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PORTARIA CRESS 1ª REGIÃO Nº 29, de 21 de dezembro de 2021. 

 

DISPÕE SOBRE O RECESSO DE FIM DE ANO DE 

TRABALHADORES/AS DO CRESS 1ª REGIÃO. 

 

A PRESIDENTE DO CRESS-1ª REGIÃO, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais,  

 

CONSIDERANDO que a relação entre o CRESS 1ª Região e seus/suas trabalhadores/as é regida 

pelas disposições da CLT, pelas normativas internas do Conjunto CFESS/CRESS quanto à de gestão 

do trabalho e pelas disposições de Acordo Coletivo firmado anualmente entre o regional e o órgão 

sindical que representa a categoria de trabalhadores/as do conselho, qual seja o SINDICOPA. 

 

CONSIDERANDO que permanece vigente cláusula de acordo coletivo, firmado entre CRESS 1ª 

Região e SINDICOPA, com expressa indicação de recesso de final de ano aos/às trabalhadores/as 

deste regional no período compreendido entre 23 de dezembro a 1º de janeiro, conforme informações 

prestadas pela assessoria jurídica, por meio do MEMORANDO Nº 09/2021/JUR/CRESS1. 

 

CONSIDERANDO a importância da observância de boas práticas de relações sindicais e 

compromisso com os termos firmados em acordo coletivo. 

 

CONSIDERANDO a expedição da Portaria CRESS 1ª Região nº 27/2021. 

 

CONSIDERANDO a decisão da Diretoria do CRESS 1ª Região em 21 de dezembro de 2021, com 

aprovação da presente ad referendum. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. CONCEDER ponto facultativo às/aos trabalhadoras/es do CRESS 1ª Região no período 

compreendido entre 23 de dezembro de 2021 a 1º janeiro de 2022. 

 

Parágrafo único. No período especificado no caput não haverá atendimento ao público, nem 

expediente no CRESS 1ª Região e Seccional Santarém-PA 

 

Art. 2º. Dê-se ciência aos NUCRESS e à Seccional de Santarém-PA. 

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 4º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

OLGA MYRLA TABARANÃ SILVA 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª REGIÃO 

Conselheira Presidente 
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