
Comunicamos que o Requerimento para solicitação da Certidão de Responsabilidade 
Técnica foi atualizado ficando mais prático e sucinto.  
 

COMO OBTER A CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Toda empresa/ instituição de saúde onde atue ao menos um profissional de 
Enfermagem necessita obrigatoriamente de um Enfermeiro Responsável Técnico.  
A Responsabilidade Técnica dos estabelecimentos de saúde e empresas, que existam 
profissionais de enfermagem e/ou onde estão sendo desenvolvidas atividades destes 
profissionais, é obrigatória que nestes locais deva existir um profissional que lhe seja 
atribuído a habilitação de Anotação de Responsabilidade de Técnica (ART), atribuição 
esta específica do profissional Enfermeiro, sendo conferindo-lhe esta responsabilidade 
pelo COREN-AL mediante uma Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT), após 
averiguação de toda documentação, segundo a Resolução COFEN Nº 509/2016.  
 
O requerimento, documentos necessários e os modelos encontram-se disponíveis no 
site, devendo ser entregues na Sede do COREN-AL, localizado na Rua Dr. José Bento 
Júnior, 40, Farol Maceió e na Subseção na Rua Boa Vista, n. 136, sala 03, 
Empresarial Le Charles, Centro, Arapiraca. 
 
Segue abaixo a lista dos documentos: 
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DA CRT/ART 
 

 DA EMPRESA 
 
 

1. Requerimento para Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente 
preenchido, sem rasuras, assinado e carimbado pelo representante legal e pelo 
enfermeiro designado como RT;  

2. Ato de designação do Enfermeiro Responsável Técnico (declaração e/ou ofício), 
assinado pelo representante legal da Empresa/Instituição (Conforme modelo);  

3. 01 (uma) cópia do cartão do CNPJ da Empresa/Instituição e Ficha de Inscrição 
Estadual ou Municipal conforme o caso;  

4. Cópia do instrumento de constituição da empresa (Contrato Social, Estatuto) com 
última alteração, devidamente registrada nas repartições competentes;  

5. Cópia de documento que autoriza/renova o funcionamento dos Cursos de 
Enfermagem. Em casos de ART para instituições de Ensino Médio Profissionalizante, 
anexar cópia da publicação em Diário Oficial do Estado (D.O.E). Para as Instituições 
de Ensino Superior, anexar cópia da publicação em Diário Oficial da União (D.O.U) da 
autorização/renovação de credenciamento/reconhecimento;  

6. Comprovante de recolhimento da taxa de emissão do CRT OU Solicitação da 
isenção da taxa para Instituições públicas (Formulário de isenção)/Clínica de 
enfermagem. Instituição de caráter filantrópico, anexar cópia do Certificado de 
Filantropia para isenção de taxa;  

7. Solicitações de ART onde ocorra a TERCEIRIZAÇÃO do serviço, anexar 
comprovação da empresa contratada e contratante.  



 
DO ENFERMEIRO (A) RT 

 
8. Cópia da Cédula de inscrição no COREN-AL;  

9. Cópia da comprovação de pagamento da anuidade do ano em Exercício do 
Enfermeiro RT (É necessário está quite com as anuidades em todas as categorias 
inscritas, assim como também não está com processo ético transitado e julgado 
procedente);  

10. Comprovante de Vinculo Empregatício: Cópia da carteira de trabalho (páginas da 
foto, identificação e contrato); ou Contrato de Trabalho firmado entre a empresa e o 
enfermeiro; ou Contrato Social (quando enfermeiro Responsável Legal/ sócio); ou 
Contrato de Cooperativado; etc.  

11. Relação nominal dos profissionais de enfermagem (Enfermeiros, Técnicos e 
Auxiliares de Enfermagem), por categoria, em ordem alfabética, contendo nome 
completo, número de Inscrição e CPF. A listagem impressa deverá ser assinada pelo 
(a) enfermeiro (a) RT. Na eventualidade de não haver outros profissionais de 
enfermagem na instituição, o RT deverá declarar, por escrito, ser o único profissional 
de enfermagem da instituição. Em caso de instituições de ensino acrescentar a 
relação nominal dos professores com o nº de inscrição no COREN-AL e suas 
respectivas disciplinas e campos de práticas. A listagem dos profissionais de 
enfermagem deverá ser encaminhada em formato eletrônico Excel para o e-mail: < 
fiscalização@corenalagoas.org.br>;  

12. Cópia da Escala de serviços com nome completo dos profissionais e nº de 
inscrição no COREN-AL;  

14. Declaração de outros vínculos empregatícios mantidos pelo enfermeiro RT: O 
enfermeiro RT deverá firmar, de próprio punho, declaração de que suas atividades 
como RT nas Empresas/Instituições/ensino não coincidem em seus horários 
(Especificar horário e carga horária semanal de trabalho). 
 
 
 
 
Realizado a entrega dos documentos supracitados, o Departamento de Fiscalização 
(DEFIS) emitirá um protocolo, porém este é valido somente como comprovação de 
entrega documental. O DEFIS fará a conferência e análise de toda documentação 
entregue e emitirá a taxa. As Instituições Púbicas, Filantrópicas e as clínicas de 
Enfermagem são isentas da taxa referente à emissão da Certidão/Anotação de 
Responsabilidade Técnica (CRT) que deverá ser solicitada através do requerimento de 
dispensa da taxa. 
 
A CRT será emitida em três vias: 1ª via Instituição, 2ª via Vigilância Sanitária Municipal 
e 3ª via Enfermeiro RT.  
 
Ressaltamos que todo o procedimento acima descrito está regulamentado pela 
Resolução COFEN 509/2016 que “Atualiza a norma técnica para Anotação de 
Responsabilidade Técnica pelo Serviço de Enfermagem e define as atribuições do 
enfermeiro Responsável Técnico” e aprovado pela plenária ROPE COREN-AL 484/18 
“GUIA DE NORMAS E CONDUTAS DO ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO”. 
 



Contamos com a parceria dos Representantes Legais das Instituições e empenho dos 
profissionais de Enfermagem no cumprir e fazer cumprir a Lei, viabilizando assim a 
Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 

 
José Weslley Feitoza S. Clemente 

Enfermeiro Fiscal 
Coordenador do Departamento de Fiscalização COREN-AL 

 
 
Contatos: (82) 3326-4855    
fiscalizacao@corenalagoas.org.br 
 


