
 
 

 

RESOLUÇÃO CREF14/GO-TO Nº 100/2021 

 

Altera os §§ 2º e 3º do Artigo 7º da 

RESOLUÇÃO Nº 066/2018/CREF14/GO-TO 

de 30 de julho de 2018. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 14º REGIÃO  - CREF14/GO-TO, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais, e o disposto nos incisos II e IX do art. 40 do Estatuto do Conselho Regional 

de Educação Física da 14ª Região – CREF14 GO/TO; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária do CREF14 GO/TO, 

ocorrida em Reunião do dia 18 de setembro de 2021; 

 

R E S O L V E: 

 

Art.1º - Alterar a redação do §§2º 3º do artigo 7º da RESOLUÇÃO Nº 

066/2018/CREF14/GO-TO de 30 de julho de 2018, que passa vigorar com a seguinte 

redação:  

 

“Art. 7º ......................... 

§ 1º ............................. 

§  2º  -  As  faltas  ao  serviço  por  motivo  de  doença,  correspondentes  aos  

primeiros  quinze  dias  de afastamento, serão abonadas, para fins disciplinares 

de anotação no assentamento individual e pagamento, por intermédio de atestado 

médico ou odontológico, que deverá ser anexado à justificativa contendo as 

assinaturas do funcionário, Chefia Imediata a ser apresentado à Administração no 

prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de emissão, pelo empregado 

ou seu representante. 
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§ 3º - Os atestados de comparecimento à consultas médicas, odontológicas, 

deverão conter: o nome do profissional e o  respectivo  carimbo  com  nº.  de  

inscrição  no  Conselho  Regional  da  profissão, não podendo conter rasuras, 

indicando a data e horário de chegada e saída do empregado, Código 

Internacional de Doenças – CID. 

...................................” 

 

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

 

Goiânia, 26 de outubro de 2021. 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente Cref14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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