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Goiânia, 23 de Dezembro de 2020. 

 

PORTARIA CREF14/GO-TO Nº 134/2020 

 

 

 

Dispõe sobre o recesso natalino de 2020 no âmbito 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 as comemorações do Natal e do Ano Novo nos dias 25/12/2020 e 

31/12/2020, respectivamente;  

 

Resolve: 

 

Art. 1º - Decretar recesso no âmbito do CREF14 GO/TO no período compreendido entre os 

dias 24/12/2020 (quinta-feira) e 01/01/2021 (sexta-feira), com retorno às atividades normais no 

dia 04/01/2021, (segunda-feira) em período integral compreendido entre as 08h e às 17h. 

Art. 2º - No período mencionada no art. 1º não haverá expediente na sede do CREF14/GO-TO 

e na Seccional do CREF14/GO-TO no Estado do Tocantins. 

Art. 3º - Os prazos que por ventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam 

automaticamente prorrogados para o dia 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira). 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor nesta data e revogada as disposições em contrário. 

 

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

 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente em Exercício 

CREF 001934 - G/GO 
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