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MODELO 5 
 
 

DECLARAÇÃO DE INTEGRANTE DE CHAPA AO CRA (OU AO CFA) 
 
 
Senhor Presidente da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-____ 
 
Para fins de registro de chapa às eleições no CRA-_______ (ou no CFA) 
 
DECLARO: 
 

a) Nome completo  
___________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________
___ 

Registro no CRA-_____  nº _____    
 Data:____/_____/____  

CPF: ___________________ 

CI: _____________________  
 Data:____/_____/____ 

Endereços: 

Residencial: 

____________________________________________________________
____ 

CEP: _________________ Cidade: ________________________ UF: 
_______ 

Trabalho: 

____________________________________________________________
____     

CEP: _________________ Cidade: ________________________ UF: 
_______ 

Telefones:(____) ______________ Residencial 

(____) ______________ Trabalho 

(____) ______________ Celular 

Fax :         (____) ______________ Residencial 

(____) ______________ Trabalho 

(____) ______________ Outro 

E-mail:   (Pessoal) _________________________________________  

(Trabalho) _________________________________________ 
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por decisão irrecorrível do órgão competente nos 8 (oito) anos anteriores à 
eleição, suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de 
improbidade administrativa, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada 
pelo Poder Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da 
Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão 
de mandatário que houver agido nessa condição. 

na eleição imediatamente 
antecedente do Sistema 

CFA/CRAs 

sofrido, nos 8 (oito) anos anteriores à data mencionada no caput deste 
artigo, qualquer tipo de punição no âmbito do Sistema CFA/CRAs, ou 
condenação judicial transitada em julgado em razão de ilícito penal ou 
improbidade administrativa. 

(Outro) ____________________________________________ 

a) aceitar a inclusão de meu nome na chapa apresentada pelo Adm. 
___________; 

b) conhecer as normas e instruções pertinentes ao processo eleitoral; 
b) ter cidadania brasileira; 
c) possuir registro principal no CRA-____  e estar domiciliado na sua jurisdição 

em, no mínimo, 2 (dois) anos; 
d) estar em pleno gozo de meus direitos profissionais, inclusive quite com o 

CRA-__; 
e) estar ciente de que estou me candidatando especificamente a um mandato 

de Conselheiro ___(Efetivo ou Suplente)____________, de _____ (______) 
anos; 

f) titulação que conferiu minha habilitação profissional: 
______________________  

g) não ter exercido, no período de 6 (seis) meses imediatamente antecedente 
a esta data, atividade remunerada pelo CFA ou pelos CRAs, 
comprometendo-me a não exercê-la até a homologação dos resultados da 
eleição; 

h) não ter exercido, total ou parcialmente, os 2 (dois) últimos mandatos 
consecutivos de Conselheiro Efetivo ou Suplente no CRA-____ (ou no CFA) 

l) não ter tido licença ou cancelamento do meu registro no CRA-___ no 
prazo de 2 (anos) anos antecedentes à presente data; 

m)  (   )  ter tido 

       (   ) não ter tido 
 
 
 
 

n) (   ) ter  

(   ) não ter  
 

 
 

o) (  ) ter votado 
(   )não ter votado 
(   ) ter apresentado  justificativa  da ausência  

q) que não estou concorrendo ao CRA-___ (ou ao CFA) em nenhuma outra 
chapa; 

r) informo, ainda, que o nome de minha preferência, para efeito de inclusão e 
divulgação nas cédulas ou outros documentos é 
______________________ 

 

_____________________ de 
___________de____  

Adm.____________________________ 

Reg. CRA- ___ nº ___ 
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Anexo:Cópia da CIP em folha tamanho A4 (ou certidão fornecida pelo CRA) 

Obs: Quando se tratar do Responsável pela chapa, este não é obrigado a preencher o item “b” 


