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Metas concluídas: registro de 
profissionais, empresas e TRTs
CRT-SP cumpre metas estabelecidas em 2019 para registro de novos profissionais e empresas; 
TRTs somam aproximadamente 105 mil no ano e 8400 no mês de dezembro

As metas planejadas pelo CRT-SP em 2019 em relação à quantidade de registros – pessoas físicas e pessoas jurídicas – foram conclu-
ídas, graças ao trabalho realizado pela gerência de exercício profissional e a equipe de colaboradores; o ano fechou com 4.552 novos 

registros. Em relação às empresas, foram apurados 1793 novos registros, com aumento ainda mais expressivo em relação à meta para 
o ano: 37,9%. E quanto aos Termos de Responsabilidade Técnica (TRTs), no mês de dezembro foram emitidos mais de 8200 totalizando 
aproximadamente 105 mil desde o mês de janeiro.

Atendimento por telefone e e-mail
Orientando os técnicos por telefone e e-mail: relatório indica números 
expressivos de ligações atendidas e mensagens respondidas

O telefone do CRT-SP não para de tocar, e a caixa de e-mail do atendimento recebe centenas de mensagens 
diariamente. Os relatórios elaborados pela gerência de exercício profissional indicam um número expressivo de 

ligações desde a implantação do Voice over Internet Protocol (VoIP) no mês de junho: 23.284, superando a estimativa 
em mais de 10%. Somente no mês de dezembro, apesar dos feriados de fim de ano, os colaboradores atenderam 
mais de 3 mil ligações. No período de julho a dezembro, a quantidade de e-mail respondidos foi superior a 14 mil; 
aproximadamente 1600 somente em dezembro.

Emissão de TRTs: aproximadamente 105 mil em 
2019; mais de 8200 somente no mês dezembroResultado do trabalho: gráficos indicativos ao registro de novos profissionais e empresas

VoIP e e-mail: ferramentas eficientes de 
comunicação com o CRT-SP, com grande 
índice de atendimento



Notificação por ofícios e denúncias orientativas 
CRT-SP envia aproximadamente 180 ofícios – pessoas físicas e jurídicas – de fiscalização 
orientativa e corretiva enviados, e recebe 60 denúncias caracterizadas

De acordo com relatório extraído no mês de dezembro de 
2019 pela gerência de fiscalização, foram encaminhados 

14 ofícios para pessoas físicas e 167 para pessoas jurídicas, 
totalizando 181 no período de agosto a dezembro. São ofícios 
de caráter orientativo e corretivo, nos termos da Resolução 
CFT nº 090/2019, que “aprova o Plano Nacional de Fiscaliza-
ção Integrada (PFNI)”. 

Em relação às denúncias, principalmente as advindas atra-
vés do Sistema de Informação dos Conselhos dos Técnicos 
Industriais (SINCETI), o período de março a dezembro acumu-
la 61 originadas de pessoas físicas e 13 de pessoas jurídicas, 
totalizando 74 no período. As chamadas denúncias caracteri-
zadas – que contém infrações quanto ao exercício profissional 
– encontram-se em processo de análise em observância aos 
procedimentos da Resolução CFT nº 045/2018. 

Passo a passo: como emitir 
o boleto da anuidade 2020
Em conformidade com a Resolução CFT nº 080/2019, 
CRT-SP informa os valores da anuidade e taxas para 
2020; saiba como emitir o boleto através do site

O CRT-SP informa os valores referentes à anuidade, ao Termo de Repon-
sabilidade Técnica (TRT) e às taxas de análise de registro – pessoas 

físicas e jurídicas – para o exercí-
cio 2020, respeitando os termos 
da Resolução CFT nº 080/2019. 
Será aplicado um desconto de 10% 
para quem efetuar o pagamento da 
anuidade até o dia 31 de janeiro; e 
um desconto de 5% para pagamen-
to até 28 de fevereiro. É importante 
manter suas obrigações sempre 
em dia, para exercer as atividades 
profissionais em conformidade com 
a legislação vigente.

Novo endereço do CRT-SP
O CRT-SP está instalado em novo endereço, ao lado 
do Metrô São Joaquim no Bairro da Liberdade

O CRT-SP está instalado em novo endereço: Avenida da Liberdade, 1000 
– 16º andar – Bairro da Liberdade. Localizada ao lado do Metrô São Joaquim 

– linha azul –, a nova sede é devidamente equipada e adaptada para receber e 
atender os técnicos com muita comodidade, segurança e praticidade.
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