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EDITORIAL 

  Os Técnicos Industriais são profissionais liberais com profissão regulamentada pela Lei 

nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985, devidamente habilitados para o desempenho de suas 

atribuições, como empregados do setor público e privado, empregadores autônomos ou 

prestadores de serviços. Em 2018, através da Lei Federal nº 13.639/2018, foi criado o Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais, CFT/CRT. 

Mesmo sendo ainda muito jovem, o Sistema CFT/CRT vem nesses 02 (dois) anos) 

aperfeiçoando a autoconsciência profissional, ao mesmo tempo que contribui para tornar a 

atividade de Técnico Industrial cada vez mais transparente.  

Através de um processo Educativo, o Sistema CFT/CRT vêm reforçando a importância 

da fiscalização dos trabalhos realizados pelos Conselhos Regionais de acordo a legislação 

imposta pelo CFT. 

Para alcançar seus propósitos o Sistema CFT/CRT, considera fundamental o diálogo 

com outros setores da Sociedade Civil organizada, para que possamos aperfeiçoar as ações de 

Fiscalização, razão para qual o Conselho Federal dos Técnicos Industriais – CFT foi criado. 

O esforço de todos que fazem o Sistema CFT/CRT, possui o intuito do fortalecimento 

da categoria de Técnicos Industriais, como meio de valorizar as atividades técnicas, um dos 

alicerces da economia do nosso país. 

 

JOÃO BATISTA SOUSA 

Presidente do CRT-02 
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EDITORIAL 

Os Conselhos Federais/Regionais são criados por lei federal e possuem natureza 

autárquica, detendo poder de polícia, que lhes permite aplicar sanções àqueles que transgridam 

os seus normativos e, até mesmo, cassar o direito ao exercício da profissão 

É nesse âmbito que se encontram os conselhos de profissões regulamentadas, que, entre 

outras finalidades, buscam orientar os profissionais sobre o exercício do seu ofício; zelar pela 

ética da profissão em todas as suas áreas de atuação; regular e fiscalizar os limites de atuação 

profissional; registrar, cadastrar e manter dados sobre os profissionais; e normatizar as diretrizes 

de cada profissão. 

Fiscalizar é importante para que exista um ambiente de segurança jurídica e profissional, 

essencial para o desenvolvimento socioeconômico sustentável. 

O Manual de Fiscalização que ora vos apresentamos, tem como objetivo principal 

orientar os Técnicos Industriais do CRT-2, no bom desempenho de suas atividades de 

Fiscalização, alcançando assim um nível de excelência, seja na Fiscalização seja na execução 

das suas atividades técnicas.  

 

FLÁVIO JOSÉ DE SOUSA 

Diretor de Fiscalização e Normas  
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EDITORIAL 

O Planejamento das ações Fiscalizatórias, em consonância com este Manual de 

Fiscalização expressa o esforço da Comissão de Fiscalização do CRT-02 para consolidar as 

atividades fim do Regional que é o da Fiscalização do Exercício Profissional do Técnico 

Industrial. Almejando resultados exitosos para os procedimentos dessa fiscalização, apresenta-

se diretrizes, instrumentos, estratégias de atuação, com indicadores de desempenho, metas, 

destinação orçamentária mínima às atividades de fiscalização e providências a serem adotadas 

quando das ações de fiscalização, buscando promover maior eficiência do processo. 

Nesta configuração do Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional, o processo 

educativo passa a ter uma relevância maior dentro do processo de fiscalização, em que a 

prevenção das infrações éticas e legais assume um importante papel na melhoria da segurança 

e qualidade da assistência do técnico industrial prestada à sociedade brasileira, em cumprimento 

aos preceitos éticos e legais da profissão. 
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I. APRESENTAÇÃO 

 

Manual de Normas e Procedimentos de Fiscalização. 

Sob esta titulação, este trabalho tem por objetivo estabelecer as Normas e os 

Procedimentos, em sua primeira versão, para se iniciar, no âmbito da atuação do CRT02 

– Conselho Regional dos Técnicos Industriais da Segunda Região, as atividades de sua 

prerrogativa quanto a Fiscalização do Exercício Profissional da Categoria dos Técnicos 

Industriais nos Estados do Amapá, Ceará, Maranhão, Pará e Piauí. As orientações aqui 

apresentadas, visam como objetivo finalístico nortear para os procedimentos relacionados 

as atuações dos Agentes Fiscais Técnico, Gerentes, Diretores e Conselheiros, quanto aos 

seus Deveres Institucionais lhes atribuído por seus cargos. Fornecendo, por tanto, 

informações essenciais para que os seus trabalhos possam ser realizados de forma 

eficiente e eficazes. As competências e prerrogativas para as atividades dessa 

Fiscalização estão delegadas aos Conselhos Regionais, legalmente alicerçado pelo 

disposto no art. 12, inciso IX da Lei No 13.639, de 2018, tendo os mesmo as funções de: 

Registrar, Orientar, Disciplinar e Fiscalizar. 

 

Os padrões desejáveis de comportamento para o Agente Fiscal Técnico, relativos 

à verificação do exercício das modalidades dos Técnicos Industriais, a tipificação das 

infrações, como também o glossário de termos técnicos, passam a serem estratégicos para 

o trabalho da fiscalização, tornando este manual um valioso instrumento, para a 

uniformização de seus procedimentos administrativos relativos à verificação do exercício 

das modalidades técnicas. Bem aplicado, proporcionará também uma redução nos custos, 

maior celeridade no trâmite e redução na condução de processos de erros decorrentes de 

falhas nas fases de instauração, instrução de análise e julgamento. 

 

A RESOLUÇÃO No 45, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018, aprovada pelo 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, embasado pela Lei No 13.639, de 2018, 

dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional do Técnico Industrial, os 

procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por infração da 

legislação e a aplicação de penalidades, e dá outras providências. A fiscalização do 
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exercício profissional do técnico industrial prevista nesta Resolução visa garantir a 

sociedade serviços de qualidade, com as condições de segurança e bem-estar a altura de 

suas necessidades, a serem prestados por profissionais habilitados com a devida formação 

e qualificação técnica, em conformidade com as disposições da legislação em vigor. 

Ainda de acordo com a citada Resolução, em seu Art. 3o, a fiscalização do exercício 

profissional deverá guiar-se por princípios de natureza educativa, com campanhas 

visando prioritariamente orientar a atuação dos profissionais e prevenir a ocorrência de 

possíveis ilícitos ao invés da atuação simplesmente punitiva, buscando dar prioridade a 

inteligência em relação a ação ostensiva. 

 

A execução da fiscalização, como estabelecido na resolução (Art 3° $ 2º), se dará 

por meio do Módulo de fiscalização operados dentro do Sistema de Informação dos 

Conselhos dos Técnicos Industriais (SINCETI), ou até por outros meios de serviços que 

venham a ser necessários a serem utilizados pelas equipes dos técnicos de fiscalização, 

sempre buscando utilizar a informatização, instrumentalização e geoprocessamento.  A 

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E NORMAS, no dever de suas prerrogativas e 

considerando todo o exposto da Resolução já mencionada, com ênfase, no Art. 3o, $ 1o, 

sente-se honrado pela elaboração e apresentação deste Manual de Normas e de 

Procedimentos de Fiscalização, com vistas ao cumprimento do disposto no caput deste 

artigo, visando procedimentos de fiscalização integrados, com parâmetros semelhantes 

para todos os Estados de sua jurisdição. 
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II. MISSÃO INSTITUCIONAL DO SISTEMA CFT/CRT 

 

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais com 

denominação, respectivamente, CFT e CRT, Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018, são 

autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público e constituem serviço 

público federal. O CFT é a instância superior da regularização do exercício profissional 

da Categoria dos Técnicos Industriais, de expedir regulamentos para perfeita execução da 

Lei nº 13.639, também de coordenar as ações dos Conselhos Regionais, no âmbito dos 

estados da Federação, onde estão constituídos. De forma a assegurar a unidade de ação 

no cumprimento de sua missão institucional da fiscalização da prestação de serviços 

técnicos e execução de obras nas áreas das Engenharias, Arquitetura, Química e Nutrição 

com a participação de profissional habilitado. Os CRTs, para maior eficiência da 

fiscalização, possuem a prerrogativa de criar às comissões (câmaras) temáticas por grupo 

ou modalidades profissionais. Estes órgãos têm entre suas atribuições, julgar e decidir em 

primeira instância, os assuntos de fiscalização de infração à legislação profissional. 

 

MISSÃO - Zelar pela sociedade através da orientação e fiscalização garantindo o 

exercício e valorização profissional, pautado no compromisso com a qualidade, a 

ética e a segurança e desenvolvimento nacional. 

VISÃO - Ser reconhecido pela sociedade como referência de Conselho Profissional 

através da excelência dos serviços prestados. 

VALORES - União; Responsabilidade social; Responsabilidade social; Valorização 

da profissão; Ética e transparência; Excelência nos serviços prestados; Inovação. 
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III. EIXOS/ÁREAS MODALIDADES TÉCNICAS VINCULADAS AO 

SISTEMA CFT/CRT 

 

A formação Nacional dos profissionais de Cursos Técnicos, incluídos os da 

Categoria dos Técnicos Industriais criado pela Lei 5.524/68 e Decreto 90.922/85, de 

acordo com o CNCT - Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – 3ª Edição (Resolução 

CNE/CEB nº 01/2014) estão classificados por eixos tecnológicos, sendo esses: Ambiente 

e Saúde; Controle e processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e social; Gestão 

e Negócio; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção de 

Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; 

Segurança; Turismo, Hospitalar e Lazer. Estando inseridos os Técnicos industriais na 

maioria dos eixos formativos, excluindo desses, apenas os eixos; Desenvolvimento 

Educacional e social, eixo militar e Turismo. 

Eixo Ambiente e Saúde: Técnico em Controle Ambiental; Técnico em Meio Ambiente; 

Técnico em Meteorologia; Nutrição e Dietética. 

Controle e Processos Industriais: Técnico em Automação Industrial; Técnico em 

Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em 

Eletrotécnica; Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Manutenção de 

Aeronaves em Aviônicos; Técnico em Manutenção de Aeronaves em Célula; Técnico em 

Manutenção de Aeronaves em Grupo Motopropulsor; Técnico em Manutenção de 

Máquinas Industriais; Técnico em Manutenção de Máquinas Navais; Técnico em 

Manutenção de Máquinas Pesadas; Técnico em Manutenção de Sistemas 

Metroferroviários; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecânica de Precisão; Técnico em 

Mecatrônica; Técnico em Metalurgia; Técnico em Metrologia; Técnico em 

Processamento da Madeira; Técnico em Refrigeração e Climatização Técnico em 

Sistemas a Gás; Técnico em Sistemas de Energia Renovável; Técnico em Soldagem 

Informação e Comunicação: Técnico em Computação Gráfica; Técnico em 

Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Informática; Técnico em Informática Para 

Internet; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Redes de 
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Computadores; Técnico em Sistemas de Comutação; Técnico em Sistemas de 

Transmissão; Técnico em Telecomunicações 

Infraestrutura: Técnico Aeroportuário; Técnico Em Agrimensura; Técnico em 

Carpintaria; Técnico em Desenho de Construção Civil; Técnico em Edificações; Técnico 

em Estradas; Técnico em Geodésia e Cartografia Técnico em Geoprocessamento; 

Técnico em Hidrologia; Técnico em Portos; Técnico em Saneamento; Técnico em 

Trânsito; Técnico em Transporte Aquaviário; Técnico em Transporte de Cargas; Técnico 

em Transporte Dutoviário; Técnico em Transporte Metro Ferroviário; Técnico em 

Transporte Rodoviário 

Produção de Alimentícia: Técnico em Agroindústria; Técnico em Alimentos; Técnico 

em Cervejaria; Técnico em Confeitaria; Técnico em Panificação; Técnico em 

Processamento de Pescado; Técnico em Viticultura e Enologia 

Produção Cultural e Design: Técnico em Paisagismo;  

Produção Industrial: Técnico em Açúcar e Álcool; Técnico em Análises Químicas; 

Técnico em Biocombustíveis; Técnico em Calçado; Técnico em Celulose e Papel; 

Técnico em Cerâmica; Técnico em Construção Naval; Técnico em Curtimento; Técnico 

em Fabricação Mecânica; Técnico em Impressão Offset; Técnico em Impressão 

Rotográfica e Flexográfica; Técnico em Joalheria; Técnico em Móveis; Técnico em 

Petróleo e Gás; Técnico em Petroquímica; Técnico em Plásticos; Técnico em Pré-

Impressão Gráfica; Técnico em Processos Gráficos; Técnico em Química; Técnico em 

Têxtil;  Técnico em Vestuário. 

Recursos Naturais: Técnico em Geologia; Técnico em Mineração; Técnico em Pesca; 

Técnico em Recursos Minerais 

Quanto a classificação referente a atuação desses Técnicos Industriais, quando 

vinculados ao Sistema Confea/Creas, e que continua como base referencial, estavam 

classificados, para fim de Registro e Fiscalização profissional, por modalidades técnicas. 

Norteando também para fins da representação institucional, no plenário e nas comissões 

temáticas (Câmaras) dos Conselhos Regionais. 
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Área das Engenharias: Modalidade Civil; Modalidade Elétrica; Modalidade; Mecânica e 

Metalúrgica; Modalidade Minas e Geologia; Modalidade Agrimensura. 

Área da Arquitetura:  Modalidade   Arquitetura. 

As características das especialidades técnicas agrupadas, conforme os eixos 

tecnológicos estabelecidos pelo MEC, como também relacionadas pelas modalidades 

citadas, conjuntamente com as resoluções já elaboradas e as que advirão, com base no 

Decreto 90.922/85, permitirá os Agentes Técnico de Fiscalização, Conselheiros e 

Diretores a identificar, de forma clara, onde atuam e quais atividades são privativas destes 

profissionais. Previsto entendimento contribuirá para eficazes serviços das atividades 

fiscalizatórias dos CRT02. 

Modalidade Civil / Eixo Infraestrutura: 

Enquadram-se nesta modalidade/eixo os Técnico em Construção Civil; Técnico 

em Desenho de Construção Civil; Técnico em Desenho de Projetos; Técnico em 

Edificações; Técnico em Estradas; Técnico em Estradas e Pontes; Técnico em Hidrologia; 

Técnico em Saneamento; Técnico em Transportes Rodoviários; Técnico em Meio 

Ambiente; Técnico Desenhista de Arquitetura; Técnico em Decoração; Técnico em 

Maquetaria; Técnico em Trânsito; Técnico em Portos. 

Atuam, conforme sua habilitação específica, limitados à sua formação curricular, 

na concepção e planejamento de diversos tipos de serviços dessa modalidade e em obras 

de construção civil, bem como nos estudos de sua viabilidade técnica e econômica. 

Exercem atividades relacionadas ao dimensionamento das construções, com a escolha e 

especificação de materiais de construção, além do acompanhamento técnico da execução 

de obras e serviços. Estudam e propõem soluções para as atividades correlatas a essa 

modalidade civil, tais como: edifícios e grandes edificações, estradas, pontes, viadutos, 

túneis, dentre outras. Incumbem-se das obras de infraestrutura, como barragens, obras de 

contenção de encostas, obras de terra, bem como do planejamento de meios de transporte 

e de tráfego. Atuam também no desenvolvimento de projetos e empreendimentos de 

sistemas de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem) e de pesquisa 

e gestão ambiental, visando preservar e restabelecer o meio ambiente sob modelos 

sustentáveis, tanto ecológica quanto economicamente. 
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Modalidade Elétrica / eixo Controle e Processos Industriais / eixo Informação e 

Comunicação:  

Incluem-se nesta modalidade os técnicos em Automação Industrial; Técnico em 

Automação Industrial Eletrônica; Técnico em Eletricidade; Técnico em Eletromecânica; 

Técnico em Eletrônica - Telecomunicações; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em 

Informática Industrial; Técnico em Instrumentação; Técnico em Microinformática; 

Técnico em Proteção Radiológica; Técnico em Telecomunicações; Técnico em 

Telefonia; Técnico em Mecatrônica; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em 

Manutenção de Computadores; Técnico em Redes de Comunicação; Técnico em 

Manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares; Técnico em Rede de Computadores; 

Técnico em Equipamentos Biomédicos. 

Pelas suas habilitações específica, limitados à sua formação curricular, trabalham 

com sistemas de computadores, sistemas de comunicação e telecomunicações, 

eletrotécnica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica) e eletrônica 

(computação, microeletrônica, circuitos integrados, controle e automação industrial). 

Atuam, também, realizando desde projetos de unidades simples de fontes de alimentação 

para circuitos eletrônicos, até pesquisa de alta tecnologia, na área de microprocessadores 

utilizados em computação.  

Modalidade Mecânica e Metalúrgica / Controle e Processos Industriais: 

Modalidades que se enquadram os Técnico Desenhista de Máquinas; Técnico em 

Aeronáutica; Técnico em Aeronaves; Técnico em Automobilística; Técnico em Calçados; 

Técnico em Construção de Máquinas e Motores; Técnico em Construção Naval; Técnico 

em Estruturas Navais; Técnico em Fundição; Técnico em Manutenção de Aeronaves; 

Técnico em Máquinas; Técnico em Máquinas e Motores; Técnico em Máquinas Navais; 

Técnico em Mecânica; Técnico em Mecânica de Precisão; Técnico em Metalurgia; 

Técnico em Náutica; Técnico em Operações de Reatores; Técnico em Refrigeração e Ar 

Condicionado; Técnico em Siderurgia; Técnico em Soldagem; Técnico em Usinagem 

Mecânica; Técnico Naval; Técnico em Metrologia; Técnico em Qualidade e 

Produtividade; Técnico em Tecnologias Finais do Gás; Técnico em Desenho de Projetos 
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- Mecânica; Técnico em Montagem e Manut. de Sistemas de Gás combustível; Técnico 

em Móveis; Técnico em Manutenção Automotiva.  

Suas habilitações específicas, limitados à sua formação curricular, permitem atuar 

no planejamento e supervisão da produção e da utilização de máquinas e componentes 

mecânicos industriais, em processos de automação e produção de bens de capital e bens 

de consumo duráveis, na manutenção e na assistência técnica de máquinas, componentes 

e estruturas mecânicas industriais. Atuam, ainda, no planejamento e na execução de 

projetos de produção de metais e ligas ferrosas, além do tratamento desses metais, visando 

aumentar sua resistência à corrosão. Atuam também, no desenvolvimento de técnicas e 

de projetos que possibilitem a montagem, manutenção e reparo de embarcações, de seus 

equipamentos e suas instalações. Participam na elaboração e execução de projetos 

aeronáuticos, preparam especificações, desenhos e técnicas de construção.  

Modalidade Geologia e Minas / Eixo Recursos Naturais: 

Modalidade / eixo onde estão inseridos os técnicos e geologia e técnicos em 

mineração; técnico em pesca; técnico em recursos minerais. Suas habilitações 

específicas, limitados à sua formação curricular, permitem atuar em pesquisa, 

planejamento, prospecção e aproveitamento de recursos minerais. Estudam aspectos 

legais e de execução na área da pesquisa mineral, além de projetos de aproveitamento 

racional dos recursos minerais, incluindo sua extração e beneficiamento realizam estudos 

relativos à ciência da terra, tais como: levantamentos geológicos, geoquímicos, geofísicos 

e geotécnicos. Atuam, também, no estudo das características do interior e da superfície 

do planeta terra, em várias escalas, compreendendo seus processos físicos, químicos e 

físico-químicos.  

Modalidade Agrimensura / Eixo Infraestrutura: 

 

  Enquadram-se nesta modalidade/eixo, os Técnicos em agrimensuras, Técnico de 

Estradas, Técnicos em Topografia, Técnico de Geodésia e Cartografia e Técnico de 

Edificações, com especialidade para georreferenciamento. Considerando suas 

habilitações específica, limitados à sua formação curricular, esses profissionais atuam em 
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atividades tais como levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos, astronômicos, 

aerofotogramétricos, sensoriamento remoto, georreferenciamento de imóveis urbanos e 

rurais e elaboração de cartas geográficas. Interagem também com outras áreas da 

Engenharia, com maior predominância na Engenharia Civil, em levantamento 

planialtimétrico cadastral, demarcação de movimento de terra, de obras de terraplenagem, 

de açudes, de bacias, hidrográficas, de portos, aeroportos, rios e canais, bem como na 

locação de fundações, de viadutos, pontes, estradas e estruturas. Já na Engenharia 

Elétrica, atuam no cadastramento das linhas de transmissão, em locação de torres, dentre 

outras. E, na Engenharia Industrial trabalham em assentamento de grandes máquinas. 

Eixo Produção Alimentícia: 

Os Técnicos Industriais neste Eixo são: Técnicos em Agroindústria; Técnicos em 

Alimentos; Técnicos em Cervejaria; Técnicos em Confeitaria; Técnicos em Panificação; 

Técnicos em Processamento de Pescado; Técnicos em Viticultura e Enologia. 

Utilizam de tecnologias relacionadas ao beneficiamento e à industrialização de 

alimentos e de bebidas, que abrange em suas atividades técnicas, planejamento, operação, 

implantação e gerenciamento de processos físicos, químicos e biológicos de elaboração 

ou industrialização de produtos de origem vegetal e animal; aquisição e otimização de 

máquinas e implementos; análise sensorial; controle de insumos e produtos; controle 

fitossanitário; distribuição e comercialização. De acordo com a organização curricular 

dos cursos visa contemplar os conhecimentos relacionados a leitura e produção de textos 

técnicos; raciocínio lógico; ciência, tecnologia e inovação; investigação tecnológica; 

tecnologias sociais, empreendedorismo, cooperativismo e associativismo; prospecção 

mercadológica e marketing; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento 

interpessoal; legislação; normas técnicas; saúde e segurança no trabalho; gestão da 

qualidade e produtividade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; 

qualidade de vida; e ética profissional  

Eixo Produção Cultural e Design:  

Contemplado neste eixo tecnológico, apenas os Técnicos em Paisagismo, da lista 

de profissão da Categoria. O eixo tecnológico, no âmbito geral dos cursos Técnicos do 
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grupo, está relacionado a representações, linguagens, códigos e projetos de produtos, 

mobilizadas de forma articulada às diferentes propostas comunicativas aplicadas. 

Abrange criação, desenvolvimento, produção, edição, difusão, conservação e 

gerenciamento de bens culturais e materiais, ideias e entretenimento aplicados em 

multimeios, objetos artísticos, rádio, televisão, cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo, 

fotografia, publicidade e projetos de produtos industriais.  

Sendo que a organização curricular do curso específico de Paisagismo, contempla 

conhecimentos relacionados a leitura e produção de textos técnicos; raciocínio lógico e 

estético; ciência e tecnologia; tecnologias sociais, empreendedorismo, cooperativismo e 

associativismo; prospecção mercadológica e marketing; tecnologias de comunicação e 

informação; desenvolvimento interpessoal; legislação e políticas públicas; normas 

técnicas; saúde e segurança no trabalho; gestão da qualidade; responsabilidade e 

sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e ética profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

IV. INSPEÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

A fiscalização tendo como objetivo inspecionar, no sentido da verificação do 

exercício e atividades das profissões reguladas, em nosso caso, as profissões da Categoria 

dos Técnicos industriais, em suas diversas modalidades. Profissão essa, criada pela 

5.524/68 e regulamentada pelo Decreto 90.922/85. Por tanto, a fiscalização dessa 

categoria está autorizada pela Lei n° 13.639, de 2018, de forma a assegurar a prestação 

de serviços técnicos ou execução de obras com participação de profissional técnico 

devidamente habilitado e em observância aos princípios éticos, econômicos, tecnológicos 

e ambientais compatíveis com as necessidades da sociedade. A fiscalização também 

apresenta um caráter educativo e preventivo em sua ação primeira, e só nos casos do não 

atendimento ao exigido é que passa a ser de caráter coercitivo.  

 

De acordo com o Art. 4º da Resolução 090/2019 – CFT, a execução das ações 

fiscalizatórias, nos aspectos educativo, preventivo, corretivo e punitivo, com campanhas 

deve prioritariamente orientar a atuação dos profissionais, órgãos públicos, diretores das 

empresas entre outros segmentos sociais sobre a legislação que regulamenta o exercício 

das profissões da Categoria dos Técnicos Industriais. Sendo lavrado quando necessária 

nessas ações os documentos das inconformidades identificadas e as penalidades previstas 

na legislação vigente. Já na ação sob o aspecto coercitivo, a fiscalização se fará ágil e 

clara, objetivando o cerceamento total do exercício ilegal da profissão.  

 

I.  A ação de fiscalização educativa tem por objetivo levar o conhecimento da legislação 

de regência da profissão às instituições de ensino e a sociedade 

II. A ação de fiscalização-orientativa tem por objetivo levar o conhecimento da 

legislação de regência da profissão às empresas, associag6es, cooperativas, sindicatos e 

demais organizações da sociedade  

III. A ação de fiscalização preventiva tem por objetivo informar aos t6cnicos industriais 

quanto a atuação ética, lícita e regular com o objetivo de prevenir a ocorrência de 

infrações a legislação aplicável. 
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IV. A ação de fiscalização inteligente pelo SINCETI mediante verificação dos TRTs com 

exorbitância de atribuições e de TRTs não pagos. 

V. A ação de fiscalização corretiva tem por objetivo possibilitar a regularização de 

situações em desconformidade com a legislação professional sem a aplicação de sanções. 

VI. A ação de fiscalização punitiva tem por objetivo, vencida a etapa corretiva sem 

regularização, aplicar a sanção devida a leigos, técnicos industriais ou pessoas jurídicas 

por infrações a legislação, com a determinação de regularização de situação de 

desconformidade. 

As enumeradas ações fiscalizatórias têm como fim, em consonância com o Art. 

12 da Resolução 090/2019 – PNFI, o Registro do Termo de Responsabilidade Técnica 

(TRT) relativo ao exercício profissional do técnico industrial, assim como das empresas, 

em todas assuas atividades, atribuições e campos de atuação. Considera-se, por tanto, 

essas ações sobretudo assegurar um direito dos técnicos industriais e uma proteção a 

sociedade e não apenas como um dever.  

A equipe de Fiscalização do CRT02 executará o PNFI (Art. 7º Resolução 

090/2019) por meio de: 

 

I.  Módulos de fiscalização operados dentro do Sistema de Informação dos Conselhos de 

Técnicos Industriais (SINCETI) ou outros serviços que venham a ser utilizados pela 

“equipe” de fiscalização do “CRT02”, sempre buscando utilizar a informatização, 

Instrumentalização e geoprocessamento como base dos atos fiscalizatórios de apoio a 

fiscalização;  

II. Processos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e 

fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo mediante a integração 

de bancos de dados; 

III. Fiscalizag5o de campo, efetuada por integrantes das equipes de fiscalização do 

“Conselho Regional- CRT02”;  

IV. Outras formas consideradas legais. 



 

 

21 

Somada as rotinas das ações de caráter preventivo, a equipe de fiscalização do 

CRT02, quando da ocorrência de prova ou indício de infração à legislação profissional, 

atuarão de modo a reprimir o ato infracional, utilizando-se dos seguintes instrumentos 

para os provimentos pertinentes. (Art. 15 – PNFI) 

  

I. Utilização de suas próprias iniciativas e procedimentos legais para a ação fiscalizatória, 

quando constatada, pelos meios de que este dispõe de provas ou indício de infração a 

legislação profissional;  

 

II. Por meio de relatório elaborado pela fiscalização do “CRT02”;  

 

III. Por meio de denúncia formalizada no SINCETI, por pessoa física ou jurídica de 

direito público ou privado. 

 

• Quando de uma Denúncia anônima, a mesma poderá ser efetuada 

por meio de protocolo no SINCETI, sendo o seu encaminhamento 

precedido de apuração pelos setores competentes do CRT02; 

Equipe de Fiscalização, Coordenação Operações, Diretoria de 

Fiscalização, Comissão Fiscalização tendo como última Instância 

o Plenário. 
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V. O AGENTE FISCAL TÉCNICO 

 

O Agente Fiscal Técnico é  o empregado do CRT02, com formação em uma ou 

mais modalidades de técnico industrial, devidamente habilitado no sistema CFT/CRT, 

investido na função para o exercício das atividades fiscalizatórias, sendo responsável em 

verificar se as obras ou serviços relativos ao seguimento técnico industrial estão  sendo 

executadas de acordo com as normas regulamentadoras do exercício profissional, 

devendo atuar com rigor e eficiência para que o exercício das profissões abrangidas pelo 

sistema CFT/CRT ocorra com a participação de profissional legalmente habilitado e em 

conformidade com a legislação vigente. (Art. 16º PNFI). 

 

Lotado nos Escritórios e Sede do CRT02, nos respectivos Estados integrantes, sua 

atuação se dar exclusivamente para desempenho das ações fiscalizatórias sob os aspectos 

educativo, preventivo e coercitivo, atuando conforme as diretrizes e as determinações 

específicas determinadas pela comissão de fiscalização, Diretoria de Fiscalização e 

Coordenação de operações do Conselho. 

 

As atividades de fiscalização quando, exclusivamente, para à verificação do 

cumprimento da legislação por pessoas físicas ou jurídicas, relacionado ao registro para 

o exercício do objetivo social e profissional, pode ser realizado por Agentes independente 

de sua formação técnica. 

 

Os registros das Ações Fiscalizatórias realizadas pelos Agentes Fiscais Técnicos, 

se fará no Módulo Eletrônico de Fiscalização no SINCETI. (Art. 17º PNFI) 

Fundamental Postura do Agente Fiscal Técnico 

Quando do exercício de seus deveres funcional na ação fiscalizatória, o agente 

fiscal técnico deve: 

 

▪ Identificar-se como agente de fiscalização técnico do CRT02, sempre exibindo 

sua carteira funcional;  



 

 

23 

▪ Apresentar-se vestindo uniforme institucional e de maneira condigna com a 

função que exerce; 

▪ Agir com firmeza e impessoalidade, sendo objetivo no cumprimento do seu dever;  

▪ Exercer com dedicação e muito zelo as suas atribuições conferidas;  

▪ Tratar as pessoas contatadas com boas maneiras e respeito;  

▪ Identificar e tomar nota do responsável técnico pela obra ou serviço fiscalizado, 

como também o proprietário;  

▪ Identificar o profissional ou empresa responsável pela execução da obra ou 

serviço, fiscalizada solicitando comprovações da regularidade da execução da 

obra ou serviço; 

▪ Informar ao proprietário ou responsável técnico ou não, pela obra ou serviço, a 

irregularidade identificada;  

▪ Orientar o fiscalizado como regularizar a obra ou serviço;  

▪ Informar ao proprietário ou responsável técnico pela obra ou serviço sobre a 

legislação que rege o exercício profissional;  

▪ Elaborar relatório de fiscalização;  

▪ Em ocorrência de resistência do fiscalizado em apresentar documentos ou até se 

apresentar violento, durante a fiscalização, o agente fiscal manterá sua postura 

comedida e equilibrada. Via de regra, usar o bom senso, decidindo até por 

suspender os trabalhos e voltar em outro momento; 

▪ Ocorrendo ameaças ou atitude por parte do fiscalizado que comprometa a 

integridade física, moral, profissional entre outras, o agente fiscal formalizará a 

ocorrência ao Coordenador de operações e gerencias locais, para os devidos 

registros legais, como Boletim de Ocorrência policial – BO. 

Competência Legal 

 

Os Conselhos Regionais dos Técnicos estão legalmente alicerçados pelo disposto 

no art. 12, inciso IX da Lei No 13.639, de 2018, para a ação fiscalizatória, de forma a 

inspecionar o exercício da profissão, além de Registrar, Orientar, Disciplinar. Sendo que 

para esse cumprimento designa funcionários, denominados Agentes Fiscais Técnico 

nessa função com atribuições para lavrar autos de infração às disposições dessa lei. 
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Atribuições Específicas do Agente Fiscal Técnico 

 

▪ Inspecionar o cumprimento da Lei 13.639/2018, conforme os objetivos sociais 

das empresas constituídas para prestar ou executar serviços ou obras das 

atividades, como das Engenharias, Arquitetura e demais ou equivalente aos eixos 

de atuação dos técnicos industriais: Ambiente e Saúde, Controle e processos 

Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção de 

Alimentícia, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos 

Naturais; 

▪ Inspecionar o cumprimento da Lei 13.639/2018, conforme as atividades 

desenvolvidas os por profissionais na execução de serviços ou obras das 

atividades, como das Engenharias, Arquitetura e demais ou equivalente aos eixos 

de atuação dos técnicos industriais: Ambiente e Saúde; Controle e processos 

Industriais; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção de 

Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos 

Naturais;  

▪ Identificar obras e serviços que sejam privativas das profissionais vinculados ao 

Sistema CFT/CRTs, com inspeção no cumprimento da legislação profissional; 

▪ Lavrar relatórios de fiscalização para fins de emissão de notificações preventivas 

ou posteriormente de lavratura de autos de infrações, assim como subsidiar as 

decisões de instâncias superiores; 

▪ Emitir lavratura de notificação preventiva, aos infratores, após as devidas 

identificações e confirmações do exercício das atividades técnicas, sem o(s) 

registro(s) da(s) TRT(s) – Termo de Responsabilidade Técnica, ou que estejam 

sendo exercida por profissionais não habilitados; 

▪ Emitir lavratura de auto de infração, ao (s) infrator (es), após 10 dias da entrega 

da notificação preventiva, nos casos da não regularização do fato notificado ou 

nos casos em que não haja protocolo de defesa; 

▪ Priorizar a execução das ações em caráter preventivo, junto aos profissionais, 

empresas e demais cidadão de forma a orientá-los no cumprimento da legislação 

que regulamenta as profissões vinculadas aos Sistema de Fiscalização 

Profissionais, especificamente no CFT/CRTs;  



 

 

25 

▪ Cumprir a sua função de fiscalizar com profissionalismo e ética, colocando em 

prática os conhecimentos de legislação vigente a as orientações recebidas, para 

o cargo;  

▪ Exercer outras atividades além destas, conforme necessárias, relacionadas à sua 

função; 

▪ Verificar no SINCETI os TRT's já registrados e a atribuição do técnico industrial 

para a atividade registrada;  

▪ Verificar no SINCETI as baixas de registro de profissionais e empresas; 

▪ Fiscalizar os empreendimentos de modo a assegurar o atendimento das 

exigências legais, garantindo que se cumpra a legislação pertinente aos 

profissionais do sistema CFT/CRT's; 

▪ Acompanhar contratos no Diário Oficial da União, Estado e Municípios; 

▪ Solicitar relação de profissionais das empresas e órgãos públicos mediante 

convenio para troca de base de dados; 

▪ Fiscalizar de forma programada os municípios com potenciais de indústrias, 

fabricas e empresas.  

▪ Georreferenciar os TRTs. 

 

Conhecimentos Básicos Necessários ao Desempenho da Função  

 

▪ Conhecer a Lei 5.524/66, que cria a profissão dos Técnicos Industriais; 

▪ Conhecer os Decretos Federais 90.922/85, que regulamenta a Lei 5.524/68 e 

Decreto 4.560/2002, que altera alguns Artigos do Decreto 90.922/68; 

▪ Conhecer a Lei 13.639/2018, que cria o Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais e autoriza a criação dos conselhos Regionais; 

▪ Conhecer as Resoluções publicadas pelo CFT, em especial as que definem as 

atribuições das modalidades profissionais; 

▪ Conhecer o CNCT – Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e as características 

das Modalidades Técnicas da Categoria Industrial, conforme contidas nos eixos 

relacionados; 
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▪ Conhecer a Resolução 45/2018 - CFT, que dispõe sobre a fiscalização do 

exercício professional do Técnico Industrial, os procedimentos para 

formalização, instrução e julgamento de processor por infração a legislação e a 

aplicação de penalidades, e dá outras providências; 

▪ Conhecer a Resolução 090/2019 – CFT, referente ao Plano Nacional de 

Fiscalização Integrada – PNFI, para o período de 2020 a 2022, dos Conselhos 

Regionais dos Técnicos Industriais; 

▪ Conhecer procedimentos e características do processo administrativo; 

▪ Conhecer os ramos de atividades econômicas, organizadas por seus Sindicatos, 

Federações e Confederações; 

▪ Conhecer este Manual da Fiscalização do CRT02; 

▪ Conhecer o Plano de Fiscalização definido para Ação Fiscalizatória do CRT02. 
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VI. INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

O Agente Fiscal Técnico deverá utilizar algumas ferramentas e meios, para suas 

atividades em cumprimento as rotinas de trabalho. Para então registrar os fatos 

observados e se pertinente, dar início ao processo administrativo devido. Bem instruído 

um processo administrativo proporcionará facilidade e celeridade na análise dos fatos 

pelas instâncias decisórias do CRT02, em conformidade com os regulamentos vigentes a 

matéria, como discriminados no item anterior; Conhecimentos Básicos Necessários ao 

Desempenho da Função, entre outros dispositivos legais atinentes a matéria.  

 

São ferramentas imprescindíveis ao agente fiscal técnico, necessárias à boa 

execução do seu trabalho: 

Relatório de Fiscalização: 

Relatório de fiscalização tem por finalidade fazer constar a descrição, de forma 

ordenada e minuciosa, daquilo que se viu, ouviu ou observou. É um documento destinado 

à coleta de informações das atividades exercidas na abrangência das atividades das 

profissões da Categoria dos Técnicos Industriais, em suas diversas modalidades técnicas 

e deve ser desenvolvida no local onde o serviço ou a obra está sendo executada. 

Em ação fiscalizatória, em estabelecimentos ou empreendimento, sejam eles 

públicos ou privados, o agente fiscal técnico deve solicitar a apresentação das TRTs de 

Projetos, de Execução, de Cargo e de Função, bem como verificar a existência de placas 

identificando a obra e o responsável técnico.  

Tratando-se de prestação de serviços, deverá o Agente Fiscal Técnico solicitar 

também a apresentação dos contratos firmados entre o empreendedor e o profissional 

responsável técnico. O relatório, deve ser preenchido cuidadosamente e deve conter, 

imprescindivelmente as seguintes informações:  

 

• Data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal técnico;  

• Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, 

quando possível, CPF ou CNPJ;  
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• Identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre:  o 

nome e endereço do executor, descrição detalhada da atividade desenvolvida e 

dados necessários para sua caracterização, tais como fase, natureza e 

quantificação; 

• Nome completo, título profissional e número de registro no CRT/CFT do 

responsável técnico, quando for o caso; 

• Identificação das TRTs correspondentes às atividades desenvolvidas, se houver; 

• Informações sobre a participação efetiva do responsável técnico na execução da 

obra, serviço ou empreendimento, quando for esse o caso; 

• Descrição minuciosa dos fatos que configurem infração à legislação profissional; 

• Identificação do responsável pelas informações, incluindo nome completo e 

função exercida na obra, serviço ou empreendimento ou no estabelecimento, se 

for o caso. O agente fiscal técnico deve recorrer ao banco de dados do 

CRT02/CFT ou em outras fontes possíveis, para complementar as informações do 

relatório de fiscalização. Ao relatório de fiscalização devem ser anexados, 

sempre que possível e necessário, documentos que caracterizam a infração e a 

abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica na obra, serviço, 

empreendimento ou estabelecimento, como: 

• Foto cópia do contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações; 

• Foto cópia do contrato de prestação do serviço; 

• Foto cópia dos projetos, laudos e outros documentos relacionados à obra, ao 

serviço ou ao empreendimento fiscalizado;  

• Fotografias da obra, serviço ou empreendimento; 

• Laudo técnico pericial;  

• Declaração do contratante ou de testemunhas; ou  

• Informação sobre a situação cadastral do responsável técnico, emitido pelo 

CRT/CFT. 

Auto de Infração 

O Auto de Infração é um documento produzido por uma autoridade pública 

quando esta observa o descumprimento ou infração da legislação, que tem seu caráter 
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punitivo. Gera processo legal e as respectivas penalidades dele decorrente. Deve ser 

lavrado ao infrator, seja ele leigos, profissionais ou pessoas jurídicas, somente nos casos 

de flagrantes das transgressões aos preceitos legais que regulam o exercício das profissões 

abrangidas pelo Sistema CFT/CRTs e outros correlatos.  

“Atos pertencente à categoria dos atos administrativos vinculados ou regrados, 

para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria 

de atos, as imposições legais absorvem, quase por completo, a liberdade do administrador, 

uma vez que seu poder de agir fica adstrito aos pressupostos estabelecidos pela norma 

legal para a validade da ação administrativa. Desatendido qualquer requisito, 

compromete-se a eficácia do ato praticado, tornando-o passível de anulação pela própria 

administração ou pelo judiciário, se assim requerer o interessado. Ainda, tratando-se de 

atos vinculados ou regrados, impõe-se à administração o dever de motivá-los, no sentido 

de evidenciar a conformação de sua prática com as exigências e requisitos legais que 

constituem pressupostos necessários de sua existência e validade. Portanto, o auto de 

infração não pode prescindir de certos requisitos, tais como a competência legal de quem 

o pratica, a forma prescrita em lei ou o regulamento e o fim indicado no texto legal em 

que a fiscalização se apoia.” *Hely Lopes Meirelles - Professor e jurista. 

 

Assemelhada a notificação preventiva, o auto de infração deve ser gerado de 

forma ordenada e minuciosa, e conforme o Art. 16 da Resolução 045/2018, e deve 

apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 

  

• Citação à competência legal do CRT02 para fiscalizar o exercício das profissões 

abrangidas pelo Sistema CRTs/CFT; 

• I. Nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo, 

CPF ou CNPJ, conforme o caso;  

• II. Data do auto de infração e nome completo, número de matrícula funcional e 

assinatura digital do integrante da equipe de fiscalização; 

• III.  Fundamentação legal por melo da qual o CRT02 lavra o auto de infração;  

• IV. Identificação da atividade fiscalizada, indicando sua natureza, finalidade e 

localização, além do nome e endereço do contratante, quando houver;  
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• V.  Descrição da irregularidade constatada que caracteriza a infração, 

capitulação desta e da penalidade cabível, e valor da multa a que está sujeita a 

pessoa física ou jurídica autuada;  

• Vl.  Indicação de reincidência infracional, se for o caso; 

• Vll. Indicação do prazo de 15 (quinze) dias para que a pessoa física ou jurídica 

autuada efetue o pagamento da multa e regularize a situação ou apresente defesa 

a Comissão de Registro e Fiscalização do CRT02  

 

o 1 - Não será lavrado novo auto de infração referente a mesma atividade 

fiscalizada 

e contra a mesma pessoa física ou jurídica autuada antes do trânsito em 

julgado da decisão relativa à infração. 

o 2 - Depois de lavrado o auto de infração regularização da situação não 

exime a pessoa física ou jurídica das cominações legais.  

 

A infração será capitulada, conforme os dispositivos da Leis 13.639/2018 e 

Resoluções 45/2018 – CFT, que dispõe, respectivamente, sobre a fiscalização do 

exercício professional do Técnico Industrial, os procedimentos para formalização, 

instrução e julgamento de processor por infração a legislação e a aplicação de 

penalidades, e dá outras providências e Resolução 090/2019 que aprova o PNFI - Plano 

Nacional de Fiscalização Integrada para o período 2020 a 2022 

 

Os autos de infração devem ser entregues pessoalmente ou enviadas por via postal 

com Aviso de Recebimento – AR, por e-mail com confirmação de recebimento, ou por 

outro meio legal admitido que assegure a certeza da ciência do autuado. O comprovante 

de recebimento do auto de infração deverá ser anexado ao processo administrativo que 

trata do assunto. Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento do auto de infração, o 

fato deverá ser registrado no processo. 
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VII. ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO 

  

Estratégia, conceitualmente falando, consiste na aplicação dos meios disponíveis 

com vista à consecução de objetivos específicos. Serão abordados, por tanto, alguns 

aspectos relacionados a estratégias de fiscalização como um componente do planejamento 

desta. 

O Planejamento da Fiscalização  

Todas as ações fiscalizatórias devem ser ações planejadas, coordenadas e 

avaliadas de forma contínua, mantendo o foco do alcance dos seus objetivos fins. Para 

esse propósito, a Comissão de Fiscalização, a Diretoria de Fiscalização, a Coordenadoria 

de Operações e o Quadro funcional dos Agentes Fiscais Técnicos do CRT02, todos 

responsáveis pela fiscalização, conforme suas atividades lhes atribuídas pelos cargos 

ocupados, deverão definirem, periodicamente, um programa de trabalho contendo 

diretrizes, prioridades, recursos necessários e metas para alcançar. Sempre em 

consonância com as diretrizes estabelecidas na Resolução 045 de 22 de novembro de 

2018 – CFT e a Resolução 090, de 05 de dezembro de 2019 – CFT, que aprova o PNFI - 

Plano Nacional de Fiscalização Integrada para o período 2020 a 2022. 

 

Durante todo o processo de execução do programa de trabalho, os resultados das 

ações deverão ser monitorados e submetidos constante avaliação por parte da 

Coordenação de Operações e Gerentes dos Escritórios responsáveis pela fiscalização. As 

informações resultantes dos monitoramentos deverão ser levadas ao conhecimento da 

Diretoria de Fiscalização, Presidência, Comissão de Fiscalização e Plenário. Podendo 

gerar críticas e agregar sugestões que servirão para nortear a reprogramação de períodos 

subsequentes. 

 

No planejamento também deve ser definida a estratégia de trabalho, explicitando 

os meios necessários à consecução dos objetivos. Deve constar do planejamento as 

diretrizes básicas, entendidas como um conjunto de instruções ou indicações para se tratar 
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e levar a termo o plano de fiscalização. Essas diretivas podem ser expressas a partir das 

respostas das seguintes questões 

• O que fiscalizar?  

• Quem/onde fiscalizar?  

• Como fiscalizar?  

• Qual a meta? 

O que fiscalizar?  

Consiste em estabelecer prioridades do que fiscalizar, devendo ser definidas de 

forma conjunta entre Comissão de Fiscalização, Diretoria de Fiscalização, Coordenação 

de Operações, equipe dos Agentes Fiscais, ressaltando a diversificação da fiscalização e 

contemplando as várias modalidades profissionais de técnicos industriais. A definição das 

prioridades deve guardar estreita relação com as atividades econômicas desenvolvidas na 

região, capacidade atual e projetada dos recursos humanos e financeiros, como também, 

com a identificação dos empreendimentos e serviços que, devido à natureza de suas 

atividades, se constituam em maiores fontes de riscos à sociedade. 

Quem / onde fiscalizar?  

Com a definição do que fiscalizar; seja obras e ou serviços prioritários, para atuação da 

fiscalização deve-se verificar: 

 

• Onde estão sendo realizados;  

• Se as atividades relacionadas às respectivas obras e serviços estão sendo 

executadas por profissional registrado.  

Como fiscalizar?  

A verificação do exercício da profissão profissional dos técnicos poderá ocorrer 

de forma indireta ou direta, desenvolvendo-se as ações no escritório ou no campo, 

respectivamente.  

• Forma indireta – Ocorre quando se desenvolve o trabalho sem deslocamento 

físico do agente fiscal, por meio de pesquisa em: 
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o Jornais e revistas;  

o Diário oficial do estado; 

o Mídias sociais; 

o Pesquisas em sítios na rede mundial de computadores – Internet; e  

o Convênios com órgãos públicos e privados. 

 

Esta forma de fiscalização não deve ser a única a ser empreendida pelo CRT02. É 

oportuno que ocorra em associação com a forma direta, sendo recomendável a sua 

utilização como base para o planejamento da fiscalização.   

 

• Forma direta – Ocorre pelo deslocamento do agente fiscal técnico, constatando 

in loco as ocorrências, inclusive aquelas identificadas no escritório. 

Qual a meta?  

 

No processo de planejamento, se tem como uma das etapas a definição das metas 

a serem alcançadas. Essas expressam os quantitativos a serem atingidos em um intervalo 

de tempo e estão relacionadas aos objetivos que estão estabelecidos pelo CRT02. No 

momento do planejamento, deverão ser ajustadas conforme às suas disponibilidades 

financeira e de recursos humanos, estabelecendo assim as prioridades. 

Procedimentos do Agente de Fiscalização Técnico  

Por ocasião do ato fiscalizatório na obra, empreendimento ou empresa, o Agente 

de Fiscalização Técnico deverá elaborar o Relatório de Fiscalização sempre que constatar 

a execução de serviços técnicos e atividades na área de atuação correspondentes aos eixos/ 

modalidades da categoria dos técnicos industriais.  

 

O Agente Fiscal Técnico deverá, neste ato, solicitar a apresentação dos respectivos 

TRTs, (de Projetos e/ou de Execução, de Cargo e/ou Função Técnica), devidamente 

preenchidas, assinadas e pagas. 
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Em se tratando de prestação de serviços, o Agente de Fiscalização deverá 

verificar/solicitar o respectivo TRT, o contrato entre as partes e/ou a nota fiscal e/ou 

ordem de serviço, obtendo, sempre que possível cópia desse, observando:  

• Quanto ao TRT: 

 

o Capacidade, quantidade/dimensões, autenticidade e outros dados 

relevantes da obra/serviço.  

o Se os projetos e/ou a execução estão de acordo com o declarado nos TRTs; 

 

• Quanto ao Contrato entre as partes:  

 

o A validade do contrato, objeto do contrato, detalhe da obra/serviço, razão 

social da empresa contratada. 

 

• Quanto a Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviços: 

 

o O tipo de serviço contratado (detalhado), período da realização do serviço 

(anotar no Relatório de Fiscalização o número da nota fiscal/ordem de 

serviço). 

 

Julgando necessário, o Agente de Fiscalização deve fazer notas complementares 

em formulário apropriado, para ser apensado ao Relatório de Fiscalização.  

 

Importante:  

 

o Quando a atividade fiscalizada for de prestação de serviços, se faz 

necessário constar no Relatório de Fiscalização, dados sobre o 

equipamento utilizado e/ou em manutenção, registrando marca, modelo, 

potência, ou outras informações relevantes. 
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o Quando da fiscalização direta às obras, orientar às empresas da 

obrigatoriedade de placas visíveis e legíveis ao público contendo o nome 

do autor e coautores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e 

artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. 

Procedimentos Internos  

Internamente, no setor de fiscalização, em complementação ao Relatório de 

Fiscalização feito pelo Agente Fiscal Técnico, deverão ser feitas verificações 

administrativas no sistema SINCETI e outros Sistemas de Conselhos Profissionais 

Correlatos. Buscar dados com relação: 

 

▪ Aos Contratados: - Refere-se ao registro do(s) TRT(s) que tenham 

ou deveriam ter sido registrados, referente aos serviços. Que 

decorre verificação; 

▪ Quanto as TRTs: Se estão de acordo com a legislação vigente com 

relação aos campos obrigatórios de preenchimentos, o valor 

correto da taxa recolhida, se as atribuições do profissional estão 

condizentes com a atividade (s) técnica (s) anotada (s); 

 

▪ Quanto aos Profissionais: Se estão devidamente habilitados para 

o exercício das atividades anotadas, ou seja, atribuições 

compatíveis com a sua formação técnica; 

 

▪ Quanto as Empresas: Se possuem o devido Registros no 

CRT/CFT, ou em outro Conselho de atividades Correlatas, como: 

CAU/CREA para prestarem legalmente os serviços técnicos em 

execução/executados. 

 

Mediante as informações adquiridas do Relatório de Fiscalização e seus 

complementos emitido pelo próprio Agente Fiscal Técnico e, das informações internas 

obtidas junto ao sistema SINCETI, se definirá qual enquadramento da situação, para as 

quais deve-se dar início aos respectivos procedimentos, sendo: 
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o Para Obra e/ou serviço regular: 

 

▪  O Processo é encaminhado para análise e determinação de 

arquivamento.  

 

o Para Obra e/ou serviço irregular: 

 

▪ Verificar se existe participação de profissional(is) devidamente 

habilitado(s), com registro regular e suas atribuições condizentes 

coma(s)atividade(s) profissional(is) desenvolvida(s): 

 

• Se as TRT(s) estão de acordo com a legislação vigente com 

relação aos campos obrigatórios de preenchimento, valor 

correto da taxa recolhida, e as atribuições do profissional 

condizente com a atividade técnica anotada/assumida; 

 

o Caso se constate a participação de profissional(is), 

notificá-lo(s) para que apresente(m), dentro do 

prazo estipulado, a(s) respectiva(s) TRT(s), 

referente àquela obra/serviço, na qual aparece(m) 

como responsável(is), decorrendo o não 

atendimento da notificação no prazo determinado, 

em lavratura de auto de infração por falta da TRT. 

 

o Nos casos em que se constate que o Profissional não 

tem atribuição para a(s) atividade(s) desenvolvida 

será: 

 

▪ Encaminhado a ocorrência para a 

Comissão de Fiscalização/temática, para 

os provimentos cabíveis; 
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▪ Dado ciência ao respectivo profissional da 

ocorrência, tendo como consequência o 

cancelamento da TRT, referente ao serviço 

anotado, como também de sua autuação por 

extrapolação de atividades de sua 

competência técnica; 

▪ Providenciado encaminhamento da 

ocorrência por meio de notificação, ao 

proprietário ou contratante, com 

orientação para a contratação de outro 

profissional, com atribuições compatíveis 

aos serviços, dentro de prazo estabelecido, 

para fim de regularização da obra ou 

serviços; 

 

o Nos casos em que não se constate a participação de 

profissional(ais) ou empresa na execução da 

atividade, executora, fazer procedimento de: 

 

▪ Notificar o proprietário para a devida 

regularização da situação, em prazo 

determinado, implicando o não 

atendimento em lavratura de autuação por 

exercício ilegal da profissão, aplicando-se 

a pessoa física ou jurídica, conforme seja o 

caso. 

 

o Nos casos em que o proprietário já tenha sido 

autuado, poderá ainda proceder à regularização da 

situação conforme citado acima, quando lhe será 

oportunizado o pagamento da multa imposta, em 

seu valor mínimo. 
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o Nos casos em que houver apenas o pagamento da 

multa, não havendo a devida regularização, o(s) 

proprietário(s) estará(ão) passível(is), após o 

trânsito em julgado da primeira infração, de novas 

autuações, até que seja deferida, pelo CRT02, a 

devida regularização do fato gerador da multa;   

o Nos casos em que a(s) multa(s) não esteja(m) 

paga(s), mesmo havendo a regularização deferida 

pelo CRT02, serão inscritos o(s) respectivo(s) 

Auto(s) de Infração(ões) 

na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

o Para os casos em que ocorrerem a reincidência e 

nova reincidência, quer dizer, proprietário infrator 

vier a praticar novamente o ato, pelo qual já foi 

condenado, seja em outra obra, serviço ou atividade 

técnica, desde que capitulado no mesmo dispositivo 

legal daquela transitada em julgado, os valores das 

multas serão aplicados em dobro. 

o Esgotado o prazo dado ao infrator para proceder à 

regularização, de uma falta ou irregularidade, sem 

que isso tenha sido providenciado e tenha sido 

deferido pelo CRT02, será emitido o Auto de 

Infração, com abrangências a todas as implicações 

determinadas pela Lei Federal 13.639/2018 entre 

outras complementares ao caso. 

o Todos os casos omissos neste manual, relacionados 

ao ato fiscalizatório serão enviados à Diretoria de 

Fiscalização e Comissão de Fiscalização do CRT02 

para análise e deliberação. 
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VIII. INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Encontra-se estabelecido no Art. 32. da Resolução 045, que dispõe sobre a 

Fiscalização do exercício do Técnico industrial, que “Nenhuma penalidade será 

aplicada sem que tenha sido assegurado, a pessoa física ou jurídica autuada, amplo 

direito de defesa.” Seguido da definição no Art. 33 que, “Quando a infração apurada 

constituir prova ou indício de violação da Lei de Contravenções Penais, o CRT (02) 

comunicará o fato à autoridade competente, sem prejuízo da aplicabilidade das 

penalidades previstas nesta Resolução. E na sequência, respectivamente, nos Arts. 34 e 

35, onde estabelece que: “Sem prejuízo de outras sanções disciplinares previstas na Lei 

nº 13.639, de 2018, quando cabíveis, os CRT's aplicarão às pessoas físicas ou jurídicas 

autuadas por infração à legislação profissional multas com base nos valores estabelecidos 

no artigo seguinte.” Referindo-se ao Art. 35, o qual discrimina os tipos de infrações e 

valores correspondentes as multas, como segue; “As infrações ao exercício da profissão 

do técnico industrial nos termos definidos nesta Resolução serão punidas com multas, 

respeitados os seguintes limites:” conforme descritos: 

 

• Verificada a infração às normas legais, o agente fiscal técnico lavrará o auto de 

infração, observando a devida correspondência entre a descrição do fato e o 

dispositivo legal infringido.  

 

TIPO DE INFRAÇÃO INFRATOR MULTA APLICADA 

I – Atuação do Exercício da atividade 

técnica sem o Registro Profissional 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

Mínimo de 1 (uma) vez o valor 

vigente da anuidade 

profissional 

I.I – Reincidência da atuação do 

Exercício da atividade técnica sem o 

Registro Profissional  

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

2 (duas) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 
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II – Atuação do Exercício da atividade 

técnica com Registro Profissional 

Suspenso  

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

Mínimo de 1 (uma) vez o valor 

vigente da anuidade 

profissional 

II.I – Reincidência da atuação do 

Exercício da atividade técnica com 

Registro Profissional Suspenso 

    

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

2 (duas) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 

III – Atuação do Exercício da atividade 

técnica com Registro Profissional 

Cancelado  

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

Mínimo de 1 (uma) vez o valor 

vigente da anuidade 

profissional 

III.I - Reincidência da atuação do 

Exercício da atividade técnica com 

Registro Profissional Cancelado 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

2 (duas) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 

IV – Atuação do Exercício da atividade 

técnica com Registro Profissional 

Regular, mas sem TRT Registrada  

 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

300%(trezentos por centos) do 

valor vigente da taxa do TRT 

V – Acobertamento na atuação do 

Exercício da atividade técnica, 

executada por outro profissional ou por 

Leigo 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

 

Mínimo de 2 (duas) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional 

V.I – Reincidência de 

Acobertamento na atuação do 

Exercício da atividade técnica, 

executada por outro profissional ou por 

Leigo 

 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

 

5 (cinco) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 
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VI – Acobertamento na atuação do 

Exercício da atividade técnica, 

compartilhada com técnico 

industrial, executada por outro 

profissional ou por Leigo 

 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

 

Mínimo de 2 (duas) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional 

VI.I – Reincidência de 

Acobertamento na atuação do 

Exercício da atividade técnica, 

compartilhada com técnico 

industrial, executada por outro 

profissional ou por Leigo 

 

 

 

 

Técnico Industrial 

 (Pessoa física) 

 

5 (cinco) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 

VII – Atuação do Exercício da 

atividade técnica, por pessoa física 

não habilitada (leigo – Exercício 

ilegal) 

 

 

 

Pessoa física 

Mínimo de 2 (duas) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional 

VII.I – Reincidência da Atuação do 

Exercício da atividade técnica, por 

pessoa física não habilitada (leigo – 

Exercício ilegal) 

 

 

 

Pessoa física 

5 (cinco) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 

VIII – Obstrução de fiscalização 

provocada por pessoa física 

 

Pessoa física 

Mínimo de 1 (uma) vez o valor 

vigente da anuidade 

profissional 

VIII.I – Reincidência de Obstrução 

de fiscalização provocada por pessoa 

física 

 

Pessoa física 

2 (duas) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 
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IX – Obstrução de fiscalização 

provocada por pessoa Jurídica 

 

Pessoa Jurídica 

Mínimo de 2 (duas) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional 

 

IX.I – Reincidência de Obstrução de 

fiscalização provocada por pessoa 

Jurídica 

 

 

Pessoa Jurídica 

5 (cinco) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional 

 

 

X – Atuação do Exercício da atividade 

técnica de técnico industrial, por 

pessoa Jurídica 

 

 

 

 

Pessoa Jurídica 

Mínimo de 5 (cinco) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional. Observando o 

capital social e o artigo 5º da 

Resolução nº 44, de 22 de 

novembro de 2018 

 

 

X.I – Reincidência de Atuação do 

Exercício da atividade técnica de 

técnico industrial, por pessoa Jurídica 

 

 

 

Pessoa Jurídica 

10 (dez) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional. 

Observando o capital social e o 

artigo 5º da Resolução nº 44, 

de 22 de novembro de 2018 

 

XI – Atuação de atividade técnica 

fiscalizado pelo Conselho, por pessoa 

Jurídica registrada no CRT, sem 

Responsável Técnico. 

 

Pessoa Jurídica 

Mínimo de 5 (cinco) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional. Observando o 

capital social e o artigo 5º da 

Resolução nº 44, de 22 de 

novembro de 2018 

 

 

XI.I – Reincidência Atuação de 

atividade técnica fiscalizado pelo 

Conselho, por pessoa Jurídica 

 

 

 

Pessoa Jurídica 

10 (dez) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional. 
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registrada no CRT, sem Responsável 

Técnico 

Observando o capital social e o 

artigo 5º da Resolução nº 44, 

de 22 de novembro de 2018 

 

 

XII – Atuação de atividade técnica 

fiscalizado pelo Conselho, por pessoa 

Jurídica COM registro 

CANCELADO. 

 

 

 

Pessoa Jurídica 

Mínimo de 5 (cinco) vezes o 

valor vigente da anuidade 

profissional. Observando o 

capital social e o artigo 5º da 

Resolução nº 44, de 22 de 

novembro de 2018 

 

 

XIII – Demais casos 

 

 

Pessoa Física ou Pessoa 

Jurídica 

Mínimo 1 (uma) vez o valor 

vigente da anuidade 

profissional.  

 

 

XIII – Reincidência dos Demais casos. 

 

Pessoa Física ou Pessoa 

Jurídica 

2 (duas) vezes o valor vigente 

da anuidade profissional.  

 

• Nas ocorrências dos casos de acobertamentos os profissionais técnicos 

industriais infratores serão remetidos a Comissão de Ética. (Parágrafo único – 

Art.35 anteriormente citado) 

• As multas, conforme definido anteriormente (Art. 35) terão suas aplicações de 

forma proporcional a gravidade da infração cometida, observados os critérios 

seguintes, excetuando-se a “Atuação do Exercício da atividade técnica com 

Registro Profissional Regular, mas sem TRT Registrada – (IV) ” (Art. 36): 

 

o Os antecedentes da pessoa física ou jurídica autuada, quanto a condição 

de primariedade ou de reincidência da infração; 

 

o A situação econômica da pessoa física ou jurídica autuada; 
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o A gravidade da infração; 

 

o As consequências da infração, considerando-se o dano ou prejuízo dela 

decorrente; 

 

o A regularização da situação, com a consequente eliminação do fato 

gerador do auto de infração. 

 

• As multas não pagas, após a decisão do trânsito em julgado, serão inscritas em 

dívida ativa e cobrada judicialmente, podendo, quando for o caso, os serviços do 

SINCETI 

ficarem indisponíveis para a pessoa física ou jurídica em débito. (Art. 37). 
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IX – A FISCALIZAÇÃO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS  

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Órgãos da administração pública, direta e indireta da União, dos Estados 

e dos Municípios que exerçam atividades relativas à categoria dos técnicos 

industriais ou que os tenham como servidores para o exercício das 

atividades de suas competências. 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o Quadro técnico dos departamentos dos órgãos públicos. 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar anualmente, os departamentos desses órgãos públicos, quanto 

verificação da ocupação dos cargos e funções técnicas, se está sendo 

desenvolvida por profissionais devidamente habilitados. As informações 

poderão ser obtidas por meio de pesquisas no portal da transparência dos 

respectivos órgãos, por meio de visita ou solicitação por correspondência 

oficial.  

o Constatada a ocupação de cargo ou função de serviços por profissionais 

não habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o 

Agente Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional 

e para o responsável do departamento/órgão, com prazo determinado para 

regularização da ocorrência; 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I.  Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 
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▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Acionar o Ministério Público competente objetivando 

instauração de processo judicial contra o ocupante ilegal de 

cargo ou função por infração à Lei das Contravenções Penais; 

▪ IV. Denunciar ao Tribunal de Contas competente a ocupação 

ilegal de cargo ou função, com a consequente irregularidade dos 

gastos financeiros; 

▪ V.  Comunicar a ocupação ilegal de cargo ou função à autoridade 

governamental responsável pela administração do órgão público, 

autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia 

mista; 

▪ VI. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas 

competentes, à autoridade governamental. 
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X – A FISCALIZAÇÃO NAS EMPRESAS PRIVADAS 

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Prioritariamente, nas empresas constituídas para desenvolver atividades 

técnicas, nas áreas de abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam 

de Projetos, Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, 

Consultorias, Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais 

atividades, as quais se caracterizam pela sua natureza técnica e  necessário 

o Registro do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou 

de Função,  relativas à categoria dos técnicos industriais, para o exercício 

das atividades de suas competências. 

 

o Nas empresas constituídas para outros ramos de atividades e que detenha 

de contrato de profissionais técnicos industriais, para desenvolver 

atividades técnicas, sendo, pois, necessário o Registro do Termo de 

Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou de Função, relativas à 

categoria dos técnicos industriais, para o exercício das atividades de suas 

competências. 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o Quadro de funcionários das empresas e os serviços técnicos desenvolvidos 

nas mesmas; 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente as empresas para averiguar a ocupação dos 

cargos e funções técnicas, se está sendo desenvolvida por profissionais 

devidamente habilitados. As informações poderão ser obtidas por meio da 
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RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Por meio de visita técnicas 

de fiscalização, entre outras formais viáveis; 

 

o Constatada a ocupação de cargo ou função de serviços por profissionais 

não habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o 

Agente Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional 

e para o responsável da empresa, com prazo determinado para 

regularização da ocorrência; 

 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I.  Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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XI – A FISCALIZAÇÃO Á PESSOAS FÍSICAS / AUTÔNOMOS 

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Bairros residenciais; casas e condomínios residenciais que venham a 

contratar serviços relativos as atividades técnicas, nas áreas de 

abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam de Projetos, 

Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, Consultorias, 

Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais atividades, as quais se 

caracterizam pela sua natureza técnica e necessário o Registro do Termo 

de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou de Função,  relativas 

à categoria dos técnicos industriais, para o exercício das atividades de suas 

competências. 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o A natureza dos serviços técnicos e se o contratado está habilitado para 

desenvolver os serviços contratados, assim como se foi registrado o 

respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes. 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente os bairros para averiguar a natureza dos serviços 

técnicos contratados pelas pessoais físicas, verificando se são relativos a 

abrangência de fiscalização do CFT/CRT(02) e se os contratados e 

contratantes, conforme sua natureza jurídica,estão devidamente 

habilitados para desenvolver os respectivos serviços, assim como se foi 

registrado o respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes; 

 

o Constatada que a prestação dos serviços, estão sendo executados, ou 

projetados, ou assessorados, entre outros, por profissionais não 
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habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o Agente 

Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional e para a 

pessoa física responsável, com prazo determinado para regularização da 

ocorrência; 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I. Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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XII – A FISC. EIXO INFRAESTRUTURA / MODALIDADE CIVIL 

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Principais lugares onde predominam as atividades deste 

eixo/modalidades, onde pode-se contratar serviços relativos as atividades 

técnicas, nas áreas de abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam 

de Projetos, Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, 

Consultorias, Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais 

atividades, as quais se caracterizam pela sua natureza técnica e necessário 

o Registro do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou 

de Função,  relativas à categoria dos técnicos industriais, para o exercício 

das atividades de suas competências:  

▪ Construções de Edificações (Residenciais unifamiliares);  

▪ Edificações (Residenciais multifamiliares); 

▪ Edificações (Comerciais);  

▪ Edificações (Obras de edificações de uso: clínico, hospitalar, 

escolar, hotelaria, religiosos, shopping centers, bibliotecas, 

museus, escritórios, terminais de passageiros, portos; Edificações 

(Industriais); 

▪ Patrimônio Cultural, Histórico, Tombado, Monumento, Sítio de 

valor cultural;  

▪ Obras viárias (Estradas e vias), Estádios de Futebol, Ginásio de 

Esportes, Autódromos, Obras viárias (Ferrovias; Barragens e 

diques; 

▪ Obras especiais (Pontes, viadutos, passarelas e túneis), Obras 

viárias (Portos e Aeroportos); 

▪ Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

Obras especiais (Túneis); Loteamento; Exposições / feiras / 

eventos. 
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• O QUE FISCALIZAR 

 

▪ A natureza dos serviços técnicos e se o contratado está habilitado 

para desenvolver os serviços técnicos de sua especialidade, como 

também se foi registrado o respectivo TRT das atividades técnicas 

correspondentes. Principais atividades desenvolvidas:  

 

• Projeto de instalações prediais elétrica, telefonia, 

hidrossanitária, gás e pluvial, levantamento topográfico; 

• Execução da obra e serviços complementares, Placa de 

obra, execução da obra por subempreiteiros ou prestadores 

de serviços técnicos para forma, armação, alvenaria, 

revestimentos, instalações, impermeabilização, projeto e 

execução de instalações de prevenção e combate a 

incêndio; 

• Projetos e execuções de instalações especiais e estudos 

ambientais (EIA, RIMA, EIV e outros), execução de 

controles tecnológicos de concreto, aço, argamassas, 

blocos, revestimentos, entre outros. 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente os lugares para averiguar a natureza dos 

serviços técnicos contratados pelas pessoais físicas ou jurídicas, 

verificando se são relativos a abrangência de fiscalização do 

CFT/CRT(02) e se os contratados e contratantes, conforme sua natureza 

jurídica, estão devidamente habilitados para desenvolver os respectivos 

serviços, assim como, se foi registrado o respectivo TRT das atividades 

técnicas correspondentes: 
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o Constatada que a prestação dos serviços, estão sendo executados, ou 

projetados, ou assessorados, entre outros, por profissionais não 

habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o Agente 

Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional e para a 

pessoa física responsável, com prazo determinado para regularização da 

ocorrência; 

 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I.  Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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XIII – A FISCALIZAÇÃO EIXO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / 

MODALIDADE ELÉTRICA 

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Principais lugares onde predominam as atividades deste 

eixo/modalidades, onde pode-se contratar serviços relativos as atividades 

técnicas, nas áreas de abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam 

de Projetos, Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, 

Consultorias, Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais 

atividades, as quais se caracterizam pela sua natureza técnica e necessário 

o Registro do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou 

de Função,  relativas à categoria dos técnicos industriais, para o exercício 

das atividades de suas competências: 

 

▪ Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação e montagem de: portões elétricos e 

portas giratórias detectores de metais; Obra/serviço no qual se 

verifique o exercício de qualquer das atividades acima descritas; 

• Empresas de projeto e execução de eletrificação na área rural; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação e manutenção de antenas 

emissoras de radiação magnética não ionizante; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo de antenas 

para telefonia celular rural fixa. Obra/serviço no qual se verifique 

o exercício de qualquer das atividades acima descritas; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto e execução de eletrificação na área rural; cooperativas e 

Agroindústrias; Obra/serviço no qual se verifique o exercício das 

atividades acima descritas; 
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• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação e instalação, manutenção e reparo de cercas 

energizadas nas áreas urbana e rural; Obra/serviço no qual se 

verifique o exercício das atividades acima descritas;  

• Empresas que prestam serviços de geração, transmissão de sinais 

de TV por assinatura, que podem ocorrer das seguintes formas: a) 

Via Cabo Físico: - TV à cabo. b) Via Ondas Eletromagnéticas: 

Empresas e Profissionais Autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo dos 

equipamentos / instalações dos serviços acima descritos; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação, montagem, manutenção e reparo 

de equipamentos de rádio comunicação e telefonia, incluindo 

centrais telefônicas do tipo PABX, PAX, PBX, KS, e outras de 

tecnologia Analógica ou Digital; Obra ou serviço no qual se 

verifique o exercício de qualquer das atividades acima descritas;  

• Empresas e Profissionais Autônomos que exercem atividades de 

Projeto ou Execução de: Instalação de redes telefônicas externas 

aéreas (postes, cabos, caixa de emendas, acessórios, etc.); 

Instalação de redes telefônicas subterrâneas (dutos, caixas de 

distribuição e cabos); Instalação de redes telefônicas prediais, 

para fins residenciais, comerciais ou industriais (dutos tubulação), 

cabos (fiação), blocos terminais, etc); Instalação de Armários e 

Distribuidores Gerais (DGs), com a devida proteção elétrica; 

Instalação de Sistemas (redes) de Telefonia sem fio – Wi-Fi 

Empresas operadoras (concessionárias) dos serviços de 

telecomunicações; Obra ou serviço onde se verifique que esteja 

ocorrendo o exercício de qualquer das atividades acima; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto e fabricação de transformadores de qualquer valor de 

potência e tensão, bem como, aqueles que prestam serviços de 
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inspeção técnica, instalação, montagem, manutenção e 

recuperação de transformadores de qualquer valor de potência e 

tensão; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação, reparação ou manutenção de 

equipamentos eletroeletrônicos usados em Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde (odontológicos, médicos, fisioterapêuticos 

e hospitalares); Estabelecimentos Odontológicos, Médicos, 

Fisioterapêuticos e Hospitalares, Consultórios, Clínicas e 

laboratórios para verificação das empresas que prestam os 

serviços de instalação, reparação e manutenção em seus 

equipamentos. 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação e manutenção de equipamentos de informática, 

computadores e periféricos; Empresas e Profissionais Autônomos 

que exercem atividades de projeto e execução de redes locais e de 

computadores. Obra/serviço onde se verifique o exercício de 

qualquer das atividades acima descritas 

• Empresas e Profissionais Autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo de 

controladores eletrônicos de tráfego de veículos (“lombadas” 

eletrônicas e radares para controle de velocidade). Prefeituras 

Municipais e órgãos regionais do DETRAN, para verificação das 

empresas que prestam serviços nas atividades acima descritas; 

Obra/serviço em que se verifique o exercício de qualquer das 

atividades acima descritas.  

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem atividades de 

projeto, fabricação, instalação, reparo e manutenção de Sistemas 

de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, SPDA; Obra/serviço 

em que se verifique o exercício de qualquer das atividades acima 

descritas. 
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• Empresas e Profissionais autônomos que exercem as atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo de 

equipamentos de automação e instrumentação industrial; 

Empreendimento / obra e/ou serviço em que se verifique o 

exercício da atividade acima descrita; 

• Parques de diversões que utilizem equipamentos eletromecânicos, 

rotativos ou estacionários, mesmo que de forma complementar à 

atividade principal, como circos e teatros ambulantes 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem as atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo de sistemas 

e/ou equipamentos de energia elétrica alternativa (solar, eólica e 

demais fontes); Obra/serviço em que se verifique o exercício de 

qualquer das atividades acima descritas; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem as atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo de 

equipamentos de Provedores de Internet; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem as atividades de 

projeto, fabricação, manutenção e reparo de 

luminárias; 

• Empresas e Profissionais autônomos que exercem as atividades de 

projeto, fabricação, instalação, manutenção e reparo de sistemas 

de iluminação; 

• Empresas que prestam serviços de geração, transmissão de 

radiodifusão de sons e imagens (TV analógica), como também 

radiodifusão sonora analógica. Empresas que prestam serviços de 

geração, transmissão de televisão com transmissão de TV Digital 

e de Radiodifusão Digital (AM e FM); 

• Empresas que prestam serviços de projeto, fabricação, instalação, 

manutenção e reparo de equipamentos eletroeletrônicos, 

analógicos e digitais, a saber: a – rádio, televisão e equipamentos 

eletroeletrônicos; b – aparelhos celulares e demais equipamentos 
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com tecnologia digital; c – computadores, impressoras e 

Notebooks; 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o A natureza dos serviços técnicos e se o contratado está habilitado para 

desenvolver os serviços técnicos de sua especialidade, como também se 

foi registrado o respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes; 

o Registro das empresas no CTF ou outro Conselho pertinente. 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente as empresas e os profissionais autônomos para 

averiguar a natureza dos serviços técnicos contratados pelas pessoais 

físicas ou jurídicas, verificando se são relativos a abrangência de 

fiscalização do CFT/CRT (02) e se os contratados e contratantes, 

conforme sua natureza jurídica, estão devidamente habilitados para 

desenvolver os respectivos serviços, assim como, se foi registrado o 

respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes; 

 

o Constatada que a prestação dos serviços, estão sendo executados, ou 

projetados, ou assessorados, entre outros, por profissionais não 

habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o Agente 

Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional e para a 

pessoa física responsável, com prazo determinado para regularização da 

ocorrência; 

 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 
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▪ I. Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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 XIV – A FISC. EIXO CONTROLE E PROC. INDUSTRIAL / MOD.  

MECÂNICA E METALÚRGICA 

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Principais lugares onde predominam as atividades deste 

eixo/modalidades, onde pode-se contratar serviços relativos as atividades 

técnicas, nas áreas de abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam 

de Projetos, Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, 

Consultorias, Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais 

atividades, as quais se caracterizam pela sua natureza técnica e necessário 

o Registro do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou 

de Função,  relativas à categoria dos técnicos industriais, para o exercício 

das atividades de suas competências: 

 

▪ Empresas de Instalações de parques de diversões, Circos e 

Eventos Temporários que utilizem equipamentos mecânicos, 

rotativos ou estacionários, mesmo que de forma complementar à 

atividade principal, a exemplo de circos, teatros ambulantes e que 

possam, por mau uso ou má 

conservação, causar risco, a funcionários e/ou usuários; 

▪ Empresas de montagem e manutenção de estruturas fixas ou 

estruturas móveis destinadas a acomodação ou passagem de 

pessoas, como palanques, passarelas, arquibancadas, camarotes, 

etc.; 

▪ A Estaleiros ou oficinas de reparos navais, bem como 

profissionais que exerçam atividades relativas a embarcações e 

plataformas flutuantes. 

▪ Empresas de Postos de serviço, empresas e profissionais que 

exerçam atividades relativas a bombas de combustíveis, 

elevadores hidráulicos e ar comprimido;  
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▪ Empresas que atuam em projeto, fabricação, instalação e 

manutenção de câmaras frigoríficas e equipamentos correlatos; 

▪ Empresas que atuam em projeto, fabricação, instalação e 

manutenção de equipamentos destinados a sistemas criogênicos e 

sua utilização; 

▪ Cooperativas, cerealistas, portos, propriedades rurais, etc. e 

empresas e profissionais que atuam na área de silos metálicos; 

▪ Indústrias alimentícias, distribuidoras de combustíveis, 

transportadoras de líquidos a granel, instaladoras de 

reservatórios em veículos de transporte e empresas e profissionais 

que exercem atividades relativas reservatórios e/ou tanques 

metálicos; 

▪ Empresas fabricantes de carrocerias de ônibus, carrocerias de 

caminhões, caçambas basculantes e fixas, coletoras de lixos, 

tanques, baús de caixas especiais, carretas e reboques em geral, 

bem como empresas transformadoras de veículos e fabricantes de 

veículos fora de série, Oficinas mecânicas; 

▪ Empresas, seções técnicas de DETRAN, CIRETRANs e 

profissionais que prestam serviços de Inspeção Técnicas de 

Segurança Veicular, certificação e credenciamento de empresas 

para Inspeção Técnica de Segurança Veicular; 

▪ Empresas fabricantes e prestadoras de serviços de Projeto, 

Fabricação, Inspeção e Manutenção de Aeronaves, bem como 

profissionais que desenvolvem atividades de Projeto, Fabricação, 

Inspeção e Manutenção de Aeronaves; 

▪ Empresas e profissionais que atuam na área de projeto, 

fabricação, inspeção (inicial e periódica), certificação, 

manutenção e recarga de Extintores de Incêndio; 

▪ Empresas e profissionais que atuam nas áreas de projeto, 

fabricação, inspeção (inicial e periódica), instalação e 

manutenção de sistemas de ar condicionado central; 
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▪ Empresas e profissionais que atuam em projeto, instalação, 

manutenção, inspeção de instalações de gases combustíveis; 

▪ Empresas e profissionais que desenvolvem atividades de projeto, 

fabricação, instalação, manutenção de esteiras rolantes, pontes 

rolantes, esteiras transportadoras, gruas, monta cargas, 

teleféricos e etc., aqui denominados Equipamentos de Transportes 

e Elevação; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em projeto, fabricação, 

instalação, manutenção, certificação, homologação e inspeção de 

Caldeiras e Vasos de Pressão; 

▪ Concessionárias de Veículos; 

▪ Profissionais e empresas que desenvolvem atividades de Projeto, 

Fabricação, Montagem, Inspeção e Manutenção de Aquecedores 

de Água a Gás, Lenha e outros combustíveis; 

▪ Profissionais e empresas que desenvolvem atividades de Projeto, 

Fabricação, Montagem, Inspeção e Manutenção de Aquecedores 

de Água a Gás, Lenha e outros combustíveis; 

▪ Empresas de ônibus ou vans, transportadoras e proprietários de 

frotas de vans, ônibus e caminhões, bem como os profissionais e 

empresas que atuam nas atividades de Inspeção e manutenção de 

transportes coletivos urbanos e rodoviários, e de transporte de 

cargas; 

▪ Empresas e profissionais que desenvolvem as atividades de 

projeto, fabricação, montagem, instalação e manutenção de 

conversores de Energia Solar; 

▪ Empresas que prestam serviços de projeto, montagem e 

atualização de instalações industriais mecânicas, por exemplo: 

implantação de estruturas mecânicas de suporte e apoio, 

plataformas e passarelas, máquinas e equipamentos de elevação, 

carga e transporte, tubulações de gases e fluidos, equipamentos 

de uso e apoio à logística, instalação de máquinas, acessórios e 
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equipamentos mecânicos utilizados em processos de fabricação. 

Empresas (indústrias contratantes) que dispõem de tais serviços; 

▪ Empresas e profissionais que prestam serviços de manutenção 

industrial em equipamentos e instalações da indústria em geral; 

▪ Profissionais e empresas que desenvolvem atividades na área de 

perícia, avaliação e laudos em áreas da Mecânica e Metalúrgica, 

Empresas e profissionais que desenvolvam atividades na área de 

Projeto, Fabricação, Instalação, Inspeção e Manutenção de 

Elevadores, Escadas Rolantes e Equipamentos de Elevação e 

Transporte (ex.: pallets, containers, etc.);  

▪ Empresas e profissionais que desenvolvam atividades de projeto, 

fabricação, inspeção, montagem, e manutenção de kits para 

utilização de GNV. Também deverão ser fiscalizadas as Oficinas 

mecânicas que prestam serviço de instalação de kits em veículos 

para utilização de gás natural veicular (GNV), bem como suas 

manutenções; 

▪ Empresas, inclusive oficinas mecânicas que prestam serviço de 

retífica e manutenção de motores em geral e de bombas injetoras 

de combustível. As empresas e oficinas que prestam serviço de 

retífica, manutenção de motores de combustão interna e de 

bombas injetoras de combustível, deverão estar regularmente 

registradas em conselho relativo a sua atividade; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto 

inspeção, fabricação, montagem, conservação, reparo e reforma 

de estruturas metálicas; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em projeto, fabricação, 

inspeção, montagem, e manutenção de parques de diversões, 

recreio, feiras itinerantes, estruturas de diversões; 

▪ Empresas e profissionais que atuam nas atividades de projeto, 

inspeção, certificação, homologação, instalação, manutenção e 

fabricação de equipamentos mecânicos destinados às atividades 

de exploração de petróleo, gás natural e combustível minerais; 
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▪ Empresas e profissionais que atuam na Indústria Moveleira e 

Indústria da Madeira;  

▪ Empresas e profissionais que atuam nas atividades de projeto, 

fabricação inspeção, certificação, homologação, instalação, 

manutenção de equipamentos mecânicos destinados às atividades 

relativas às indústrias de abate de animais, frigoríficos e 

preparação de carnes; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

fabricação, inspeção, certificação, homologação, instalação e 

manutenção de equipamentos mecânicos destinados às atividades 

relativas à fabricação e refinação de açúcar e produção de álcool;  

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

fabricação e instalação relativas à caldeiraria e estamparia; 

▪ Fabricação de tubos, coifas, tanques, postes, reservatórios, etc. 

Caldeiraria: conformação de chapas metálicas planas (aço 

carbono, aço inoxidável ou ligas de alumínio) Estamparia: 

prensagem de chapas metálicas a fim de obter produtos como 

peças automotivas, máquinas, etc.; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

certificação, fabricação, instalação e manutenção relativas a 

equipamentos de transporte vertical de Pessoas com Deficiências 

e transporte vertical de pessoas com ou sem deficiência; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

fabricação e instalação relativas a painéis publicitários; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

fabricação, instalação e manutenção relativas a sistemas de 

proteção e combate a incêndios; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

fabricação, instalação e manutenção relativas a palcos e 

arquibancadas; 
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▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

laudo, fabricação, instalação e manutenção relativas a 

equipamentos e sistemas de controle da poluição; 

▪ Empresas e profissionais que atuam em atividades de projeto, 

laudo, fabricação, instalação e manutenção relativas a 

equipamentos de musculação e afins utilizados em Academias de 

ginástica; 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o A natureza dos serviços técnicos e se o contratado está habilitado para 

desenvolver os serviços técnicos de sua especialidade, como também se 

foi registrado o respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes, 

como por exemplo: 

 

▪ Vistoria, Laudo, Avaliação, Perícia e Parecer Técnico; 

Instalação, Montagem e Manutenção; Projeto, Inspeção, 

Instalação e Manutenção de: Bombas de combustível; Elevadores 

Hidráulicos; Ar comprimido; os respectivos acessórios e 

complementos; Atividades de Projeto, Fabricação, Inspeção, 

Manutenção, Transformação e Adaptação.  

 

o Registro das empresas no CTF/CRT´s e/ou outro Conselho pertinente. 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente as empresas e os profissionais autônomos para 

averiguar a natureza dos serviços técnicos contratados pelas pessoas 

físicas ou jurídicas, verificando se são relativos à abrangência de 

fiscalização do CFT/CRT (02) e se os contratados e contratantes, 

conforme sua natureza jurídica, estão devidamente habilitados para 
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desenvolver os respectivos serviços, assim como, se foi registrado o 

respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes; 

 

o Constatada que a prestação dos serviços, estão sendo executados, ou 

projetados, ou assessorados, entre outros, por profissionais não 

habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o Agente 

Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional e para a 

pessoa física responsável, com prazo determinado para regularização da 

ocorrência; 

 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I.  Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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XV – A FISC. EIXO RECURSOS NATURAIS / MODALIDADE 

GEOLOGIA E MINAS 

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Principais lugares onde predominam as atividades deste 

eixo/modalidades, onde pode-se contratar serviços relativos as atividades 

técnicas, nas áreas de abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam 

de Projetos, Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, 

Consultorias, Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais 

atividades, as quais se caracterizam pela sua natureza técnica e necessário 

o Registro do Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou 

de Função,  relativas à categoria dos técnicos industriais, para o exercício 

das atividades de suas competências: 

 

▪ Empresas e profissionais, prestadores de serviços de 

regularização e obtenção de outorga, responsáveis por: Estudo da 

captação; Estudo hidrológico e hidro geológico para 

determinação de reservas e volume a outorgar; estudo e 

determinação de parâmetros hidrodinâmicos do aquífero e hidro 

químicos da água; Estudo das demandas pelo uso da água; e 

Elaboração de Relatório para Obtenção de Outorga de Água 

Subterrânea; 

▪ Empresas perfuradoras de poços tubulares para captação de água 

subterrânea; e Empresas que exerçam atividades de captação de 

água subterrânea;  

▪ Empresas produtoras e engarrafadoras de água mineral; 

▪ Empresas ou Pessoas físicas detentoras de direitos minerários e 

Profissionais e leigos que atuam na área;  

▪ Empresas extratoras de bens minerais; 

▪ Empresas prestadoras de serviços em mineração;  
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▪ Empresas de construção civil que possuem extração mineral; 

▪ Órgãos públicos que promovam extração de bens minerais 

mediante;  

▪ Empresas de projetos, sondagens e prestadoras de serviços de 

Geotecnia; 

▪ Empresas que atuam na abertura de vias subterrâneas (túneis e 

galerias); e Profissionais e leigos que atuam na área;  

▪ Empresas prestadoras de serviços de detonação; 

▪ Empresas que atuam com o uso de explosivos; 

▪ Empresas construtoras / incorporadoras responsáveis pela 

execução do loteamento; 

▪ Cartórios de imóveis; 

▪ Empresas de projetos, sondagens e prestadoras de serviços de 

Geotecnia, Profissionais e leigos que atuam na área; 

▪ Empresas prestadoras de serviços na área ambiental, IBAMA e 

Profissionais e leigos que atuam na área;  

▪ Prefeituras municipais, Órgãos ambientais e Entidades ligadas a 

fiscalização e licenciamento de obras 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o A natureza dos serviços técnicos e se o contratado está habilitado para 

desenvolver os serviços técnicos de sua especialidade, como também se 

foi registrado o respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes, 

como por exemplo: 

 

▪ Projeto de Poços Tubulares: Locação de Poços Tubulares, 

Execução de Poços Tubulares, Regularização de Poços Tubulares 

em Construção ou Concluídos, Manutenção de Poços Tubulares; 

▪ Execução de Recarga Natural e Artificial de Aquíferos, Execução 

de Rebaixamento de Lençol Freático;  
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▪ Projeto de Captação: Execução do projeto de captação, Pesquisa 

e elaboração do relatório, Estudo para determinação da área de 

proteção, Plano de Aproveitamento, Econômico – PAE, 

Elaboração do estudo de impacto ambiental, Obtenção da 

outorga: DNPM e órgão estadual; 

▪ Laudo Geológico em projetos de parcelamento do solo urbano 

(loteamentos) e atividades correlatas, e Mapeamento Geológico; 

▪ Aspectos geológicos do meio físico nos Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA, RCA – Relatório de Impacto Ambiental, 

PCA – Plano de 

Controle Ambiental, PRAD – Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas, etc; 

▪ Pareceres técnicos emitidos sobre assuntos relativos aos campos 

da 

Geologia e Engenharia de Minas. 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente as empresas e os profissionais autônomos para 

averiguar a natureza dos serviços técnicos contratados pelas pessoais 

físicas ou jurídicas, verificando se são relativos a abrangência de 

fiscalização do CFT/CRT (02) e se os contratados e contratantes, 

conforme sua natureza jurídica, estão devidamente habilitados para 

desenvolver os respectivos serviços, assim como, se foi registrado o 

respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes; 

 

o Constatada que a prestação dos serviços, estão sendo executados, ou 

projetados, ou assessorados, entre outros, por profissionais não 

habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o Agente 

Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional e para a 
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pessoa física responsável, com prazo determinado para regularização da 

ocorrência; 

 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I.  Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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XVI – PRIORIDADES FISCALIZAÇÃO EIXO 

INFRAESTRUTURA/MODALIDADE AGRIMENSURA  

 

• ONDE FISCALIZAR 

 

o Principais lugares onde predominam as atividades deste eixo/modalidade, 

onde pode-se contratar serviços relativos as atividades técnicas, nas áreas 

de abrangência da fiscalização do CFT/CRT`s, sejam de Projetos, 

Execuções, Produções/Fabricações, Fiscalizações, Consultorias, 

Manutenções, Montagem, Levantamentos e demais atividades, as quais se 

caracterizam pela sua natureza técnica e necessário o Registro do Termo 

de Responsabilidade Técnica – TRT, de Cargo e/ou de Função,  relativas 

à categoria dos técnicos industriais, para o exercício das atividades de suas 

competências: 

▪ Órgãos/Empresas Públicos ou Privados, por meio de pesquisas a 

Licitações Públicas – (Lei nº 8.666/93);  

▪ Junta Comercial, Cartórios de Registro de imóveis e de Pessoa 

Jurídica; 

▪ Empresas de Projetos, sondagens, prestadoras de serviços de 

Geotecnia e Construtoras; 

▪ Empresas de consultoria e planejamento; 

▪ Em obras de infraestrutura e projetos lineares; 

▪ Empresas de elaboração e execução de projetos de: Topografia, 

Geodésia, Pavimentação, Hidrovias, Ferrovias, Aerovias, 

Canalização de Rios, Dutos, Linhas de transmissão e atividades 

congêneres; 

▪ Empresas mineradoras, siderúrgicas, metalúrgicas e empresas de 

exploração de recursos naturais;  

▪ Áreas e vias públicas;    

▪ Empresa de venda e locação de equipamentos topográficos;  

▪ Prestação de Serviços Técnicos por Fundações e Empresas Junior;  
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▪ DENIT - Departamento de Estradas de Rodagem Estaduais, 

Prefeituras Municipais, e Foros, INCRA, Rodovias, Ferrovias, 

Metrovias. 

 

• O QUE FISCALIZAR 

 

o A natureza dos serviços técnicos e se o contratado está habilitado para 

desenvolver os serviços técnicos de sua especialidade, como também se 

foi registrado o respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes, 

como por exemplo: 

 

• Laudo técnico e pareceres periciais; Laudo técnico de avaliação 

de imóveis urbanos e rurais; Cadastro territorial e ordenamento 

fundiário; Levantamentos geodésicos; Cadastro de rede (utilities); 

Parcelamento do solo; Levantamentos topográficos; 

Levantamentos batimétricos; Georreferenciamento geodésico 

através de gnss; Levantamento através de laser scanneing 3d 

terrestre; Locação de sistemas de saneamento, rede de adutora e 

distribuição de abastecimento águas, rede de coleta de esgotos; 

Levantamento aerofotogramétrico Perfilhamento a laser scanner 

ou sistema aerotransportado de laser para mapeamento do 

terreno; Cartografia geoprocessamento; Interpretação 

hidrológicas de bacias fluviais; Recuperação de áreas 

degradadas; Trabalhos topográficos; Geoprocessamento;  

• Plantas e Memoriais descritivos que as acompanham; 

• Verificar irregularidades contidas em processos de: Registro de 

loteamentos; desmembramentos, remembramento, 

georreferenciamento, averbações imobiliárias em geral e a 

Retificação de Área; Ação de divisão, Ação de reintegração de 

posse, Ação de desapropriação, Ação de usucapião, Avaliação de 
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imóveis urbanos e rurais, Ação demarcatória, Aviventação de 

rumos e correção de Limites...; 

• Ação de Retificação e Demarcatória de área; Litígios, cadastro 

territorial, deslinde, colindância, e ordenamento fundiário; 

• Ação de divisão, Ação de desapropriação, Ação de reintegração 

de posse, Ação de usucapião; 

• Regularização fundiária de imóveis, situados na faixa fronteiriça, 

projetos 

de colonização, serviços afins e correlatos, Regularização 

fundiária de terras 

devolutas, excessos, retificações de área, ações discriminatórias, 

serviços 

afins e correlatos; 

• Levantamento de Dados Parcelários, para Implementação de 

Sistema de 

Cadastro Territorial; 

• Atualização dos Sistemas de: Cadastro de Imóveis Rurais 

Georreferenciados; Cadastro Imobiliário Público; Cadastro de 

Logradouro, Processo de usucapião de posse de territorial; 

contexto institucional do território; Direito de terras e legislação 

relacionada, imóveis relacionados com a administração pública; 

o papel público e privado na gestão territorial e mapas cadastrais, 

Registro de imóveis; registros prediais e cadastrais; levantamento 

cadastral e mapeamento; sistema de informação do território 

baseado em sistema de parcela; assentamentos informais e 

processos de formalização; 

• Loteamento urbano, Loteamento rural, Desmembramento, 

Desdobramento, Desdobro; 

• Levantamentos, projetos e locações de obras de saneamento e 

hidráulica relacionadas a loteamento, expansão de redes, 
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levantamentos batimétricos de tomadas d'água, locação de 

adutoras, poços, serviços afins correlatos; 

 

• PROCEDIMENTOS 

 

o Inspecionar regularmente as empresas e os profissionais autônomos para 

averiguar a natureza dos serviços técnicos contratados pelas pessoais 

físicas ou jurídicas, verificando se são relativos a abrangência de 

fiscalização do CFT/CRT (02) e se os contratados e contratantes, 

conforme sua natureza jurídica, estão devidamente habilitados para 

desenvolver os respectivos serviços, assim como, se foi registrado o 

respectivo TRT das atividades técnicas correspondentes; 

 

o Constatada que a prestação dos serviços, estão sendo executados, ou 

projetados, ou assessorados, entre outros, por profissionais não 

habilitados, não atendendo ao disposto na Legislação vigente, o Agente 

Fiscal Técnico procederá notificação preventiva para profissional e para a 

pessoa física responsável, com prazo determinado para regularização da 

ocorrência; 

 

o Não havendo a regularização da situação no prazo informado, será 

adotado os provimentos de: 

 

▪ I.  Autuação do ocupante do cargo ou função por exercício ilegal 

da profissão, por infração ao Art. 35 da Lei 13.639/2018; 

▪ II. Tomar as medidas judiciais cabíveis, visando o afastamento do 

ocupante ilegal de cargo ou função; 

▪ III. Emitir declaração considerando sem valor jurídico os atos, 

decisões e   trabalhos técnicos do ocupante ilegal de cargo ou 

função e enviá-la ao Ministério Público. 
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XVII – BASE LEGAL PARA AÇÃO FISCALIZATÓRIA DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

• Leis Federais e Decretos referentes a Profissão da Categoria dos Técnicos 

Industriais: 

 

▪ LEI Nº 13.639, DE 26 DE MARÇO DE 2018 

 

o Cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o 

Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, os 

Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e os 

Conselhos Regionais dos Técnicos Agrícolas. 

https://cftbr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publi

co/Conteudos?id=b66e7e4d-ca4c-42d3-9ecc-

15d115e5dac2 

 

▪ LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

o Regula o acesso a informações previsto no inciso 

XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 

11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 

8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2

011/lei/l12527.htm 

 

▪ LEI Nº 11.940, DE 19 DE MAIO DE 2009 

 

o Estabelece 2009 como Ano da Educação Profissional e 

Tecnológica e o dia 23 de setembro como o Dia 

Nacional dos Profissionais de Nível Técnico. 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/LEI-N-11.940-

2009.pdf 

 

▪ DECRETO Nº 4.560, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 
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o Altera o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, 

que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 

1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de 

Técnico Industrial e Técnico Agrícola de nível médio 

ou de 2º grau. 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/DECRETO-N-

4.560-2002%20(3).pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d

90922.htm 

 

▪ LEI Nº 6.839, DE 30 OUTUBRO 1980 

 

o Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 

fiscalizadoras do exercício de profissões. 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/LEI%20N%C2%B

A%206839%20DE%2030%20DE%20OUTUBRO%2

0DE%201980%20(1).pdf 

▪ LEI N° 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968 

 

o Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico 

Industrial de nível médio. 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/LEI-N-5.524-

1968%20(7).pdf 

 

• Resoluções do CFT referente a Diretrizes Nacional para a Fiscalização: 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 045/2018 

 

o Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional do 

Técnico Industrial, os procedimentos para 

formalização, instrução e julgamento de processos por 

infração à legislação e a aplicação de penalidades, e dá 

outras providências. 

https://www.cft.org.br/wpcontent/uploads/2018/12/RE

SOLUCAO-N-045-DISPOE-SOBRE-A-

FISCALIZACAO-DO-EXERCICIO-

PROFISSIONAL-DO-TECNICO-INDUSTRIAL.pdf 

▪ RESOLUÇÃO Nº 090, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019   
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o Aprova o PNFI - Plano Nacional de Fiscalização 

Integrada para o período 2020 a 2022 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/Resolu%C3%A7%

C3%A3o%20N%C2%BA%20090.2019%20%20Apro

va%20o%20PNFI%20%20(1).pdf 

 

• Resoluções referente as Atribuições de modalidades Técnicas: 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 058, DE 22 DE MARÇO DE 2019 

 

o Define as prerrogativas e atribuições dos Técnicos 

Industriais com habilitações em Edificações, e dá outras 

providências. 

https://www.cft.org.br/wpcontent/uploads/2019/04/RE

SOLUCAO-N-058-2019.pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 067, DE 24 DE MAIO DE 2019 

 

o Aplicar a Resolução nº 058, de 22 de março de 2019, 

para inserir o Técnico em Construção Civil garantindo 

a ele as mesmas atribuições do Técnico em Edificações. 

https://cftbr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publi

co/Listas?id=8908cc91-4d8d-49bd-b0b4-

c655e63aeb53 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 074, DE 05 DE JULHO DE 2019 

 

o Prerrogativas e atribuições dos Técnicos Industriais 

com habilitação em Eletrotécnica, revoga a Resolução 

nº 039 de 26 de outubro de 2018.  

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/Resolu%C3%A7%

C3%A3o%20n%C2%BA%20074.2019%20%20Prerro

gativas%20e%20atribui%C3%A7%C3%B5es%20dos

%20T%C3%A9cnicos%20Industriais%20com%20hab

ilita%C3%A7%C3%A3o%20em%20Eletrot%C3%A9

cnica,%20revoga%20a%20Reso%20(4).pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO 094 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020 
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o Altera o Art. 3º inciso XII e Parágrafo Único e Art. 5º 

da Resolução nº 074 de 05  de julho de 2019 e dá 

outras providências 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/RESOLU%C3%87

%C3%83%20n%C2%BA%20094..2020%20%20Alter

a%20a%20Resolu%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%B

A%20074%20(2)%20(1).pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO 083, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

o Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em 

Telecomunicações 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/Resolu%C3%A7%

C3%A3o%20N%C2%BA%20083.2019%20%20Habil

ita%C3%A7%C3%A3o%20em%20Telecomunica%C

3%A7%C3%B5es%20(5).pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO 089, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 

o Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em Agrimensura, 

Geodésia e Cartografia, e Geoprocessamento 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/Resolu%C3%A7%

C3%A3o%20N%C2%BA%20089.2019%20-

%20Prerrogativas%20e%20atribui%C3%A7%C3%B5

es%20dos%20T%C3%A9cnicos%20Industriais%20co

m%20habilita%C3%A7%C3%A3o%20em%20Agrim

ensura%20e%20Geoprocessame%20(2).pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO CFT Nº 096 DE 13 DE FEVEREIRO DE 

2020 

 

o Dispõe sobre as prerrogativas e atribuições dos 

profissionais Técnicos habilitados em Design de 

Interiores e dá outras providências 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/RESOLU%C3%87

%C3%83O%20n%C2%BA%20096.2020%20T%C3%

A9cnico%20em%20Design%20de%20Interiores.pdf 

 

https://cft-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/download?idArquivoAnexo=5b11220d-dbc4-4b26-8679-46b9c222cc5e
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▪ RESOLUÇÃO Nº 101 DE 04 DE JUNHO DE 2020 

 

o Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em Mecânica 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/RESOLU%C3%87

%C3%83O%20N%C2%BA%20101.2020%20-

%20Tec.%20em%20Mec%C3%A2nica%20(1).pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 102, DE 25 DE JUNHO DE 2020 

 

o Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 

habilitação em Geologia, e dá outras providencias 

file:///C:/Users/Mutua/Downloads/RESOLU%C3%87

%C3%83O%20N%C2%BA%20102.2020%20-

%20Tec.%20em%20Geologia.pdf 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 103, DE 15 DE JULHO DE 2020 

 

o Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em Saneamento e 

dá outras providências  

https://cftbr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publi

co/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=ec0

37c79-aa91-4143-a9d9-882e0e32cb9b 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 104, DE 15 DE JULHO DE 2020 

 

o Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 

habilitação em Mineração, e dá outras providencias. 

 

▪ RESOLUÇÃO Nº 106, DE 15 DE JULHO DE 2020 

 

o Disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em Redes de 

Computadores. 

https://cftbr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publi

co/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=cc8

129ee-c984-4e77-922a-e620277169e4 
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▪ RESOLUÇÃO Nº 107, DE 12 DE AGOSTO DE 2020 

 

o Define as Atribuições dos Técnicos Industriais com 

habilitação em Soldagem, e dá outras providências. 

https://cftbr.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publi

co/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=02d

e2bec-cc0e-4047-b088-3735c336912b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

XIII - GLOSSÁRIO – PRINCIPAIS TERMOS 

TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS 

 

• ACEIRO: Área limpa de terreno em volta de propriedades ou em áreas de mata, 

com a finalidade de impedir a propagação de incêndios; 

• ACESSIBILIDADE: Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 

ou assistida, dos espaços, mobiliários, equipamento urbano das edificações dos 

serviços de transporte, e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência e mobilidade reduzida; 

• ACIDENTE: Qualquer interferência no processo normal de trabalho. Evento ou 

sequência de eventos de ocorrência anormal, que resulta em consequências 

indesejadas ou algum tipo de perda, dano ou prejuízo pessoal, ambiental ou 

patrimonial; 

• ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS: Reordenação do espaço interno de 

ambientes, visando à otimização e à adequação a novos usos, implicando em 

alterações como: modificações da divisão interna, com adição ou retirada de 

paredes; modificação na estrutura; substituição ou colocação de materiais de 

acabamento em pisos, forros e paredes; colocação de mobiliário fixo em alvenaria 

ou outro material; colocação de mobiliário de grandes  dimensões como pórticos 

e totens, mesmo que temporário; colocação  repetitiva de mobiliário padrão; 

• AFINS E CORRELATOS: Diz-se de obras ou serviços cujas características 

guardam semelhança ou correspondência entre si; 

• ADJUVANTE: Substância usada para alterar as características físicas ou 

químicas, desejadas nas formulações de produtos químicos; 

• AGENTE FISCAL TÉCNICO: Funcionário designado pelo CRT (02) para 

verificar o cumprimento da legislação profissional, lavrando autos de infração 

pelo seu descumprimento; 

• ANÁLISE: Atividade que envolve a determinação das partes constituintes de um 

todo, buscando conhecer sua natureza e/ou avaliar seus aspectos técnicos.  

• ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO: técnica que visa a identificação e 

avaliação das condições de trabalho existentes em uma instalação; 
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• ANTEPROJETO: Estudo preparatório ou esboço preliminar de um plano ou 

projeto; 

• APARTE: Interrupção que se faz a um orador durante o seu discurso; 

• AQUIFERO: depósito de água subterrânea; 

• ARBITRAGEM: Atividade que constitui um método alternativo para solucionar 

conflitos a partir de decisão proferida por árbitro escolhido entre profissionais da 

confiança das partes envolvidas, versados na matéria objeto da controvérsia; 

• TRT: Termo de Responsabilidade Técnica; contrato específico de serviços 

técnicos entre o profissional/empresa e o seu contratante; 

• TRT VINCULADA: Trata-se da emissão e do registro de nova TRT, vinculada à 

um original, em decorrência de coautoria ou corresponsabilidade ou, ainda, no 

caso de substituição de um ou mais responsáveis técnicos pelas obras ou serviços 

previstos no contrato; 

• TRT COMPLEMENTAR: Refere-se a emissão e registro de nova TRT, 

complementando dados ou informações de ART anteriormente registrada, por 

acréscimos de obras/serviços; 

• TRT MÚLTIPLA MENSAL (TRT-MM): Refere-se a uma modalidade de TRT 

utilizada para o registro de serviços de curta duração, rotineiro ou de emergência. 

Serviços de curta duração aquele cuja execução tem um período inferior a trinta 

dias; por serviço de emergência, aquele cuja execução tem que ser imediata, sob 

pena de colocar em riscos seres vivos, bens materiais ou que possa causar 

prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente; serviço rotineiro, entende-se ser 

aquele que é executado com grande frequência, gerando um volume considerável 

de TRTs mensais, tais como contratos de manutenção, serviços em série, como: 

testes e ensaios, e outros de acordo com as peculiaridades das cidades de cada 

região; 

• TRT DE CARGO OU FUNÇÃO: Refere-se ao registro do desempenho de cargo 

ou função técnica, em decorrência de nomeação, designação ou contrato de 

trabalho, tanto em entidade pública quanto privada; 

• ASSESSORIA: Atividade que envolve a prestação de serviços por profissional 

que detém conhecimento especializado em determinado campo profissional, 
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visando ao auxílio técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra ou 

serviço; 

• ASSISTÊNCIA: Atividade que envolve a prestação de serviços em geral, por 

profissional que detém conhecimento especializado em determinado campo de 

atuação profissional, visando suprir necessidades técnicas; 

• ATA: Registro escrito e formal dos fatos, das ocorrências, decisões ou conclusões 

de Assembleias, sessões Plenárias ou reuniões; 

• ATO NORMATIVO: Espécie de ato administrativo normativo, de exclusiva 

competência da Diretoria Executiva do (CRT02), destinado a detalhar, especificar 

e esclarecer, no âmbito de sua jurisdição, as disposições contidas nas resoluções 

e nas decisões normativas do CFT; 

• ATOS DO PLENÁRIO – CFT: Conjunto de normativos deliberados pelos 

Conselheiros Federais, composto por: Resoluções do CFT; Resoluções Ad 

Referendo do CFT; Deliberações do CFT; Decisão Plenária do CFT e Atas de 

Plenárias do CFT; 

• ATOS DO PLENÁRIO – CRT: Conjunto de normativos deliberados pelos CRT 

(02) composto por: Deliberações do CRT(02); Decisão Plenária do CRT(02) e 

Atas de Plenárias do CRT(02); 

• ATOS DA PRESIDÊNCIA – CFT: Deliberações sob a prerrogativas e 

responsabilidades da Presidência para publicação de Portarias Normativas e 

Decisões Normativas; 

• ATOS DA PRESIDÊNCIA – CRT: Deliberações sob a prerrogativas e 

responsabilidades da Presidência do CRT (02) para publicação de Portarias 

Normativas e Decisões Normativas; 

• ATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA – CFT: Deliberações sob a prerrogativas 

e responsabilidades da Diretoria Executiva do CFT – Sumulas/Atas da Diretoria 

executiva; 

• ATOS DA DIRETORIA EXECUTIVA – CRT: Deliberações sob a prerrogativas 

e responsabilidades da Diretoria Executiva do CRT (02) – Súmulas/Atas da 

Diretoria executiva; 
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• ATESTADO: Documento pelo qual os CRT’s comprovam um fato ou uma 

situação de que tenham conhecimento; 

• ATIVIDADE: Designa qualquer ação ou trabalho específico relacionado uma 

profissão; 

• ATRIBUIÇÃO: Ato geral de consignar direitos e responsabilidades dentro do 

ordenamento jurídico que rege a comunidade; 

• AUDITORIA: Atividade que envolve o exame e a verificação da obediência a 

condições 

formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de procedimentos; 

• AUTARQUIA: Entidade autônoma, auxiliar da administração pública; 

• AUTO DE INFRAÇÃO: Ato processual que instaura o processo administrativo, 

expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a legislação infringida, 

lavrado por agente fiscal técnico, designado para esse fim pelo CRT (02); 

• AVALIAÇÃO: Atividade técnica que envolve a determinação técnica do valor 

qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou empreendimento; 

• COMISSÕES ESPECIALIZADAS: Órgãos dos conselhos regionais 

encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes às 

respectivas modalidades profissionais; 

• CARGA INSTALADA: Somatório das potências nominais de todos os 

equipamentos elétricos e dos pontos de luz e tomadas instalados na unidade 

consumidora; 

• CARGO: Lugar instituído na organização ou empresa, com denominação própria, 

atribuições específicas e remuneração correspondente; 

• CERTIDÃO: Documento que os CRT’s fornecem aos interessados, no qual 

afirmam a existência de ato ou fatos constantes do original de onde foram 

extraídos; 

• CLASSIFICAÇÃO: Atividade que consiste em comparar os produtos, 

características, parâmetros e especificações técnicas com aquelas estabelecidas 

em um padrão; 
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• COLETA DE DADOS: Atividade que consiste em reunir, de maneira consistente, 

dados de interesse para o desempenho de tarefas de estudo, planejamento, 

pesquisa, desenvolvimento, experimentação, ensaio, e outras atividades afins; 

• COMISSIONAMENTO: Atividade técnica que consiste em conferir, testar e 

avaliar o funcionamento de máquinas, equipamentos ou instalações, nos seus 

componentes ou no conjunto, de forma a permitir ou autorizar o seu uso em 

condições normais de operação; 

• CONDUÇÃO: Atividade de comandar a execução, por terceiros, do que foi 

determinado por si ou por outros; 

• CONJUNTO ARQUITETÔNICO: Agrupamento de edificações projetadas, 

construídas e/ou ampliadas em uma mesma área, obedecendo a um mesmo 

planejamento físico integrado e executado por um mesmo profissional ou equipe 

de profissionais arquitetos ou arquitetos e urbanistas; 

• CONSELHEIRO: Profissional habilitado e com registro regular, eleito 

democraticamente para compor o plenário e/ou Comissões temáticas do Conselho 

de Fiscalização (CRT02), representante das modalidades técnicas e/ou entidades 

de classe/instituições de ensino de técnico. Tem como atribuição específica 

apreciar e julgar os assuntos inerentes à fiscalização e ao aprimoramento do 

exercício profissional, objetivando a defesa da sociedade; 

• CONSERVAÇÃO: Atividade que envolve um conjunto de operações visando 

manter em bom estado, preservar, fazer durar, guardar adequadamente, 

permanecer ou continuar nas condições de conforto e segurança previstos no 

projeto; 

• CONSULTORIA: Atividade de prestação de serviços de aconselhamento, 

mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou trabalho 

técnico pertinente, devidamente fundamentado; 

• CONTROLE DE QUALIDADE: Atividade de fiscalização exercida sobre o 

processo produtivo visando garantir a obediência a normas e padrões previamente 

estabelecidos; 

• COORDENAÇÃO: Atividade exercida no sentido de garantir a execução de obra 

ou serviço segundo determinada ordem e método previamente estabelecidos; 
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• CRONOGRAMA DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Conjunto de medidas 

para acompanhar a execução, para cada local de trabalho, com estabelecimento 

das atividades, datas de início e de conclusão e meios; 

• DECISÃO PLENÁRIA: Ato exarado pelos plenários do CFT ou dos CRT’s, 

manifestando-se sobre assunto de sua competência; 

• DECISÃO NORMATIVA: Ato administrativo normativo, de caráter imperativo, 

de exclusiva competência do Plenário do CFT, destinado a fixar entendimentos 

ou a determinar procedimentos a serem seguidos pelos CRT’s, visando à 

uniformidade de ação; 

• DECLARAÇÃO DE VOTO: manifestação escrita e fundamentada de voto 

divergente, relativa à matéria aprovada em Plenário; 

• DECORAÇÃO DE INTERIORES: Arranjo de espaço interno, criado pela 

disposição de 

mobiliário não fixo, obras de arte, cortinas e outros objetos de pequenas 

dimensões, sem alteração do espaço arquitetônico original, sem modificação nas 

instalações hidráulicas e elétricas ou de ar-condicionado, não importando, 

portanto, em modificações na estrutura, adição ou retirada de parede, forro, piso, 

e que também não implique modificação da parte externa da edificação; 

• DELIBERAÇÃO: Ato de competência das comissões do CFT/CRT’s sobre 

assuntos submetidos à sua manifestação; 

• DEMANDA DA INSTALAÇÃO: Potência elétrica absorvida por um conjunto 

de cargas instaladas; 

• DESENHO TÉCNICO: Atividade que implica a representação de formas sobre 

uma superfície, por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo técnico; 

• DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: Atividade exercida de 

forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, 

designação ou contrato de trabalho; 

• DESENVOLVIMENTO: Atividade exercida de forma continuada, no âmbito da 

profissão, em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de 

trabalho; 
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• DESMEMBRAMENTO DE ÁREA: Subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique abertura de novas vias e logradouros públicos, nem prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes; 

• DESPACHO: Decisão proferida pela autoridade administrativa sobre questão de 

sua competência e submetida à sua apreciação; 

• DETALHAMENTO: Atividade que implica a representação de formas sobre uma 

superfície, contendo os detalhes necessários à materialização de partes de um 

projeto, o qual já definiu as características gerais da obra ou serviço; 

• DILIGÊNCIA: Pesquisa ou sindicância determinada pelos Conselhos, 

objetivando 

complementar as informações necessárias a uma adequada instrução de processo; 

• DIREÇÃO: Atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir 

na consecução de obra ou serviço; 

• DIVULGAÇÃO TÉCNICA: Atividade de difundir, propagar ou publicar matéria 

de conteúdo técnico; 

• EDITAL: Ato escrito oficial em que há determinação, aviso, postura, citação, etc., 

e que se afixa em lugares públicos ou se anuncia na imprensa e outros meios, para 

conhecimento geral, ou de alguns interessados, ou, ainda, de pessoa determinada 

cujo destino se ignora; 

• ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: Atividade realizada com antecedência, que 

envolve o levantamento de custos, de forma sistematizada, de todos os elementos 

inerentes à execução de determinado empreendimento; 

• EMENTA: Parte do preâmbulo de resolução, ato, portaria, parecer ou decisão que 

sintetiza o texto, a fim de permitir imediato conhecimento da matéria neles 

contidos;  

• EMISSORA DE RADIODIFUSÃO: Estação de telecomunicações que permite a 

transmissão de sons (radiodifusão sonora) ou transmissão de sons e imagens 

(televisão);  

• EMPRESA: Organização particular, governamental ou de economia mista, que 

produz e/ou oferece bens e serviços, com vistas, em geral, à obtenção de lucros; 
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• EMPRESA JÚNIOR: Empresa constituída sob a responsabilidade e supervisão 

de profissional habilitado que opera com mão-de-obra de estudantes; 

• ENGENHARIA: É o estudo e a aplicação dos vários ramos da tecnologia, pelo 

uso do conhecimento das ciências matemáticas e naturais, obtido através do 

estudo, experiência e prática, é aplicado com julgamento no desenvolvimento de 

novos meios de utilizar, economicamente, os materiais e forças da Natureza para 

o benefício da humanidade; 

• ENSAIO: Atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária dos aspectos 

técnicos e/ou científicos de determinado assunto; 

• ENSINO: Atividade cuja finalidade consiste na transmissão de conhecimento, de 

maneira formal; 

• EQUIPAMENTO: Instrumento, máquina ou conjunto de dispositivos 

operacionais, necessário à execução de atividade ou operação determinada; 

• ESQUEMAS PREVENTIVOS: São medidas preventivas de Engenharia de 

Segurança do Trabalho, os quais terão a finalidade exclusiva de prevenir 

acidentes; 

• ESPECIFICAÇÃO: Atividade que envolve a fixação das características, 

condições ou requisitos relativos a materiais, equipamentos, instalações ou 

técnicas de execução, a serem empregados em obra ou serviço técnico; 

• ESTUDO: Atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a 

observação, o tratamento e a análise de dados de natureza técnica diversa, 

necessários ao projeto ou à execução de obra ou serviço técnico, ou ao 

desenvolvimento de métodos ou processos de produção, ou à determinação 

preliminar de características gerais ou de viabilidade técnica, econômica ou 

ambiental;  

• EXECUÇÃO: Atividade em que o Profissional, por conta própria ou a serviço de 

terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à materialização do que é 

previsto nos projetos de um serviço ou obra; 

• EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO: Atividade que implica a representação 

gráfica por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo técnico; 
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• EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA: Atividade 

técnica que envolve montagem de equipamentos e acessórios, obedecendo ao 

determinado em projeto, além da execução de ensaios predeterminados, para a 

garantia do funcionamento satisfatório da instalação elétrica executada, em 

rigorosa obediência às normas técnicas vigentes. 

• EXECUÇÃO DE PROJETO: Atividade de materialização na obra ou no serviço 

daquilo previsto em projeto; 

• EXPERIMENTAÇÃO: Atividade que consiste em observar manifestações de um 

determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente 

estabelecidas, coletando dados, e analisando-os com vistas à obtenção de 

conclusões; 

• EXTENSÃO: Atividade que envolve a transmissão de conhecimentos técnicos 

pela utilização de sistemas informais de aprendizado; 

• FABRICAÇÃO: Compreende a produção de determinado bem, baseado em 

projeto específico, que envolve a escolha de materiais, componentes e acessórios 

adequados, montagem e testes na fábrica; 

• FISCALIZAÇÃO: Atividade que envolve a inspeção e o controle técnicos 

sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua 

execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos; 

• FUNÇÃO: Atribuição dada a empregado ou a preposto para o desempenho de 

determinada atividade numa organização ou empresa, pública ou privada; 

• GEOLOGIA: Ciência que estuda a terra, sua composição, estrutura, propriedades 

físicas, história e processos que lhe dão forma com objetivo de localizar, 

aproveitar e gerir os recursos naturais para benefício da humanidade;  

• GEOMORFOLOGIA: Ramo da geologia que estuda a origem e a evolução das 

formas atuais do relevo para benefício da humanidade; 

• GEOQUÍMICA: Ramo da Geologia que estuda as causas e as leis que regem a 

frequência, a distribuição e a migração dos elementos químicos no globo terrestre, 

principalmente na crosta terrestre;  
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• GEOFÍSICA: Ramo da Geologia que estuda os fenômenos físicos que afetam a 

Terra, tais como os efeitos da gravidade, do magnetismo, da sismicidade e do 

estado elétrico do planeta; 

• GESTÃO: Conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, 

elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento e 

manutenção de bens e serviços e de seus processos de obtenção; 

• GPS: Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global – 

localizador de posição via satélite, podendo ser utilizado para levantamentos 

topográficos quando de alta precisão; 

• HABILITAÇÃO PROFISSIONAL: Reconhecimento legal de capacitação 

mediante registro em órgão fiscalizador do exercício profissional; 

• HIDROGEOLOGIA: Ramo da Geologia que estuda as águas subterrâneas com 

objetivo de localizar, aproveitar e gerir estes recursos naturais para benefício da 

humanidade; 

• HIDROLOGIA: Estudo da água, nos estados líquido, sólido e gasoso, da sua 

ocorrência, distribuição e circulação na natureza; 

• JAZIDA: Toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, 

devidamente pesquisada, que pode ser extraída e vendida com lucro, no estado 

atual da tecnologia; 

• INFORMAÇÃO: Despacho relativo a um processo a ter seguimento; 

esclarecimento prestado por funcionário público, em processo administrativo, 

fornecendo dados sobre a matéria ou sobre o interessado; 

• INSPEÇÃO: Atividade que envolve coleta de dados técnicos com o objetivo de 

atestar as condições do projeto, processo e do produto; 

• GERENTE: Representante do CRT02 nos Estados de sua jurisdição; 

• ESCRITÓRIOS REGIONAIS: Extensão técnico-administrativa do CRT02, 

criada com a finalidade de possibilitar o pronto atendimento ao usuário dos 

serviços prestados e maior eficiência da fiscalização, nos Estados de sua 

jurisdição; 
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• INSTALAÇÃO: Atividade de dispor ou conectar convenientemente conjunto de 

dispositivos necessários a determinada obra ou serviço técnico, em conformidade 

com instruções determinadas; 

• INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (para-raios): atividade técnica que envolve a montagem dos 

equipamentos e acessórios no local, obedecendo ao projeto, além da execução de 

ensaios e testes para a garantia da confiabilidade da instalação executada, em 

rigorosa obediência às normas específicas da ABNT; 

• LAVRA: Conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento 

industrial de uma jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis até o seu 

beneficiamento; 

• LAUDO: Documento feito com fundamentação técnica, onde o profissional 

habilitado, como perito, no âmbito judicial ou extrajudicial, relata o que observou 

e apresenta as suas conclusões, ou avalia o valor de bens, direitos, ou em 

empreendimentos; 

• LEVANTAMENTO: Atividade que envolve a observação, a mensuração e/ou a 

quantificação de dados de natureza técnica, necessários à execução de serviços ou 

obras; 

• LOCAÇÃO: Atividade que envolve a marcação, por mensuração, do terreno a ser 

ocupado por uma obra; 

• LOGÍSTICA REVERSA: Instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada; 

• LOTEAMENTO: Subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, 

modificação ou ampliação das vias existentes; 

• MANUTENÇÃO: Atividade que implica manter aparelhos, máquinas, 

equipamentos e instalações em bom estado de conservação e operação; 
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• MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (Para-raios): Atividade que envolve a inspeção das partes 

constituintes, da instalação do captor ao eletrodo de terra, testes das conexões e 

demais elementos de fixação, bem como da verificação da manutenção das 

características originais de projeto; 

• MAPEAMENTO DIGITAL: Mapas elaborados com o auxílio do computador; 

MEDIDAS RELATIVAS ÀS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE NOS 

LOCAIS DE TRABALHO: Conjunto de normas de engenharia de segurança que 

se adotam durante a execução dos serviços técnicos, visando a preservar a 

integridade física do trabalhador; 

• MEMORANDO: Documento de circulação interna nos conselhos, responsável 

pela comunicação entre suas unidades; 

• MENSURAÇÃO: Atividade que envolve a apuração de aspectos quantitativos de 

determinado fenômeno, produto, obra ou serviço técnico, em um determinado 

tempo; 

• MINA: Jazida em lavra, ainda que temporariamente suspensa, abrangendo: as 

áreas de superfície e/ou subterrâneas nas quais se desenvolvem as operações de 

lavra ou extração, as máquinas, equipamentos, acessórios, veículos, materiais, 

provisões, edifícios, construções, instalações, obras civis e servidões necessárias 

ao seu desenvolvimento; 

• MINERAÇÃO: Conjunto de atividades que objetivam o aproveitamento 

econômico das jazidas, abrange, parcial ou totalmente, a pesquisa, o 

desenvolvimento da mina, a extração, o beneficiamento, a comercialização dos 

minérios e o fechamento da mina; 

• MONTAGEM: Operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes 

ou produtos, que resulte em dispositivo, produto ou unidade autônoma; 

• MONITORAMENTO: Atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a 

obediência a condições previamente estabelecidas para a perfeita execução ou 

operação de obra, serviço projeto, pesquisa, ou outro empreendimento; 

• MORADIA POPULAR: Edificação construída, geralmente a partir de projeto-

padrão fornecido pela prefeitura municipal, com pequena área construída, sem 
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perspectiva de acréscimo, com aspectos estruturais primários, localizada 

geralmente em regiões de baixo poder aquisitivo; 

• NOVA REINCIDÊNCIA: Ocorrência de nova reincidência pelo infrator após 

transitada em julgado uma decisão de processo administrativo punitivo decorrente 

de infração por reincidência, capitulada no mesmo dispositivo legal daquela cuja 

decisão transitou em julgado; 

• OBRA: Resultado da execução ou operacionalização de projeto ou planejamento 

elaborado visando à consecução de determinados objetivos; 

• OBRA CLANDESTINA: Obra realizada sem a permissão da autoridade 

competente; 

• ORÇAMENTO: Atividade que envolve o levantamento de custos de todos os 

elementos inerentes à execução de determinado empreendimento; 

• ORDEM DE SERVIÇO: Documento expedido pelas chefias, determinando 

providências necessárias ao desenvolvimento das atividades fim e meio; 

• OPERAÇÃO: Atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o 

funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para produzir 

determinados efeitos ou produtos; 

• OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES: Empresa detentora de concessão, 

permissão e/ou autorização do poder público para explorar serviços de 

telecomunicações; 

• ORIENTAÇÃO TÉCNICA: Atividade de proceder ao acompanhamento do 

desenvolvimento de uma obra ou serviço, segundo normas específicas, visando 

fazer cumprir o respectivo projeto ou planejamento; 

• PADRONIZAÇÃO: Atividade que envolve a determinação ou o estabelecimento 

de características ou parâmetros, visando à uniformização de processos ou 

produtos. 

• PARCELAMENTO DO SOLO: Subdivisão de gleba, por meio de loteamento ou 

desmembramento, em lotes destinados à edificação; 

• PARECER TÉCNICO: Expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre 

determinado assunto, emitida por especialista; 
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• PARQUE: Termo que designa áreas de vegetação diversa, incluindo áreas 

naturais, áreas para atividades ao ar livre e grandes jardins arborizados, particular 

ou público, que primam pela extensão; 

• PCMAT: Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção – Programa preventivo de acidentes e doenças de trabalho, 

obedecendo a NR-18, promovendo integração entre a segurança do trabalho, o 

projeto e a execução da obra;  

• PERÍCIA: Atividade que envolve a apuração das causas que motivaram 

determinado evento ou da asserção de direitos, na qual o profissional, por conta 

própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico visando à emissão de um 

parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento de dados, realização de 

análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, serviços, obras ou produtos 

desenvolvidos ou executados por outrem; 

• PESQUISA: Atividade que envolve investigação minuciosa, sistemática e 

metódica para a elucidação ou o conhecimento dos aspectos técnicos ou 

científicos e de determinado fato, processo ou fenômeno;  

• PGR: Programa de Gerenciamento de Riscos – idem ao PPRA – destinado a locais 

onde existe atividade de mineração e lavra; 

• PLANEJAMENTO: Atividade que envolve a formulação sistemática de um 

conjunto de decisões devidamente integradas, expressas em objetivos e metas, e 

que explicita os meios disponíveis ou necessários para alcançá-los, num 

determinado prazo; 

• PLANO DIRETOR: Instrumento técnico que constitui a base para a política de 

desenvolvimento e de ordenamento do uso do solo e ocupação urbana, dos 

normativos urbanísticos, da mobilidade e transporte ou da drenagem pluvial, em 

áreas de município ou em regiões metropolitanas, nos termos da legislação 

vigente. 

• PLENÁRIO: Órgão deliberativo do CFT/CRT02, constituído pelo presidente e 

pelos conselheiros; 

• POÇO TUBULAR PROFUNDO: Estrutura hidráulica, vertical e tubular, para 

captação da água subterrânea diretamente do aquífero ou para pesquisa; 
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• PORTARIA: Ato administrativo exarado por autoridade pública, que contém 

instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter 

geral, normas de execução de serviço, nomeações, demissões, punições, ou 

qualquer outra determinação de sua competência; 

• PÓRTICO: sala ampla, com o teto sustentado por colunas; pátio interno que dá 

acesso ao edifício; 

• PPP: Perfil Profissiográfico Previdenciário – é o documento histórico-laboral 

individual do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS; 

• PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – é programa que deve ser 

feito por todos aqueles que empregam trabalhadores, visando a sua proteção 

contra riscos físicos, químicos e biológicos que possam estar presentes no 

ambiente de trabalho, com a finalidade da integridade física e de saúde do 

trabalhador; 

• PRINCÍPIO ATIVO OU INGREDIENTE ATIVO: Substância, produto ou o 

agente resultante de processos de natureza química, física ou biológica, que 

confere eficácia aos agrotóxicos ou afins; 

• PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO: Processo promovido pela 

administração pública para a imposição de penalidade por infração de lei, 

regulamento ou contrato. Esses processos devem ser necessariamente 

contraditórios, com oportunidade de defesa e estrita observância ao devido 

processo legal, sob pena de nulidade da sanção imposta; 

• PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA: Atividade em que o profissional, 

por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua qualquer operação industrial ou 

agropecuária que gere produtos acabados ou semiacabados, isoladamente ou em 

série. 

• PROFISSIONAL LIBERAL: Profissional sem vínculo empregatício que 

desenvolve atividade contemplada pelo Sistema CFT/CRT’s entre outros, sem 

constituir pessoa jurídica; 

• PROJETO: Representação gráfica ou escrita necessária à materialização de uma 

obra ou instalação, realizada através de princípios técnicos e científicos, visando 
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à consecução de um objetivo ou meta, adequando-se aos recursos disponíveis e às 

alternativas que conduzem à viabilidade da decisão; 

• PROJETO ARQUITETÔNICO ou PROJETO DE EDIFICAÇÕES: atividade 

técnica de criação, pela qual é concebida uma obra civil; 

• PROJETO BÁSICO: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras 

ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 

avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução; 

• PROJETO E EXECUÇÃO: Envolve o planejamento e a execução do 

empreendimento; 

• PROJETO EXECUTIVO: Conjunto dos elementos necessários e suficientes à 

execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

• PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: Atividade técnica 

que envolve a determinação do arranjo elétrico, desenhos esquemáticos de 

controle elétrico, seleção e especificação de equipamentos e materiais, cálculos 

de parâmetros elétricos, executada em rigorosa obediência às normas técnicas 

vigentes;  

• PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (para-raios): Atividade que envolve o levantamento das 

condições locais, do solo, da estrutura a ser protegida e demais elementos sujeitos 

a sofrer os efeitos diretos e indiretos de uma eventual descarga atmosférica, os 

cálculos de parâmetros elétricos para a sua execução, em especial para o 

aterramento e as ligações equipotenciais necessárias, desenhos e plantas da 

instalação, seleção e especificação de equipamentos e materiais, tudo isto em 

rigorosa obediência às normas específicas vigentes; 

• PROJETO URBANÍSTICO: Atividade técnica de criação, pela qual é concebida 

uma intervenção no espaço urbano, podendo aplicar-se tanto ao todo como a parte 
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do território – projeto de loteamento, projeto de regularização fundiária, projeto 

de sistema viário e de acessibilidade urbana; 

• PROJETOS COMPLEMENTARES: Projetos técnicos que se integram ao projeto 

arquitetônico (projeto estrutural, de instalações elétricas, de instalações 

telefônicas, de instalações (hidros sanitárias), com vistas a fornecer indicações 

técnicas complementares necessárias à materialização da obra, instalação ou 

serviço técnico; 

• PISCICULTURA: Criação de peixes; 

• QUESTÃO DE ORDEM: Questionamento apresentado pelo conselheiro durante 

a sessão plenária, atinente à condução dos trabalhos, que deve ser resolvido pela 

mesa e, em grau de recurso, pelo plenário; 

• REFORMA: Ato ou efeito de reformar, dando nova forma a um edifício ou objeto, 

sem nenhum compromisso com a forma ou uso original; não são considerados 

valores estéticos, históricos ou culturais, não havendo, por tanto compromisso 

com técnica original, formas ou materiais usados na obra; 

• RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO: Manifestação de conselheiro sobre 

determinado assunto, seguida de um posicionamento; 

• REINCIDÊNCIA: Ocorrência do mesmo tipo de infração por pessoa física; 

profissional ou leigo ou por pessoa jurídica, capitulada no mesmo dispositivo legal 

pela qual tenha sido anteriormente; 

• REPARO: Atividade que implica recuperar ou consertar obra, equipamento ou 

instalação avariada, mantendo suas características originais; 

• RESTAURAÇÃO: Conjunto de intervenções técnicas e científicas, de caráter 

intensivo, que visam recuperar as características originais de uma obra; 

• RESOLUÇÃO: Ato administrativo normativo de competência exclusiva do 

Plenário do CFT, destinado a explicitar a lei, para sua correta execução e para 

disciplinar os casos omissos; 

• RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: Profissional habilitado, 

responsável técnico pela execução de obras e serviços de pessoa jurídica; 

• SERVIÇO TÉCNICO: Desempenho de atividades técnicas no campo 

profissional; 
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• SUPERVISÃO: Atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir de um plano 

funcional superior, o desempenho dos responsáveis pela execução, projetos, obras 

ou serviço; 

• TÍTULO: Denominação conferida legalmente pela escola ou universidade ao 

concluinte de um curso técnico de nível médio ou de nível superior, decorrente 

das habilidades adquiridas durante o processo de aprendizagem; 

• TOPÓGRAFO: Denominação comum a especialistas em Topografia. É muito 

comum a utilização dessa denominação para todos os profissionais que atuam na 

área da Agrimensura, em decorrência da prática da Topografia. 

• TRABALHO TÉCNICO: Desempenho de atividades técnicas coordenadas, de 

caráter físico ou intelectual, necessárias à realização de qualquer serviço, obra, 

tarefa ou empreendimento especializados; 

• TRANSITADO EM JULGADO: Estado da decisão administrativa irrecorrível, 

por não mais estar sujeita a recurso, dando origem à coisa julgada. O processo é 

considerado transitado em julgado somente após decorridos sessenta dias da 

comunicação, ao interessado, do resultado de seu julgamento pela comissão 

temática (inclusive processos julgados à revelia), se o autuado não apresentar 

recurso ao Plenário do CRT (02) nesse período. Caso o autuado apresente recurso 

ao Plenário do CRT (02) dentro do prazo citado acima, o processo somente será 

considerado transitado em julgado se, decorrido o prazo de sessenta dias 

subsequentes ao comunicado do resultado do julgamento do seu recurso pelo 

Plenário do CRT, não interpuser recurso ao CFT; 

• TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO: Práticas de controle de pragas e doenças 

em vegetais; TREINAMENTO: Atividade cuja finalidade consiste na transmissão 

de competências, habilidades e destreza, de maneira prática; 

• VISTA: Faculdade dos conselheiros federais e regionais de tomarem 

conhecimento de 

quaisquer das partes dos processos em curso nos Conselhos; 

• VISTORIA: Atividade que envolve a constatação de um fato, mediante exame 

circunstanciado e descrição minuciosa dos elementos que o constituem, sem a 

indagação das causas que o motivaram. 
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