
Conselho Regional dos Despachantes 

Documentalistas do Estado de Mato Grosso do Sul 

– C.R.D.D./MS 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº. 093/2019 CRDD/MS 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES 
DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - CRDD/MS, no 

uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o Artigo 31, Inciso VII do Estatuto 

do CRDD/MS, delibera sobre a necessidade de atualização da reprodução fotográfica (foto) 

existente no crachá de identificação, do Despachante Documentalista e Funcionário Preposto, 

a ser exigida para a renovação do credenciamento anual e expedição do crachá do ano de 

2019: 

 

  
Deliberação que estabelece a necessidade de foto recente no 

crachá de identificação, a partir de 30 de junho de 2019.  

 
 

Considerando-se a necessidade de adequar a reprodução 

fotográfica (foto) existente nos crachá dos Despachantes Documentalistas e Funcionários 

Preposto, que serão expedidos na ocasião da renovação do credenciamento anual, resolve: 

 

Art. 1º. Fica estabelecido que, para a expedição do crachá de 

identificação do Despachante Documentalista e do Funcionário Preposto, na ocasião da 

renovação do credenciamento, ou seja, até o dia 30 de junho de 2019, deverá ser apresentado 

uma reprodução fotográfica (foto) recente, no tamanho 3x4 (três por quatro) ou imagem 

digital capturada na empresa responsável pela emissão do crachá. 

 

Parágrafo primeiro – A emissão do crachá e 

consequentemente a renovação da credencial só será efetivada se for atendida a exigência 

acima, ou seja, disponibilizada pelo Despachante Documentalista e Preposto à reprodução 

fotográfica (foto) atualizada, que tenha sido capturada nos últimos (03) três meses. 

 
Parágrafo segundo - Ficam mantidas as demais exigências 

estabelecidas para a renovação anual do credenciamento. 

 

Art. 2º. Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua 

Publicação.   

 

Campo Grande - MS, 20 de março de 2019. 
 
              

 

 
 

                  Sebastião José da Silva 
 Conselheiro Diretor Presidente do CRDD/MS 


	DELIBERAÇÃO Nº. 093/2019 CRDD/MS
	Sebastião José da Silva


