho Regional 

de Educação Física da 14ª Região – CRE14/GO-TO, fica o empregado obrigado a restituir os a 
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totalidade dos uniformes anteriormente utilizados e que estiverem sob sua posse e guarda, com 

referência ao período de vigência do contrato de trabalho. 

Art. 7º – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva do CREF14/GO-TO. 

Art. 8º - Esta portaria entra em vigor nesta data e revogada as disposições em contrário. 

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, observadas as formalidades legais. 

 

 

 

Marcos Lopes de Oliveira 

Presidente 

CREF 000698-G/GO 


