
C0NSELHO REGTONAL DE EDUCAçÃO FÍSrcA
164 Região

Rio Grande do Norte

PORTARIA CREF1 6/RN no'19 /?O22
Noisl RN, '!6 de mqio de 2022

Dlspôe sob,re o ressorcimenlo com cusÍos de
lronsporÍes o serenlpcgos o Conselherros peio
CREFIó/RN e da outras providênclos

C Presidente do Conselho Regionol de ÊducoçÕo Físico do lóo RegiÕo - CREFIólRN.
no uso dos otribuiçÕes legois que lhe confere c ort. 40, X do seu Estctuto,

CONSIDERANDO que os mondotos dos Conselheiros possuem coróter voluntqrio;

CON§IDERANDO o necessidode cie impiementor procedimentos internos poro efetucr
pogomentos por quilômetros rodcdos em veículos proprios or.i sob c responscbiliclode
cloqueles que cs conduzem;

CONSIDERANDO o preocupoÇÕo de gorontir oos Conselheiros designcdos, condiçÕes para o
exercício dcs funçÕes poro os quois forom eleilos;

CON§IDERANDO, o discussÕo em reuniÕo dc Diretorio e o que Íicou cieliberodo no reuniÕo do
Piencrrio reolizodc enr 14 de moio de 2A22.

Resolve:

Arl. 1o - Conceder ressorcimento no volor de R$ I,53 (Um reol e cinquento e três centcvos)
com cusfos de trcnsporte. oos Conselheiros, qucndo no efeiivo exercício de suos funçÕes,
poro execuçÕo de atividcldes externos inerentes os otribuiçÕes proprios <Je Conselheiros,
quondo outorizodos, referentes oo percurso entre o ponto de origem deles ote o locol onde
serÕo desempenhadcs cs otividodes e vice-verso, quondo utilizcrem meio próprio cje
locomoçÕo ou sob suo responsobilidode.

§ Único: - NÕo serÕo pogos nenhumo outrc despesc, relccionodo o tronsporte olem do volor
estcbelecido no Coput deste «:rtigo.

Arl. 20 - Possibllitar outro opçÕo pCIga por esÍe Conselho, por economicidode e seguronÇo, o
desloccmento em toxi. vons, clternotivos, ônibus ou similcres. principolmente ern município e
perci;rso onde residom mois de um Conselheiro, pqrc os reuniÕes ou eventos de interesse do
CREFI ó/RN.

Art. 3o - O ressorcimento de que irclto o copul deste crtigo fcr-se-o somente e medionie o
preenchimento do forrnulorio devidomente preenchido e ossinodo pelo requerenie.

Arl" 4n - Esto portorio entro em vígor no dcrto cie suc publiccçÕo, oté ul'terior delibercçÕo,
retrocgindo seus efeitos oo dio I ó de moio de 2A22.
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