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RESOLUgAO Ne 090, DE 05 DE DEZEMBRO DE 201g

Aprova o PNFI - Plano Nacional de
Fiscalizagao Integrada para o periodo
2020 a 2022.

O CONSELHO FEDERAL DE TECNICOS INDUSTRIALS - CFT, no uso das atribui(lees

que Ihe confere o art. 89 da Lei nQ 13.639, de 26 de mar(lo de 2018;

Considerando o art. 3Q da Lei n ' 13.639 de 2018, que estabelece que o Conselho Federale os
Conselhos Regionals dos t6cnicos industriais t6m como fung3o orientar, disciplinar e fiscalizar
o exercicio professional das respectivas categorias;

Considerando o art. 12 inciso ]X da Lei n ' ].3.639 de 2018, que estabelece que compete aos
CRTs fiscalizar o exercicio das atividades profissionais dos T6cnicos Industriais;

Considerando que o inciso llldo art. 83 do Regimento Interno do CFT, estabelece que compete
a Comiss5o de Registro e Fiscalizagao do CFT, propor quest6es sobre o Plano Nacional de
fiscalizag3o integrada;

Considerando a reso]ugao n9 45, de 22 de novembro de 20].8 que disp6e sobre a fiscalizagao
do exercicio profissionaldo T6cnico Industrial, os procedimentos para formalizagao, instrugao
e julgamento de processos por infragao a legislagao e a aplicagao de penalidades, e d6 outras
provid6ncias;

Considerando que este Plano Nacional de Fiscalizagao Integrada dos Conselhos Regionals de
T6cnicos Industriais, objetiva regrar a fiscalizag3o do exercicio professional, sendo de
responsabilidade dos Conselhos Regionais estabelecer diretrizes para a atuagao educativa e
preventiva, procedimentos para instauragao, instrugao e julgamento de processes por
infragao a legislag3o e para aplicagao de penalidades;

Considerando que o Plano Nacional de Flscalizagao Integrada dos Conselhos de T6cnicos
Industriais destina-se aos t6cnicos industriais e empresas que atuem no ramo, bem como aos
leigos que cometerem infrag6es ao disposto na Lei nQ 13.639 de 2018, resolug6es e
deliberag6es do CFT;
Considerando as conclus6es do l9 Semln6rio de Fiscalizagao dos Conselhos de T6cnicos
Industriais "A Inovagao na Fiscalizag3o das Atividades do T6cnico Industrial", realizado nos dias
7 e 8 de agosto de 2019, onde foi debatido o PNFI como instrumento de orientagao dos
trabalhos de fiscalizagao dos Conselhos Regionais, como desenvolvimento de "agentes

multiplicadores" das diretrizes de fiscalizagao e de qualificag3o dos procedimentos aplicados
em todo o Brasile adequados is diferentes realidades regionals.
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RESOLVE

Art. le. Aprovar o PLANO NACIONAL DE FISCALIZACAO INTEGRADA -- PNFI para o periodo de
2020 a 2022 dos Conselhos de Regionals dos T6cnicos Industriais.

Art. 2e. Essa resolugao disp6e sobre o Plano Nacionalde Fiscalizagao Integrada, dos Conselhos
de T6cnicos Industrials definindo diretrizes para sistematizar a fiscalizagao do exercicio
profisslonaldo T6cnico Industrial.

1. DISPOSlgOES PRELIMINARES:

Art. 3'. O PNFlvisa garantir a sociedade servi(los de qualidade, com as condig6es de seguranga
e bem-estar a altura de suas necessidades, a serem prestados por profissionais habilitados
com a devida formagao e qualificagao t6cnica, em conformidade com as disposig6es da
legislag3o em vigor.

Art. 4e. O PNFI deveri guiar-se por principios com agnes nos imbitos educativo, preventivo,
corretivo e punitivo, com campanhas visando prioritariamente orientar a atuag3o dos
profissionais, empresas e/ou entidades com atividades relacionadas ao objeto da fiscalizag3o
e prevenir a ocorr6ncla de possiveis ilicitos ao inv6s da atuag3o simplesmente punitiva,
buscando dar prioridade a intelig6ncia em relagao a agro ostensiva.

$ 1e. A agro de fiscaliza(lao educativa tem por objetivo levar o conhecimento da legislagao de
reg6ncia da profissao is instituig6es de ensino e a sociedade

$ 2e. A agro de fiscalizagao-orientativa tem por objetivo levar o conhecimento da legislagao
de reg6ncia da profissio is empresas, associag6es, cooperativas, sindicatos e demais
organizag6es da sociedade

$ 3g. A agro de fiscalizagao preventiva tem por objetivo informar aos t6cnicos industriais
quanto a atuagao utica, licita e regular com o objetivo de prevenir a ocorr6ncia de infrag6es a
legislagao apllc6vel.

$ 4e. A agro de fiscalizag3o inteligente pelo SINCETI mediante verificagao dos TRTs com
exorbitincia de atribulg6es e de TRTs n3o pagos.

$ 5e. A agro de fiscalizagao corretiva tem por objetivo possibilitar a regularizag3o de situag6es
em desconformidade com a legislagao professional sem a aplicag5o de sang6es.

$ 6e. A agro de fiscallzagao punitiva tem por objetivo, vencida a etapa corretiva sem
regularizagao, aplicar a sangao devida a leigos, t6cnicos industrials ou pessoas juridicas por
infrag6es a legislagao, com a determinagao de regularizagao de situag6es de
desconformidade

Art. 5'. Cabe ao Conselho Federaldos T6cnicos Industriais elaborar o Manualde Fiscalizagao

para melhor orientar e aplicar esse PNFI, e que nele conste dispositivo gen6rico que atenda
as caracteristicas de cada CRT com vistas ao cumprimento ao disposto no artigo 4g, buscando

procedimentos de flscalizag3o integrados e com parametros semelhantes em todas as regimes.
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Art. 6'. Os Manuals de Fiscalizag3o dos CRT's dever3o atender o disposto na Resolugao CFT ng
45/20].8 e neste Plano Nacional de Fiscalizag3o Integrada sempre guiando-se por principios
com agnes nos imbitos educativo, preventivo, corretivo e punitive.

Art. 7'. Os CRT's executar3o o PNFI, para fiscalizagao por memo de:

I -- M6dulos de fiscalizagao operados dentro do Sistema de Informag3o dos Conselhos de

T6cnicos Industrials(SINCETI) ou outros servigos que venham a ser utilizados pda fiscalizagao
dos CRT's, sempre buscando utilizar a informatizagao, Instrumentalizagao e
geoprocessamento como base dos atos fiscalizat6rios de apoio a fiscalizagao;

11 -- Processes administrativos que tenham como parceiros 6rgaos de controle e fiscalizagao
de outras areas e objetivos, dos tr6s niveis de governo mediante a integragao de bancos de
dados

111-- fiscalizag5o de campo, efetuada por integrantes das equipes de fiscalizagao dos conselhos
regionals;

IV -- Outras formas consideradas legais.

Art. 8'. O CFT e os CRT's empreenderao, em apoio a agro de fiscalizagao, campanhas de
divulgagao do exercicio profissionalperante a categoria e a sociedade em car6ter permanente

11. D0 0BJET0 E D0 0BJETIV0 DO PLANO NACIONAL DE PISCALIZAgAO INTEGRADA:

Art. 9'. O objeto do PNFI para a fiscalizagao do exercicio professional dos T6cnicos Industriais
abrange as atividades, atribuig6es e campos de atuagao dos t6cnicos industriais, privativos ou
compartilhados com outras profiss6es regulamentadas, conforme os dlspositivos da Lei n '
].3.639, de 20].8.

Art. 10. 0 objetivo do PNFI para a fiscalizag3o de que trata esta Resolugao 6 coibir o exercicio
ilegal ou irregular das atividades dos t6cnicos industrlais, em conformidade com a legislag3o
vicente

Art. 11. A Fiscalizagao de que trata este PNFI compete verificar e auxiliar na prestagao de
servigos dos t6cnicos industrials, a exist6ncia do Termo de Responsabilidade T6cnica (TRT)
correspondente nos termos do que disp6e Resolugao especifica do CFT.

Art. 12. Para os fins desta Resolugao, o Termo de Responsabilidade T6cnica (TRT) relativo ao
exercicio profissionaldo t6cnico industrial, em todas as suas atividades, atribuig6es e campos
de atuagao, 6 considerado n3o apenas como um dever, mas, sobretudo um direito dos
t6cnicos industrials e uma protegao a sociedade

111. DA ESTRUTURA DO PLANO NACIONAL DE rlSCALIZAgAo:

Art. 13. O PNFI tem como estrutura principal os CRT's, para a fiscallzagao do exercfcio
profissionaldos t6cnicos industrials que abrange todd o territ6rio sob jurisdig3o do conselho
correspondente, conforme disp6e o art. 3Q da Lein ' ].3.638, de 20].8.

Art. 14. Para manger essa atividade de fiscalizag3o, o PNFI contar6 com estrutura de
planejamento e controle, com recursos t6cnicos de coleta e tratamento de dados e de

,n!r
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informag6es, a16m de gerenciamento das a(lees de fiscalizagao visando a sua efic6cia e
economicidade, sendo utilizado o Centro de Servi(los Compartilhados para a busca de maior

efici6ncia e economicidade na implantagao de solug6es de inovagao e de tecnologia da
informagao.

$ 1e. Para o efetivo funcionamento do PNFI, visando a fiscaliza(l5o do exercicio profissionalos
CRT's poder3o promover tanto agnes exclusivamente suas como integradas is de outros
6rgaos pOblicos.

$ 2e. O PNFI visa tamb6m is agnes integradas entre os CRT's e outros 6rgaos pablicos para
fins de fiscalizagao do exercfcio professional do t6cnico industrial, e caberi aquele a
responsabilidade pda coordenagao das operag6es, devendo as equipes de fiscalizagio
envolvidas na referida agro adotar medidas que evitem a duplicidade de notificag6es ou
autuag6es, referentes ao mesmo fato gerador de uma mesma pessoa fisica ou juridica.

$ 3e. Os CRT's dever3o implementar programas de fiscalizagao preventiva, promovendo a
divulgagao da necessidade socialdo exercicio legalda profissao.

Art. 15. A16m de suas agnes de rotina, de car6ter preventivo, a estrutura de fiscalizagao dos
CRT's, quando da ocorr6ncia de prova ou indicio de infragao a legislag3o profissional, atuar3o
de modo a reprimir o ato infracional, utilizando-se dos seguintes instrumentos:

I -- Por iniciativa dos CRT's quando constatada, pelos memos de que este disp6e, prova ou
indicio de infragao a legislag3o profissional;

11-- Por relat6rio elaborado pda fiscalizagao dos CRT's;

111-- Por denOncia formalizada no SINCETI por pessoa fisica ou jurfdica de direito pOblico ou
privado.

Parigrafo ljnico. A den6ncia an6nima poderi ser efetuada, por meio de protocolo no SINCETI,

sendo o seu encaminhamento precedido de apuragao peso CRT.

Art. 16. O fiscal 6 o empregado do CRT, t6cnico industrial devidamente habilitado no sistema

CFT/CRT, investido na fung3o de exercicio da atividade fiscalizat6ria, sendo respons6vel em
verificar se as obras ou servigos relativos ao seguimento t6cnico industrial est3o sendo
executadas de acordo com as normas regulamentadoras do exercicio profissional, devendo
atuar com rigor e efici6ncia para que o exercicio das profiss6es abrangidas pelo sistema
CFT/CRT ocorra com a participagao de profissional legalmente habilitado e em conformidade
com a legislag3o vicente.

$ 1e. O fiscaldever6 ser contratado por processo seletivo

$ 2e - O fiscalpoderi ser contratado por processo seletivo simplificado para atender demanda
imediata do respectivo CRT, nos termos da legislagao vicente

Art. 17. O SINCETI contar6 com um m6dulo eletr6nico de fiscalizagao, no qual dever3o ser
registradas as agnes de fiscalizagao realizadas em cada um dos CRT's.

Parigrafo Onico. O SINCETI conter6 relat6rios gerenciais peri6dicos, com Informag6es das
areas fiscalizadas em determinado periodo de tempo e dos resultados obtidos.

:.;(
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Art. 18. O PNFI trabalhar6 sempre conjugando as compet6ncias legais do CFT e dos CRT's,
visando antecipar, se possivel as infrag6es cometidas pelos profissionais e empresas
vinculadas ao sistema profissional.

Parigrafo i3nico. as agnes de fiscalizag3o dos CRT's devem sempre constar no SINCETI, para
as an61ises dos 6rgaos envolvidos.

IV. METAS DE AgAO:

Art. 19. As metas previstas no PNFI para o periodo 2020 a 2022 consideram o est6gio de
Implantagao dos conselhos de t6cnicos industriais indicando os procedimentos a serem
adotados para realizagao da fiscalizagao do exercicio professional nesse memento de
implantagao dos CRT's, sendo indicadas como linhas de atuagao para o periodo:

1. Estruturar as equipes de fiscalizagao peso disposto na Lein9 8.745/1993 para os integrantes
das equipes de fiscalizagao pecos CRTs at6 a aplicag3o do processo seletivo definitivo.

2. Definir a utilizagao de no minimo 20% do orgamento das atividades de fiscalizagao previstas
nesse PNF[ em 2020, 26% em 202]., at]ngindo 33% do orgamento em 2022 conforme as
orientag6es do TCU na Fiscalizagao de Orientagao Centralizada -- FOC (Fiscalis 549/2016) no
TC 036.608/2016-5.

3. Implantagao dos principios da Norma IS0 9001 - Sistemas de Gest3o da Qualidade para
promover a melhoria continua das agnes de fiscalizag3o do sistema CFT e CRTs previstos no
PNFI

4. Verificar no SINCETI os TRT's ji reglstrados e a atribuigao do t6cnico industrial para a
atividade registrada.

5. Verificar no SINCETI as baixas de registro de profissionais e empresas.

6. Verificar no SINCETlo registro das instituig6es de ensino(p6blicas e privadas) e os dados
dlsponiveis no SISTEC-MEC, nas secretarias municipais e estaduais de educagao ou no sistema
dos IFs ou do SENAI.

7. Efetuar agnes informativas nos cursos de formag3o do t6cnico industrial para de forma
preventiva orientar os futuros profissionais.

8. Fiscalizar os empreendimentos de modo a assegurar o atendimento das exig6ncias legais,
garantindo que se cumpra a legislag3o pertinente aos profissionais do sistema CFT/CRT's.

9. Informar sobre a fiscalizagao dos CRT's, atrav6s da participagao em eventos, cursos e feiras;

10. Acompanhamento de contratos no Di6rio Oficialda Uniao, Estados e Municipios.

11. Solicitar a relagao de profissionais das empresas e 6rgaos pablicos mediante convenio para
troca de base de dados;

12. Flscalizag6es Programadas nos municipios com potenciais de ind6strias, fibricas e
empresas.

13. Georreferenciamento dos TRTs.
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14. Conv6nios com 6rgaos pablicos nas suas diversas esferas e com as Juntas Comerciais,
Secretaria da Receita Federal, dentre outras, para ter acesso aos dados das empresas e
t6cnicosindustriais.

15. Monitoramento de TRT's gerados e n3o pages.

16. Monitoramento das baixas de registro de profissionais e empresas no SINCETI.

17. Capacitag3o permanente e planejada das equipes de fiscalizagao dos CRTs.

].8. Adog3o de um calend6rio entre os CRTs e o CFT para estruturagao e acompanhamento da
implantagao do PNFI.

19. Capacitagao permanente e planejada das comiss6es de registro e fiscalizagao dos CRTs e
rln r F I

20. Implantar Cronograma de implantagao do PNFle de eventos da fiscalizagao no periodo de
20].9 a 2022.

V - ETAPAS DE CAPACiTAgAO PARA IMPLANTACAO DO PNFl:

Art. 20. As etapas para implantagao no sistema CFT e CRTs deste PLANO NACIONAL DE
FISCALIZA(IAO INTEGRADA -- PNFI foram definidas nas conclus6es do IP Semin6rio de
fiscalizagao dos Conselhos De T6cnicos Industriais realizado em agosto de 2019 em Brasilia na

cede do CFT e com a apresentagao na IOe. Plen6ria do CFT realizada em Foz do lguagu de 4 a
6 de dezembro de 2019 s3o as seguintes:

1. 1a Reuni3o Nacional dos Diretores de Fiscalizag3o dos Conselhos Federal e Regionals de
T6cnicos Industriais previsto para fevereiro de 2020.
2. 1g Semin6rio Nacional das Comiss6es de Registro e Fiscalizagao dos CRT's para instrugao e
Julgamento de Processes, previsto para margo de 2020.
3. 2Q Semin6rio Nacional de Fiscalizagao dos Conselhos Regionais de T6cnicos Industrials,
previsto para abrilde 2020.
4. 19 Semin6rio Regional de Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industrials
dos CRT-01, CRT-02, CRT-03 e CRT-RN, previsto para setembro de 2020.
5. 1g Semin6rio Regional de Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industrials
dos CRT-BA, CRT-MG, CRT-ES e CRT-RJ, previsto para outubro de 2020.
6. 1Q Seminirio Regional de Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industrials
dos CRT-RS, CRT-04 e CRT-SP, previsto para novembro de 2020.
7. 2a Reuni3o Nacional dos Diretores de Fiscalizag3o dos Conselhos Federal e Regionais de
T6cnicos Industriais previsto para fevereiro de 202]..
8. 2g Semin6rio Nacionaldas Comiss6es de Registro e Fiscalizagao dos CRT's para instrugao e
Ju[gamento de Processos, previsto para margo de 202]..
9. 39 Semin6rio Nacional de Fiscalizagao dos Conselhos de T6cnlcos Industriais, previsto para
abril de 2021.

10. 2Q Semin6rio Regionalde Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industrials
dos CRT-01, CRT-02, CRT-03 e CRT-RN, previsto para setembro de 2021.
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11. 2Q Semin6rio Regionalde Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industriais
dos CRT-BA, CRT-MG, CRT-ES e CRT-RJ, previsto para outubro de 202]..

12. 2g Semin6rio Regionalde Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industrials
dos CRT-RS, CRT-04 e CRT-SP, previsto para novembro de 2021.
13. 3e Reuni3o Nacional dos Diretores de Fiscalizagao dos Conselhos Federale Regionals de
T6cnicos Industrials previsto para fevereiro de 2022
14. 39 Semin6rio Nacional das Comiss6es de Registro e Fiscalizagao dos CRT's para instrugao
e Julgamento de Processos, previsto para margo de 2022

15. 4P Semin6rio Nacionalde Fiscalizagao dos Conselhos de T6cnicos Industriais, previsto para
abrilde 2022

16. 39 Semin6rio Regionalde Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industrials
dos CRT-01, CRT-02, CRT-03 e CRT-RN, prevlsto para setembro de 2022
17. 39 Seminirio Regionalde Capacitagao das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industriais
dos CRT-BA, CRT-MG, CRT-ES e CRT-RJ, previsto para outubro de 2022
18. 3e Semin6rio Regional de Capacitag3o das Equipes dos Conselhos de T6cnicos Industriais
dos CRT-RS, CRT-04 e CRT-SP, previsto para novembro de 2022

Art. 21. As evolug6es desse PNFI servo efetuadas mediante recebimento de propostas
fundamentadas dos CRTs que ap6s an61ise preliminar da Diretoria de Fiscalizag3o e Normas
do CFT e da Comiss3o de Registro e Fiscalizag3o do CFT servo encaminhados a an61ise pele
Plenirio do CFT.

Art. 22. Fazem parte do PNFI, o Diretor de Flscalizagao e Normas do CFT e a Comiss3o de
Registro e Fiscalizagao do CFT, em imbito federal, bem como os Diretores de Fiscalizagao e
Normas e Comiss6es de Registro e Fiscalizagao dos CRTs.

Art. 23. A presence Resolugao entrar6 em vigor 60 dias ap6s sua publicag3o.

Tile:'em Edifidac$6s Wll3ON WANDERLEI VIEIRA
.4''Presidente do CFT


