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BAIXA DE ANOTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO OU
PARTICIPANTE DO QUADRO TÉCNICO

É o término do vínculo entre responsável técnico e empresa perante o Crea-PI. Quando
o profissional que se desliga da responsabilidade técnica é o único daquela atividade na
empresa, esta deverá dentro de 10 dias providenciar a anotação de outro responsável
técnico, com as mesmas atribuições, sob pena de fiscalização, notificação e autuação
por  falta  de  Responsável  Técnico.  A empresa  não  poderá  exercer  a  atividade  do
responsável  que  sai  enquanto  permanecer  sem  responsável  técnico  para  aquela
atividade.

Documentação:

1. Quando solicitada pelo profissional:

1.1. Requerimento próprio
Preenchido sem rasuras, datado e assinado por ambas as partes, com firma reconhecida.
O  profissional  não  poderá  ter  nenhuma  obra  (ART)  em  andamento  pela  empresa.
Atenção ao disposto na Resolução 336/89 Art. 17 §3º
§  3º  -  A baixa  de  responsabilidade  técnica  requerida  pelo  profissional  só  pode  ser
deferida  na  ausência  de  quaisquer  obrigações  pendentes  em seu  nome,  relativas  ao
pedido, junto ao Conselho Regional.

2. Quando solicitada pela empresa:

2.1. Requerimento próprio 
Preenchido sem rasuras, datado e assinado por ambas as partes, com firma reconhecida. 
O profissional não poderá ter nenhuma obra (ART) em andamento pela empresa. 
2.1.1.  Na  impossibilidade  de  assinatura  pelo  representante  da  empresa,  apresentar
procuração pública feita em cartório e documento de identidade do outorgado.
2.2. Comprovante de desligamento entre as partes:
Optar por uma das alternativas abaixo, dependendo do caso:
2.2.1. Distrato do contrato de trabalho, em original e cópia (para o Crea-PI autenticar),
ou cópia autenticada. 
O distrato entre contratante e contratado deverá ter reconhecimento de firma.
2.2.2 Carteira de Trabalho, em original e cópia (para o Crea-PI autenticar), ou cópia
autenticada,  com  páginas  de  identificação  (foto/assinatura  e  qualificação  civil)  e
contrato de trabalho, com a data de saída do profissional da empresa;
2.2.3 Ficha de empregado, em original e cópia (para o Crea-PI autenticar), ou cópia
autenticada,  com  a  identificação  (foto/assinatura  e  qualificação  civil),  data  da
contratação e data de saída do profissional da empresa;
Obs.: O disposto na Resolução 336/89 Art. 17 §3º, deverá ser observado tanto quando
solicitado pela empresa quanto pelo profissional.
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§  3º  -  A baixa  de  responsabilidade  técnica  requerida  pelo  profissional  só  pode  ser
deferida  na  ausência  de  quaisquer  obrigações  pendentes  em seu  nome,  relativas  ao
pedido, junto ao Conselho Regional.
2.2.4 Alteração de Contrato Social, em original e cópia(para o Crea-PI autenticar), ou
cópia autenticada, quando:
▪ O sócio anotado como responsável técnico sair da sociedade;
▪ Houver alteração no contrato social da empresa (razão, objeto, capital, endereço...)
O campo do requerimento, destinado as informações da última alteração do contrato
social deve obrigatoriamente estar preenchido.
2.2.5 No caso de sócio: Declaração firmada pelo profissional, informando que deixará
de ser responsável técnico, mas continuará como sócio da empresa.


