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INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE
REGISTRO DE PESSOA FÍSICA
Concedido quando da Cessação do Exercício Profissional de Administrador

 Preencher claramente requerimento padronizado ou próprio, ao Presidente
do CRA/RS.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
 Devolução da CIP (Carteira de Identidade Profissional), ou em caso de
perda ou roubo da mesma apresentar cópia da ocorrência policial;
A licença de registro profissional será concedida por prazo de até 2(dois)
anos, renovável mais uma vez, por igual período, ao profissional que
estiver em dia com suas obrigações, mediante requerimento ao Presidente
do CRA, apresentando as razões do seu pedido, acompanhado da
documentação comprobatória da causa que a justifique e da Carteira de
Identidade Profissional.
Se o requerente:
a) não estiver exercendo, temporariamente, a profissão, em decorrência da
assunção de cargo ou função cujas atividades sejam alheias aos campos de
atuação privativos do Administrador e seus desdobramentos/conexos. Neste
caso, deverá ser apresentada declaração do empregador, contendo a
denominação e descrição detalhada das tarefas inerentes ao cargo ocupado ou
declaração própria com os mesmos dados, caso o empregador não a forneça;
b) for acometido de moléstia que lhe impeça o exercício profissional por prazo
superior a 1 (um) ano, desde que seja apresentado atestado médico e outros
elementos probatórios que o CRA julgar convenientes;
c) estiver desempregado (a) e declarar de próprio punho esta condição, devendo
estar ciente de que a falsidade daquilo que declarar, sujeita-o às sanções penais
cabíveis;
d) for aposentado (a) e comprovar esta condição, desde que não esteja exercendo
a profissão, devendo estar ciente de que, uma vez licenciado, não poderá atuar
como Administrador, sob pena de ser autuado e multado por exercício ilegal da
profissão;
e) ausentar-se do País por período superior a 1 (um) ano, devendo apresentar
declaração ou outro documento que comprove o fato.
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PAGAMENTOS:
O profissional que requerer licença de registro até o dia 31 de março de cada
ano, deverá pagar apenas os duodécimos da anuidade relativos ao período.
Após esta data, a anuidade será devida integralmente.

Recolhimento da taxa de serviço. Consulte valor no CRA/RS ou no site.
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IMPORTANTE:
A Solicitação de licença de Registro Profissional Pessoa Física somente
será apreciada em reunião Plenária deste CRA-RS se os documentos
apresentados estiverem rigorosamente completos. A documentação pode
ser enviada via AR (não será aceita solicitação via E-mail).

