
                                      

CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

 

PORTARIA Nº 014/2022 

 

DA TERCERIZAÇÃO DO REGISTRO PROFISSIONAL 

 

O CFDT – Conselho Federal dos Decoradores e Tapeceiros, órgão máximo do 

SINDETAP – Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, representado neste ato 

por seu diretor Presidente do Conselho Deliberativo Jomateleno dos Santos Teixeira, CFDT 

001-SP, RG 7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – DF 001, que a esta subscreve, vem 

nos termos Estatutários e Regimentais, com os poderes que lhe são outorgados, editar e 

publicar a presente portaria, que entra em vigor imediatamente a partir da data de sua 

assinatura e publicação em nosso portal de internet www.cfdt.org.br  

DOS FATOS: O CFDT - Conselho Federal dos Decoradores e Tapeceiros, através de sua 

portaria 013/2022, desobrigou os profissionais em Tapeçaria e Decoração a adquirirem 

suas credenciais quando do registro, o que passou a ser facultativo. 

DOS DIRETORIAS ESTADUAIS DO SINDETAP: Ao longo dos últimos anos tentou-se, 

sem sucesso, a implantação das sedes do SINDETAP em todos os estados da federação 

brasileira a nível estadual e regional, ocasião em que foram feitas e aprovadas atas de 

criação das referidas diretorias. 

Com a liberação do registro de Tapeceiros e Decoradores através do CFDT – Conselho 

Federal de Decoradores e Tapeceiros –, surgiu a possibilidade de se aferir R$ 100,00 (cem 

reais) como participação de cada profissional que vier a adquirir as credenciais, certo de 

que o valor das credenciais a ser praticado será de R$ 300,00 (trezentos reais) 

DA PREFERÊNCIA DE DIRETORES ANTIGOS: Embora a maior parte das diretorias 

remendadas já tenham perdido seu prazo de validade, o entendimento do CFDT foi de que 

se deve dar preferência aos anteriores diretores, afinal, será uma grande oportunidade de 

aferirem rendimentos e para a abertura das sedes, visto que essas agora, depois de 

cumpridas as metas, serão abertas com investimentos suportados pela diretoria federal. 

DA MANUTENÇÃO DOS VALORES AJUSTADOS NAS ATAS ANTERIORES: Quando 

da abertura das sedes serão respeitados em todos os termos os valores ajustados entre a 

diretoria e as diretorias estaduais exclusivamente para os diretores do SINDTAP que se 

mantiverem atuantes. 

DA NÃO VINCULAÇÃO DO CFDT COM O SINDETAP: O CFDT não cobra registro, 

anuidades, nem mensalidades, cobrando apenas as credenciais, que são opcionais, já que 

quando da abertura do SINDETAP, que é um sindicato patronal, será cobrado pelo mesmo 

as anuidades conforme preconizadas em lei, e neste caso os diretores estaduais e regionais 

terão diretos aos valores e percentuais constantes nas atas de posse de acordo com os 

valores auferidos pelas anuidades de filiações. 

 

http://www.cfdt.org.br/


 

DA EXTINÇÃO OFICIAL DAS DIRETORIAS CONSTITUIDAS: Esta portaria entre em vigor 

imediatamente e concede o prazo de 7 (sete) dias para os antigos diretores se 

manifestarem sobre o interesse, ou não, de assumir a demanda, após o que a diretoria 

federal estará liberada para contratar terceiros. 

DA POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO: Ficam autorizados a terceirizar os trabalhos 

de cadastro de decoradores e tapeceiros, o que se poderá fazer com a fixação de 

cadastradores e diretores estaduais, sob suas responsabilidades trabalhistas e civis. 

DAS QUOTAS NECESSÁRIAS PARA ABERTURA DAS FILIAIS: Para que a diretoria 

federal abra as sedes estaduais, necessário se faz atingir o número mínimo de registrados 

em cada estados que adquirirem as credenciais conforme planilha a seguir: 

 

                                                                        São Paulo 30 de março de 2022 

 


