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SEDE – Rua Professor Bayer Filho, 110, Coqueiros, 
Florianópolis, CEP 88080-300 – (48) 3244-4826 – 
crp12@crpsc.org.br| 

 

SUBSEDE NORTE – Rua Blumenau, 64, Sala 1306, Ed. 
Adville Business, America, Joinville, CEP 89204-248 – 
(47) 3202-7421 – norte@crpsc.org.br| 

SUBSEDE SUL – Rua Henrique Lage, 267, Sala 02, Ed. 
João Benedet, Centro, Criciúma, CEP 88801-010 – (48) 
2102-7091 – sul@crpsc.org.br| 

SUBSEDE OESTE – Av. Porto Alegre, 427-D, Sala 802, 
Ed. Lázio, Centro, Chapecó,  CEP 89802-130 – (49) 
3304-0388 –  oeste@crpsc.org.br| 

 

Eu, ..........................................................................................................................., registrada nesse Conselho 

sob número CRP-12/ ................,, declaro perante o Conselho Regional de Psicologia/SC – 12ª Região, 

assumir a Responsabilidade Técnica pelos  Serviços de Psicologia  desenvolvidos na entidade/empresa:..... 

..............................................................................................................................................................................

comprometendo-me a zelar pela qualidade dos serviços prestados nessa área, exercendo um papel de 

coordenação desses trabalhos, responsabilizando-me pela qualidade e guarda do material técnico utilizado e 

obrigando-me a comunicar o CRP SC em caso de meu desligamento ou afastamento da entidade acima 

citada. 

Estou ciente da Resolução CFP Nº. 003/07, de 12/02/2007-Consolidação das Resoluções do CFP, em 

especial do teor do CAP IV-DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, INSPEÇÃO E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO OU CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA, artigos36 e 37: 

“Art. 36 - As pessoas jurídicas registradas ou cadastradas deverão ter pelo menos um responsável técnico por 

agência, filial ou sucursal. 

§ 1º - Entende-se como responsável técnico aquele psicólogo que se responsabiliza perante o Conselho Regional de 

Psicologia para atuar como tal, obrigando-se a: 

I - acompanhar os serviços prestados; 

    II - zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela qualidade dos serviços e pela guarda do material 

utilizado, adequação física e qualidade do ambiente de trabalho utilizado; 

III - comunicar ao Conselho Regional o seu desligamento da função ou o seu afastamento da pessoa jurídica. 

§ 2º - Exclui-se da Responsabilidade Técnica os deveres éticos individuais desde que se prove não ter havido 

negligência na sua função. 

 

Art. 37 - A pessoa jurídica registrada ou cadastrada, quando da substituição do responsável técnico, fica obrigada 

a fazer a devida comunicação ao Conselho Regional de Psicologia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 

desligamento do responsável anterior. 

Parágrafo único - A pessoa jurídica fica proibida de executar serviços enquanto não promover a substituição do 

responsável técnico.” 

 

Horário de trabalho do Psicólogo Responsável Técnico: 

Dia da Semana Matutino Vespertino Noturno 

das às das às das às 

Segunda-feira       

Terça-feira       

Quarta-feira       

Quinta-feira       

Sexta-feira       

Sábado       

Domingo       

 

 

 

__________________________, _____ de ____________________ de _________. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Responsável Técnico(a) 

 


