
REGISTRO ATIVO COM DESCONTO EM FUNÇÃO DA IDADE  
 
 
 

1) Requerimento solicitando o Registro Ativo com desconto em função da idade, assinado 
pelo(a) interessado(a); 

 
2) 01 (uma) foto 3 x 4 (atual) com fundo branco. 

 
3) Pagamento da taxa administrativa – R$ 120,00. 

 
****************************************************************************************************************** 
Art. 7º Os Conselhos Regionais de Economia concederão ao economista do sexo masculino que 
conte com idade superior a 70 (setenta) anos e à economista do sexo feminino que conte com 
idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, regularmente inscrito e quites com as anuidades, 
tratamento especial em função da idade, os quais passarão a ter direito, a critério do Conselho 
Regional de Economia, a desconto de até 90% (noventa por cento) nas anuidades posteriores à 
concessão. 
 §1º O tratamento especial em função da idade será aprovado pelo Plenário do CORECON, 
mediante requerimento, que atenda a condição prevista no caput deste artigo e mais os 
seguintes requisitos:  
I - ser, ou ter sido, detentor de registro profissional em um ou mais Conselhos Regionais de 
Economia, por no mínimo 15 (quinze) anos, consecutivos ou alternados;  
II - não ter tido as suas contas desaprovadas no exercício de administração sindical profissional 
ou de entidade de fiscalização do exercício da profissão;  
III - não estar cumprindo sanção disciplinar imposta pelo órgão fiscalizador do exercício 
profissional, ou tê-la cumprido há mais de 1 (um) ano, condição que poderá ser atendida 
mediante declaração do requerente, no próprio pedido, da qual se responsabilizará;  
IV - estar em condição de regularidade no que diz respeito ao pagamento das anuidades. §2º A 
condição de regularidade com as anuidades considerar-se-á atendida, para efeitos da concessão 
do tratamento especial em função da idade, se o economista mantiver acordo para parcelamento 
de dívida junto ao Corecon em dia.  
§3º O tratamento especial em função da idade tem como único objetivo conceder ao profissional 
desconto no valor das anuidades posteriores à sua concessão, mantendo-se inalterados os demais 
direitos e deveres aplicáveis aos economistas. 
§4º O Conselho Regional de Economia deverá estabelecer, por meio de Resolução, o percentual 
de desconto que será concedido aos profissionais que requererem o benefício, o qual não poderá 
ser escalonado. 
 
 



PEDIDO DE REGISTRO ATIVO COM DESCONTO EM FUNÇÃO DA IDADE 
 
 
 

Nos termos da lei nº 1.411, de 13/08/1951, em especial seus artigos 14, 15 16, Decreto nº 31.794, de 17/11/1952 e 
Resoluções do Conselho Federal de Economia, especificamente a Resolução nº 1.945 de 30 de novembro de 2015 o 
(a) Bacharel identificado(a) vem REQUERER ao CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA – 13ª REGIÃO-AM, o seu 
REGISTRO ATIVO COM DESCONTO EM FUNÇÃO DA IDADE, juntando os documentos exigidos. 
 

 
 
 

Preenchimento exclusivo do CORECON 
 
 
Carteira Nº: ________________ (*) Sede ou (  ) Delegacia:  ___________________  Nº do Registro: ___________ 
 
 
 

(*) número do espelho da carteira de identidade fornecida ao (à) economista 
 

 
Nome Social:_____________________________________________________________________________________ 
  
Nome no Registro Civil:_____________________________________________________________________________ 
 
 

RG.nº ____________________ Estado: _________________ RNE: _____________ CPF.Nº _____________________ 
 

Data de Nascimento _______/ _______/ __________ Estado Civil: ____________________  Sexo: (      ) M   (      ) F 
 

Nacionalidade: _________________________________ Natural de: _________________________________________ 
 

Pai:___________________________________________ Mãe: _____________________________________________ 
 

Nome do(a) cônjuge ou companheiro(a): _______________________________________________________________ 
 
 

Endereço Residencial: _____________________________________________________________________________ 
 

Apto: ____________ Bairro: __________________________________________ Cep. __________________________ 
 

Cidade: ________________________ UF ________ 
 

DDD: ______ Tel. Res.: __________________________ Celular: _______________________ Fax: ________________ 
 

E-mail:  _________________________________________________________________________________________ 
 

Tipo Sanguíneo: ________ Fator RH: _________  (    ) doador de órgãos e tecidos  (    ) não doador de órgãos e tecidos 
 
 

Empresa em que Trabalha: __________________________________________________________________________ 
 

Ramo de Atividade:_______________________________________ Cargo:___________________________________ 
 

Endereço Comercial: _____________________________________________________________________Nº  _______ 
 

Conj.: _______________________________ Bairro: ________________________________________Sala: _________ 
 

Cidade: _______________________ UF ________  Cep __________________________________________________ 
 

Tel.Com.: ___________________________________ Ramal: ___________________ Fax: ______________________ 
 

E-Mail: _________________________________________________ Site: ____________________________________ 
 
 
 

Endereço para correspondência:      (          ) Residencial                                           
 

 

 Declaro estar ciente de que o Registro Ativo com Desconto em função da Idade tem como único atributo conceder o 
desconto de 90% no pagamento das anuidades ao profissional posteriores à sua concessão, mantendo-se 
inalterados os demais direitos, deveres e disciplina do economista. Declaro, também, que me comprometo a atualizar 
os dados acima descritos, em especial, o endereço para correspondência e telefone para contato. 

 
Manaus,           de                                               de  20___. 

 
___________________________ 

Assinatura do(a) Economista 


