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O Representante 

2

O exercício da função
de representante é

honorífico.
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Competência
Legal

Auxiliar a fiscalização do exercício
profissional 

Propor ações para a valorização dos
técnicos industriais

Divulgar a legislação referente às
profissões abrangidas pelo Sistema
CFT/CRT;

Objetivos fundamentais
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Representante da

4

Cultura do CRT-SP

Participação colaborativa em atividades do
CRT-SP em sua região

Dinamismo e dedicação em sua atuação

Fidelidade ao propósito de valorização do
profissional e defesa da sociedade 

Comprometimento com o desenvolvimento
de ações mais eficientes  de fiscalização 

Criação de relacionamentos regionais que
gerem visibilidade para atuação do
Conselho

O que se espera do
Representante CRT-SP
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Atuação
Ética
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Função 
Finalística do CRT-SP

Cabe ao Representante estar
atento às necessidades dos
profissionais de sua região

para atuar como facilitador
da aproximação do CRT-SP

com os profissionais,
entidades e sociedade em

geral, diminuindo distâncias
e atendendo às expectativas

fundamentais da comunidade
em que atua.
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REGULAMENTO
das Representações

do CRT-SP
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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGULAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES do CRT SP 

CAPÍTULO I

DAS REPRESENTAÇÕES

Seção Única

Da Natureza e Finalidade 
Art. 1º - A REPRESENTAÇÃO é órgão auxiliar da Diretoria Executiva no município ou na região onde 
for instituída e, nos termos do art. 12, incisos III e IV,  da Lei Federal nº 13.639, de 28 de março de 
2018, tem por finalidade auxiliar a fiscalização do exercício das profissões abrangidas pelo Sistema 
CFT/CRT.
Art. 2º - A REPRESENTAÇÃO é instituída pelo CRT-SP mediante ato administrativo comunicado ao seu 
Plenário.
§ 1º. A REPRESENTAÇÃO é exercida por profissional, técnico industrial, devidamente registrado e quite 
com o CRT-SP.
§ 3º. Dependendo da jurisdição e do número de técnicos nela domiciliado, a representação poderá ser 
exercida por técnicos de uma ou mais modalidades.
Art. 3º - Compete à REPRESENTAÇÃO as seguintes atividades:
 I - representar o CRT-SP no município ou na região;
II – auxiliar a fiscalização do exercício profissional nos limites das respectivas jurisdições;
III – propor ações para a valorização dos técnicos da região;
IV - divulgar a legislação referente às profissões abrangidas pelo Sistema CFT/CRT;
V - instruir documentos protocolados a serem encaminhados ao CRT SP para análise;
VI - cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas do CFT, os atos 
administrativos baixados pelo CRT-SP;
VII - desempenhar outras atribuições delegadas pela Diretoria Executiva.

CAPÍTULO II

DOS REPRESENTANTES

Seção I

Da Nomeação, Posse e Mandato
Art. 4º - Os representantes serão aprovados pela Diretoria Executiva e nomeados pelo Diretor 
Presidente do CRT SP;
§ 1º. Os membros da Representação poderão ser sugeridos pelas Entidades de Classe dos Técnicos 
Industriais;
§ 2º. Em havendo mais de um representante na região, o Diretor Presidente poderá nomear um 
representante chefe, de acordo com a Diretoria Executiva.
Art. 5º - O exercício da função de representante é honorífico.
Art. 6º - O profissional nomeado para a função de representante deve estar legalmente habilitado e em 
situação regular perante o CRT-SP.
Art. 7º - O representante deverá possuir domicílio no município ou região, conforme o caso, para o qual 
foi indicado.
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Art. 8º. O mandato do representante será de até doze meses, podendo ser reconduzido por iguais e 
sucessivos períodos, sempre que justificada a necessidade e a critério da Diretoria Executiva.
Parágrafo único. Na eventualidade de o representante deixar de cumprir adequadamente suas funções, 
nos termos do art. 12, a Diretoria procederá a sua substituição.
Art. 9º - Não será nomeado para as funções de representante o profissional que, nos últimos cinco 
anos contados retroativamente à data de sua nomeação, tiver sido apenado, por sentença transitada 
em julgado, com Advertência Reservada, Censura Pública ou Suspensão Exercício Profissional.
Art. 10 - O representante terá o seu mandato encerrado, caso durante sua gestão ocorram as 
hipóteses previstas no artigo anterior.
Art. 11 - É vedado ao representante acumular funções, com ou sem remuneração, no CFT e nos 
CRTs, 

Seção II

Da Competência dos Representantes
Art. 12. Compete ao Representante:
I - representar o CRT-SP perante os profissionais, comunidade, órgãos públicos e municipais e 
entidades privadas;
II - zelar pelo bom nome do CRT-SP;
III - manter-se atualizado sobre a legislação pertinente e decisões do CFT e do CRT-SP 
IV - cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente e as disposições desse regulamento;
V - atender as solicitações da Diretoria Executiva do CRT-SP;
VI - agir com imparcialidade e transparência nas ações referentes à fiscalização das profissões;
VII - comunicar à Diretoria Executiva qualquer irregularidade inerente ao exercício das profissões;
VIII - representar o CRT-SP nas ações judiciais e extrajudiciais, sempre que designado;
IX - impedir o uso de expressões e conceitos, bem como de temas que não se enquadrem nas 
finalidades do CRT-SP, quando no exercício da sua função;
X - comparecer às reuniões quando convocado formalmente;
XI - solicitar licença ao Presidente da mesa para se retirar, em caráter definitivo, do recinto da reunião 
antes do encerramento dos trabalhos;
XII - levar formalmente ao conhecimento do Diretor Presidente do CRT SP eventual impedimento de 
comparecer à reunião;
XIII - dar-se por impedido na apreciação de assunto em que seja pessoalmente interessado;
XIV - representar os demais representantes da jurisdição;
XV - orientar e coordenar os demais representantes no exercício de suas funções;
XVI - apresentar propostas para aprimoramento da fiscalização e valoração profissional; 
XVII - zelar pela ordem nas reuniões, suspendendo-as quando o seu prosseguimento se tornar 
inconveniente;
Art. 13 - Constituem direitos do representante:
I - receber carteira de identificação de representante, válida até o término de seu respectivo mandato;
II - manifestar-se em reuniões para os quais é convocado a respeito de qualquer assunto de interesse 
do CRT-SP;
III - obter Certificado de Serviço Relevante Prestado ao CRT-SP, desde que cumpra no mínimo dois 
terços de seu mandato, contados da data de sua posse;
IV - ser ressarcido das despesas de alimentação, transporte e hospedagem quando convocado pelo 
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Presidente do CRT-SP para participar de reuniões fora do município de sua residência, obedecidos os 
critérios estabelecidos em Instrução específica;
V - licenciar-se temporária e fundamentadamente das suas funções mediante comunicação formal ao 
Diretor Presidente do CRT-SP;
VI - afastar-se definitivamente das funções mediante solicitação formal ao Diretor Presidente do 
CRT-SP.

CAPÍTULO III

DO Fórum dos Representantes

Seção I

Da Natureza e Finalidade 
Art. 14 - O Fórum é órgão consultivo constituído pelos Representantes, pela Diretoria Executiva  com 
as seguintes funções:
I - propor seminários, palestras, cursos, debates e outros eventos correlatos visando aprimorar a 
atuação dos representantes, 
II - discutir e propor diretrizes para a fiscalização do CRT-SP;
III - traçar diagnóstico da atuação das representações:
V - propor estratégias para melhorar as relações institucionais na sociedade, promovendo a valorização 
dos profissionais, como agentes transformadores, importantes para o desenvolvimento sustentável 
dos municípios;
VI - promover maior aproximação do Fórum com o Plenário do CRT-SP. 

Seção II

Da Estrutura 
Art. 15 - O Fórum dos Representantes contará com o apoio do:
I – Chefe de Gabinete da Presidência do CRT-SP para assuntos administrativos;
II – Assessor Especial para assuntos técnicos: 

Seção III

Das Reuniões do Fórum de Representantes
Art. 16 - A reunião ordinária do Fórum dos Representantes ocorrerá semestralmente na sede do CRT-SP 
ou em local designado pela Diretoria Executiva em conformidade com as necessidades das diversas 
jurisdições 
Parágrafo único - O Fórum poderá reunir-se extraordinariamente por convocação do Diretor Presidente 
do CRT-SP.
Art. 17 - A convocação para reunião do Fórum de Representantes será feita pelo Diretor Presidente do 
CRT-SP ou por quem ele delegar.
Art. 18 - O Diretor Presidente do CRT-SP presidirá os trabalhos do Fórum. 

CAPÍTULO IV

Seção Única

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 19 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Diretoria Executiva do CRT-SP.
Art. 20 – Revogam-se as disposições em contrário. 
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Contato de 
Apoio ao
Representante
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Contato de 
Apoio ao
Representante
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