
 
 

PORTARIA CREF14/GO-TO N.º 205/2022 

 

Dispõe, sobre horário excepcional de expediente, 

nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo FIFA 2022. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DA 14ª REGIÃO – GOIÁS E TOCANTINS (CREF14/GO-TO), no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais e disposto no inciso V e X do art. 82 da 

Resolução CONFEF nº 435/2022 que dispõe sobre o Estatuto do Conselho Federal de 

Educação Física – Estatuto único CONFEF/CREF e art. 44 inciso XXIII, do Regimento 

Interno do CREF14/GO-TO; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar quanto ao horário de 

funcionamento das unidades durante o período de realização da Copa do Mundo de 

Futebol de 2022; 

CONSIDERANDO a Portaria Federal nº 9.793 de 9 de novembro de 2022, 

do Ministério da Economia, na qual divulgou acerca do expediente excepcional nos dias 

de jogos da Copa do Mundo FIFA 2022; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.505 de 11 de novembro de 2022 da 

Prefeitura de Goiânia – GO, o Decreto nº 6.536 de 22 de Novembro de 2022 do Estado 

do Tocantins e o Decreto nº 10.167 de 18 de novembro de 2022 do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO a deliberação em reunião de diretoria do dia 18 de 

novembro de 2022; 

CONSIDERANDO ainda, ao notório envolvimento Nacional com o 

evento; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Estabelecer, em caráter excepcional, que nos dias úteis de jogos da 

seleção brasileira de futebol na copa do Mundo FIFA, o expediente e o atendimento ao 
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público externo no âmbito do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região 

Goiás e Tocantins, sede e seccional serão da seguinte forma: 

I - nos dias em que os jogos se realizarem às 12h não haverá expediente; 

II - nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente se 

encerrará às 11h, horário de Brasília;  

III - nos dias em que os jogos se realizarem às 16h, o expediente se 

encerrará às 14h, horário de Brasília.  

 

Art. 3º - O intervalo para repouso ou alimentação, previsto no art. 71 da 

CLT será de 15 (quinze) minutos nos dias em que o expediente computar 6 (seis) horas 

trabalhadas, não sendo concedido este intervalo, nos dias que a jornada de trabalho for 

menor que seis horas.  

 

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA14ª REGIÃO, aos 21 de novembro de 2022. 

 

 

Marcelo de Castro Spada Ribeiro 

Presidente CREF14/GO-TO 

CREF 001934-G/GO 
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