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RESOLUÇÃO CREFITO-7 Nº 05/2013 
 

 
Dispõe sobre a possibilidade da 
concessão e renovação especial de 
Licença Temporária de Trabalho - LTT 
pelo CREFITO-7, nas hipóteses 
previstas, e dá outras providências. 

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO (BAHIA E SERGIPE), no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 48 da Resolução COFFITO nº 182, de 26 de novembro de 1997; 
 
Considerando que a Resolução COFFITO nº 244, de 28 de novembro de 2002, 
instituiu a Licença Temporária de Trabalho destinada à permissão do exercício 
profissional ao Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional no aguardo da expedição 
do diploma de graduação pela Instituição de Ensino Superior; 
 
Considerando que a Resolução COFFITO nº 354, de 08 de novembro de 2008, 
alterou os artigos 2ª e 3ª da Resolução COFFITO nº 244, facultando ao Plenário dos 
Conselhos Regionais a concessão e renovação da LTT em situações especiais; 
 
Considerando que não se pode imputar ao profissional que já obteve a Licença 
Temporária de Trabalho pelo CREFITO-7, a responsabilidade pela demora na 
emissão dos diplomas expedidos pelas Instituições de Ensino Superior que 
possibilite a expedição da inscrição definitiva; 
 
Considerando a existência de um lapso temporal considerável, no cumprimento 
dos trâmites exigidos pelo COFFITO, desde o requerimento da inscrição definitiva 
até a efetiva concessão da referida habilitação ao profissional requerente; 
 
Considerando a urgência na concessão / renovação especial da Licença Temporária 
de Trabalho destinada à permissão do exercício profissional ao Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional no aguardo da expedição do diploma de graduação pela 
Instituição de Ensino Superior; 
 
Considerando o quanto deliberado na 1247ª Reunião Ordinária da Diretoria do 
CREFITO-7, ocorrida no dia 15 de abril de 2013, na sede da Instituição, ad 
referendum de seu Plenário; 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º.  A Licença Temporária de Trabalho de que trata o art. 2º da Resolução nº 
244/02 do COFFITO, com a redação dada pela Resolução nº 354/08, concedida ao 
profissional que se encontra no aguardo da expedição do diploma de graduação 
pela Instituição de Ensino Superior – IES poderá ser prorrogada, por até 120 (cento 
e vinte) dias, mediante requerimento e apresentação pelo profissional de 
declaração da IES informando que o diploma ainda não foi entregue. 
 
Parágrafo Único. A prorrogação de que trata o caput deste artigo será realizada 
gratuitamente pelo CREFITO-7. 
 
Art. 2º.  Poderá ser concedida ou renovada, mediante requerimento, a Licença 
Temporária de Trabalho do Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional que solicitar 
regularmente seu registro definitivo perante o CREFITO-7, a fim de possibilitar seu 
exercício profissional durante o lapso temporal decorrido entre o requerimento e a 
conclusão do processo de registro definitivo. 
 
§ 1º Uma vez adimplidas pelo profissional as taxas correspondentes ao registro 
definitivo, não serão devidas taxas complementares relativas à concessão ou 
renovação da Licença Temporária de Trabalho prevista no caput deste artigo. 
 
§ 2º A Licença Temporária de Trabalho de que trata este artigo, com prazo de 
validade de até 120 (cento e vinte) dias, será devolvida ao CREFITO-7 no momento 
da entrega do registro definitivo. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Salvador/BA, 15 de abril de 2013. 
 
 

Conselheiro José Roberto Borges dos Santos 
Presidente do CREFITO-7 

 
 

Conselheira Célia Maria Azevedo de Oliveira 
Diretora Secretária do CREFITO-7 
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