
 
 

 

PORTARIA CREF14/GO-TO N.º 186/2022 

Dispõe sobre o atendimento presencial no âmbito 
do CREF 14/GO-TO; 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 14ª 

REGIÃO – GOIÁS E TOCANTINS (CREF14/GO-TO), no uso de suas atribuições 

estatutárias: 

CONSIDERANDO o disposto no inciso X do art. 40 do Estatuto, bem como 

inciso IV e X do art. 44 do Regimento Interno do Conselho Regional de Educação Física 

da 14ª Região - Goiás e Tocantins (CREF14/GO-TO); 

 

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária da Diretoria do CREF 14/GO-TO 

realizada em 08 de abril de 2022, no uso de suas atribuições com fulcro no Estatuto, 

amparada no artigo 36 e incisos IV; VI e XVIII bem como no Regimento Interno 

amparada no artigo 34 e inciso XI; 

 

CONSIDERANDO a politica de qualidade de funcionamento do CREF 

14/GO-TO tanto na sede estabelecida em Goiânia, Goiás, quanto na seccional em 

Palmas, Tocantins; 

 

CONSIDERANDO ainda que para melhoria de atendimento aos inscritos e 

otimização dos serviços prestados à comunidade;   

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Todos os atendimentos presenciais realizados nas dependências 

do CREF 14/GO-TO, na sede situada no município de Goiânia, estado de Goiás, bem 
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como na seccional situada no município de Palmas, estado do Tocantins, serão 

realizados mediante agendamento, no telefone de número 62 3229 2202. 

 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 14ª REGIÃO, aos 19 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 
Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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