Dispoe sobre regulamenta��o da baixa de registro profissional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCA�AO F�SICA no uso de suas atribui��es
estatut�rias conforme dispoe o inciso VII art.35 e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta��o acerca da baixa do registro profissional junto ao CREF1,
seja em car�ter tempor�rio ou definitivo.

CONSIDERANDO a import�ncia de manter atualizado seu banco de dados, possuindo o n�mero real dos
profissionais registrados em pleno gozo das suas atividades laborais,
CONSIDERANDO a necessidade de dificultar o exerc�cio ilegal da profiss�o e diminuir o �ndice de
inadimpl�ncia de profissionais que mant�m seus registros ativos sem exercer a profiss�o,

RESOLVE:

Art. 1o  Regulamentar a baixa do registro profissional junto ao CREF1, que poder� ser realizada em car�ter
provis�rio ou definitivo, em conformidade com os artigos subseq�entes.

Art. 2o  O procedimento para baixa do registro profissional se dar� em car�ter formal, atrav�s de processo
administrativo junto ao CREF1, devendo ser instru�do pelo profissional requerente com os seguintes documentos:

I  Qualifica��o completa do profissional requerente;
II  Op��o acerca das modalidades de baixa de registro, a saber, em car�ter provis�rio ou definitivo;
III  Exposi��o de motivos para a baixa profissional, que dever� ser declarado expressamente pelo profissional;
IV  Declara��o de ci�ncia da impossibilidade de exercer as atividades primativas do profissional de Educa��o
F�sica ap�s o protocolo de solicita��o, sob pena de responder civil e criminalmente pelo exerc�cio da
profiss�o;
b) Devolu��o da C�dula de Identidade Profissional original, mediante protocolo de entrega da mesma.
� 1o  Caso o profissional nao possua sua c�dula de registro por perda ou extravio dever� declarar
expressamente na solicita��o de baixa do registro, sob pena de indeferimento do processo.
� 2o  Caso o profissional nao possua sua c�dula de registro por motivo de furto ou roubo, dever� declarar
expressamente na solicita��o de baixa e anexar c�pia do competente registro de ocorr�ncia policial.
� 3o  Caso o profissional esteja gozando de quaisquer dos convenios firmados atrav�s do CREF1, o mesmo
dever� comprovar documentalmente o cancelamento do respectivo convenio com a institui��o, atrav�s de
c�pia do respectivo documento que ser� anexada ao processo de baixa do registro.
� 4o  A nao apresenta��o de um dos documentos descritos neste artigo ensejar� no indeferimento do processo
administrativo.

Art. 3o  Para o deferimento do processo administrativo de baixa do registro profissional, dever� o profissional
requerente estar com as anuidades em dia junto ao CREF1.
Par�grafo �nico: Os pedidos de baixa de registro que forem protocolados no CREF1 at� 31 de mar�o do ano
corrente, ficarao isentos do pagamento de anuidade do exerc�cio em curso.

Art. 4o  A nao observ�ncia das normas contidas nesta resolu��o, incorrer� em san��es previstas na
legisla��o vigente.

Art. 5o  Esta resolu��o entrar� em vigor na data de sua publica��o.
�
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