
 

Anotação/Concessão de Responsabilidade Técnica com base na Resolução
Cofen 458/2014

Orientações:

1. Taxa: R$  200,00, sendo R$  150,00 para ART e R$  50,00 para emissão de
CRT – certidão de responsabilidade técnica.

2. As Instituições públicas e as que comprovarem ser filantrópicas, estão isentas
do recolhimento das taxas.

3. O  Enfermeiro RT  requerente  deverá  estar  quite  com  suas  obrigações
eleitorais, bem como com as suas anuidades, em todas as categorias em que
estiver inscrito, exceto a do ano vigente.

4. Será concedido o limite máximo de 02(duas) certidões de responsabilidade
técnica para cada enfermeiro, em horários que não coincidam, situação que
deverá declarar de próprio punho.

5. No  caso  da  empresa  /  instituição  substituir  o  Enfermeiro  RT,  esta  deverá
encaminhar ao COREN-SE, no prazo máximo de 15 dias contados do ato, o
comunicado  de  substituição  acompanhado  de  todos  os  documentos
necessários  constantes  acima  para  a  concessão  da  CRT,  inclusive  com
recolhimento das taxas pertinentes.

6. O Enfermeiro que deixou de exercer a atividade de Responsável Técnico da
empresa / instituição, deverá comunicar seu afastamento ao COREN-SE, no
prazo  máximo  de  15  dias  a  contar  do  seu  afastamento,  para  fins  de
cancelamento  de  sua  ART,  sob  pena  de  responder  a  Processo  Ético-
Disciplinar na Autarquia.

Documentos necessários   para a concessão da CRT  :  

1. Requerimento de ART preenchido, assinado e carimbado.

2. Cópia do cartão de CNPJ da Empresa/Instituição.

3. Cópia da comprovação do vinculo  empregatício  existente entre  a Empresa /
Instituição e  o  Enfermeiro  Responsável  Técnico.Ex:  Cópia  do Contrato  de
Trabalho, cópia da página da Carteira de Trabalho, páginas de identificação
pessoal e contrato ou Cópia de Prestação de Serviços.

4. Cópia  do  ato  de  designação  do  Enfermeiro  para  o  exercício  da
Responsabilidade Técnica;



 

5. Relação  nominal  atualizada  dos  profissionais  de  enfermagem,  assinada  e
carimbada  pelo  RT,  por  categoria,  contendo  nome  completo;  número  de
inscrição ou autorização no COREN/SE, horário de trabalho, setor de lotação;

6. Declaração de que é o único profissional da enfermagem da instituição.

7. As Instituições filantrópicas deverão anexar cópia do Certificado de Entidade
Beneficente  de  Assistência  Social  dentro  da  validade  ou  o  último  CABAS
válido acompanhado do comprovante do pedido tempestivo de renovação,
para isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão de CRT.

8. As  instituições públicas poderão requerer, mediante a comprovação de sua
natureza institucional a isenção do recolhimento das taxas de ART e emissão
de CRT.

9. O Enfermeiro RT deverá firmar de próprio punho, declaração de que suas
atividades  como  RT  nas  Empresas/Instituições  não  coincidem  em  seus
horários.  
 


