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Em primeiro lugar agradeço o aceite do recurso, abaixo descrevo as atribuições  

do CFT e das atribuições de um Técnico devidamente registrado no órgão. 

 

 

Profissionais de climatização e refrigeração devidamente qualificados e 

inscritos no Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) já podem 

elaborar e executar o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) de 

sistemas de ar condicionado. 

Publicada em 5 de junho no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução 68 da 

autarquia regulamenta nossa responsabilidade levando em conta “as 

competências privativas dos profissionais especializados” conforme a 

legislação brasileira, “afastando risco ou dano material ao meio ambiente ou à 

segurança e saúde do usuário do serviço”. 

 

Ela esclarece que “o profissional técnico industrial habilitado para planejar, 
elaborar, executar, coordenar, controlar, inspecionar e avaliar a execução de 
manutenção de sistema de refrigeração e climatização […] é o técnico em 
refrigeração e ar-condicionado, o técnico em mecânica e o técnico em 
eletromecânica”, e que o PMOC deverá ser registrado por meio de Termo de 
Responsabilidade Técnica (TRT), documento emito pelo CFT. 

Segundo o órgão, a resolução também se baseia na Portaria 3.523, do 
Ministério da Saúde, e na Lei 13.589, que obriga todos os edifícios de uso 
público e coletivo que possuem sistemas de climatização com mais de 60 mil 
BTU/h de capacidade a dispor de um PMOC, observando regras da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e padrões normativos da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Por meio da Lei nº 13.639/2018, publicada em 26 de março de 2018, tivemos a 

criação do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). 



A partir da sua criação, os profissionais técnicos começaram a ter uma 

legislação própria e independente para exercer suas atividades legais 

estabelecidos pela Lei nº 5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985. 

Por outro lado, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) é 

mais antigo e tem entidades representantes em cada estado do Brasil. 

Dentre as suas principais atribuições, o CREA pode orientar, verificar e 

fiscalizar a atuação profissional a favor de práticas dentro da lei previsto no 

sistema do CONFEA/CREA. 

Em sua área também atua no processo de valorização profissional e proteção 

às atividades profissionais. 

 

Consequências institucionais 

Depois do surgimento do CFT, o CREA passou a não assumir mais a 

competência de fiscalização de atividades profissionais exercidas pelos 

profissionais técnicos, incluindo as empresas que tenham como responsáveis 

profissionais técnicos. 

Nesses casos, o CFT e o CRT (Conselhos Regionais Dos Técnicos Industriais) 

tornam-se os principais responsáveis. 

Registro profissional 

Em relação a atuação profissional, o técnico que tinha seu registro no CREA 

passará a ter todos os seus dados e arquivos técnicos repassados à nova 

instituição como determina a Lei nº 13.639/2018. 

Benefícios 

Apesar das competências, quando falamos nas diferenças entre CREA e CFT, 

em relação ao segundo, a sua criação e aprovação posterior a um longo 

período de tramitação legislativa gera grandes benefícios. 

Dentre os principais benefícios podemos citar maior segurança à sociedade e 

valorização profissional para os técnicos. Esse reconhecimento é importante 

para a categoria profissional e para a economia do país. 

Como é feito o registro? 

O registro desse tipo de profissional pode ser feito no site do CFT, ou em 

certos casos no site do CRT regional. 

Atribuições do CFT 

A seguir apresentamos as principais atribuições da nova instituição prevista na 

Lei nº 13.639, de 26 de março de 2018. Essa lei foi aprovada Reunião Plenária 

Ordinária, em Brasília. 



Dentre as principais atribuições da lei, ressaltamos as funções orientadoras e 

disciplinadoras, a competência que detalha as áreas de atuação privativas dos 

Técnicos Industriais e os limites legais e regulamentares e as áreas de 

atuação. 

A legislação visa também afastar o risco ou qualquer dano material ao meio 

ambiente, à segurança e saúde do usuário. 

 

 

 

Noções gerais 

Devemos ressaltar que os profissionais técnicos e Técnicos Industriais são 

considerados profissionais liberais com profissão regulamentada pela Lei nº 

5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985. 

A partir dessa lei temos a habilitação para atuação do profissional em sua 

formação, responsabilidades e atribuições, seja no setor público e privado, 

empregadores autônomos ou prestadores de serviços no mercado como um 

todo. 

Esses profissionais podem ser formados em cursos técnicos regulares 

reconhecidos dedicados para o setor técnico e tecnológico. 

 

Conclusão 

 

Visto que , temos o menor preço global 22 mil reais a menos do último preço ,  

regularidade fiscal , geograficamente posição melhor para atender aos chamados do 

órgão , com serviços prestados já á órgãos  públicos como caixa econômica federal 

aqui na cidade de videira ( segue atestado acervado), levando em consideração que o 

Mei tem preferência na contratação conforme LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 

DE DEZEMBRO DE 2006, mas como o Mei não pode ter um cadastro no Crea e pode 

ter Técnico responsável devidamente cadastrado no  CFT que atende a exigências 

tanto para PMOC e/ou execução de instalações e consertos peço que considere e nos 

dê a oportunidade de crescer assim como outras empresas já cresceram e geraram 

empregos a oportunidade de mostrar nosso trabalho . 

E quanto a certidão e-proc vai em anexo só não foi anexada junto a e-saj. 

Desde já agradeço a sua atenção e tenho certeza que nosso trabalho será 100% 

executado de forma correta e com qualidade. 

 

 

Videira 27/04/2021    

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument

