
 
 

PORTARIA CREF14/GO-TO N.º 174/2021 

Dispõe sobre recesso natalino e suspensão dos 

prazos processuais de 24 de dezembro de 2021 a 02 

de janeiro de 2022, na sede e seccional do 

CREF14/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 e do 

Regimento Interno do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região - Goiás e 

Tocantins (CREF14/GO-TO); 

CONSIDERANDO a decisão de diretoria do dia 16 de dezembro de 2021, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Determinar a suspensão das atividades internas e externas, bem 

como de todas os processos éticos profissionais, sindicância e processos administrativos 

em geral, no âmbito desta Autarquia, no período compreendido de 24 de dezembro de 

2021 a 02 de janeiro de 2022, para fiel observância dos prazos processuais. 

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

publicada observadas as formalidades legais. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA14ª REGIÃO, aos 21 de dezembro de 2021. 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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