
 

Gabinete da Presidência do CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros 

PORTARIA nº 002 

CARTEIRA DE REGISTRO PROFISSIONAL 

 

O CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros, pela presente portaria, no uso das atribuições 

que lhes são atribuídas, pelo Regimento Interno e Código de Ética o que é feito em consonância com o 

Projeto de Lei nº 6.902 de 2.013 originário da Sugestão Legislativa nº 77/2.013, proposta pelo SINDETAP 

– Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, revolve normatizar a emissão das Carteiras de 

Registro Profissional das categorias de Decoradores e Tapeceiros conforme segue: 

01)- Fica fixado o prazo de 10 (dez) meses, com a carga horária de 8 (oito) horas por semana, totalizando 

a carga horaria de 320 (trezentas e vinte) horas para conclusão tanto do curso de decoração como de 

tapeceiro, para que se tenha direito a obter a Carteira de Registro Profissional. 

 

02)- Os cursos poderão ser feitos por instituição devidamente reconhecida pelo CFDT – Conselho 

Federal de Decoradores e Tapeceiros ou por Instituições reconhecidas governamentalmente como 

oficiais e certificadoras, além das Federações do SINDETAP - Sindicato Nacional dos Decoradores e 

Tapeceiros, através de suas Sedes Estaduais e Regionais. 

 

03)- Em caráter excepcional nos próximos 12 (doze meses) a contar da data da publicação da presente 

portaria, estaremos aceitando as declarações de pessoas que já exercem tais profissões a mais de 3 

(três) anos mediante declaração anuída por uma loja do ramo de comércio de artigos de tapeçaria 

devidamente cadastrada junto a filial do SINDETAP do referido Estado. 

 

04)- O profissional terá que estará obrigatoriamente filiado ao Sindicato da Categoria que é o SINDETAP 

– Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros, ocasião em que também terá que efetuar o 

pagamento de seu registro profissional, taxa esta que já se encontra incluída a emissão da Carteira de 

Registro Profissional e que não terá pagamentos de anuidade, sendo cobrado apenas quando necessário 

se fizer emissão de segunda via por perda e extravio. 

Registro Profissional:– É o cadastro exigido do trabalhador para o exercício legal da profissão. Tem a 
finalidade de garantir que os profissionais atendam exigências estabelecidas por Lei. O registro 
profissional é efetivado com o lançamento do número do registro junto ao Conselho Federal da Categoria 
no nosso caso no CFDT – Conselho Federal de Decoradores e Tapeceiros, entidade competente criada 
pelo SINDETAP-Sindicato Nacional dos Decoradores e Tapeceiros que regulamentou a profissão. 
 
A entrada no processo só poderá ocorrer com pedido formulado pelo próprio interessado junto as sede 
Estadual ou Regional do SINDETAP e em caso de o mesmo já exercer a profissão por mais de 3 (três 
anos deverá vir acompanhado de declaração anuída por alguma loja do ramo que ateste a veracidade de 
sua declaração. (isentado o assim de ter que frequentar o curso de formação). 
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as decisões conflitantes. 

 
 

 São Paulo 23 de abril de 2.019 

 


