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Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 13.639, DE 26 DE MARÇO DE 2018
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.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o São criados 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, autarquias com autonomia administrativa e
financeira e com estrutura federativa.
Art. 2º Aplica-se o disposto na alínea "c" do inciso VI do
caput do art. 150 da Constituição Federal ao Conselho Federal dos
Técnicos Industriais, ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas,
aos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e aos Conselhos
Regionais dos Técnicos Agrícolas.
Art. 3º Os conselhos federais e regionais de que trata esta
Lei têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício
profissional das respectivas categorias.
§ 1º Os conselhos regionais serão denominados Conselho
Regional dos Técnicos Industriais e Conselho Regional dos Técnicos
Agrícolas, com acréscimo da sigla da unidade federativa ou da região
geográfica correspondente.
§ 2º Os conselhos federais e os conselhos regionais terão sua
estrutura e seu funcionamento definidos em regimento interno
próprio, aprovado pela maioria absoluta de seus conselheiros.
§ 3º A instituição das estruturas regionais ocorrerá com
observância das possibilidades efetivas de seu custeio com recursos
próprios, considerados ainda seus efeitos nos exercícios subsequentes.

Art. 4º O Conselho Federal dos Técnicos Industriais e o
Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, com sede e foro em
Brasília, serão integrados por brasileiros, natos ou naturalizados,
cujos diplomas profissionais estejam registrados de acordo com a
legislação em vigor.
Art. 5º Os conselhos federais serão compostos pela Diretoria
Executiva e pelo Plenário deliberativo.
§ 1º O Plenário deliberativo será composto pelos
conselheiros federais, eleitos juntamente com seus suplentes,
respeitados os critérios de representação regional definidos em
regimento interno.
§ 2º O mandato dos membros dos conselhos federais terá
duração de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma) reeleição.
Art. 6º A Diretoria Executiva dos conselhos federais será
composta por:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;

X - criar órgãos colegiados com finalidades e funções específicas;
XI - deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros e
elaborar programas de trabalho e orçamento;
XII - manter relatórios públicos de suas atividades;
XIII - representar os técnicos industriais ou os técnicos
agrícolas, conforme o caso, em colegiados de órgãos da
Administração Pública federal que tratem de questões do respectivo
exercício profissional;
XIV - aprovar e divulgar tabelas indicativas de honorários
dos técnicos industriais ou dos técnicos agrícolas, conforme o
caso;
XV - instituir e manter o Cadastro Nacional dos Técnicos Industriais
ou o Cadastro Nacional dos Técnicos Agrícolas, conforme o caso;
XVI - instituir e manter o Acervo de Responsabilidade
Técnica dos Técnicos Industriais ou o Acervo de Responsabilidade
Técnica dos Técnicos Agrícolas, conforme o caso.
Art. 9º Os conselhos regionais serão compostos pela
Diretoria Executiva e pelo Plenário deliberativo.

III - Diretor Administrativo;
IV - Diretor Financeiro;

§ 1º O Plenário deliberativo será composto pelos conselheiros
regionais, eleitos juntamente com seus suplentes, respeitados os
critérios de representação definidos em regimento interno.

V - Diretor de Fiscalização e Normas.
§ 1º Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos, por
meio de voto direto e secreto, pelos profissionais aptos a votar.

§ 2º O mandato dos membros dos conselhos regionais terá
duração de 4 (quatro) anos, admitida 1 (uma) reeleição.

§ 2º No caso de vacância dos cargos de que tratam os
incisos III, IV e V do caput deste artigo, o Plenário deliberativo
escolherá entre seus membros os novos diretores.

Art. 10. A Diretoria Executiva dos conselhos regionais será
composta por:

Art. 7º O Plenário dos conselhos federais será composto por
no mínimo 12 (doze) e no máximo 27 (vinte e sete) conselheiros
federais, acrescido dos membros da Diretoria Executiva.
Parágrafo único. Cada unidade federativa do País será
representada no Plenário por, no máximo, 1 (um) conselheiro.

I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Diretor Administrativo;
IV - Diretor Financeiro;
V - Diretor de Fiscalização e Normas.

Art. 8º Compete aos conselhos federais:
I - zelar pela dignidade, pela independência, pelas
prerrogativas e pela valorização do exercício profissional dos técnicos;

§ 1º Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos, por
meio de voto direto e secreto, pelos profissionais aptos a votar.

II - editar e alterar o regimento, o código de ética, as normas
eleitorais e os provimentos que julgar necessários;

§ 2º No caso de vacância dos cargos de que tratam os
incisos III, IV e V do caput deste artigo, o Plenário deliberativo
escolherá entre seus membros os novos diretores.

III - adotar medidas para assegurar o funcionamento regular
dos conselhos regionais;
IV - intervir nos conselhos regionais quando constatada
violação desta Lei ou do regimento interno do respectivo conselho;
V - homologar os regimentos internos e as prestações de
contas dos conselhos regionais;
VI - firmar convênios com entidades públicas e privadas,
observada a legislação aplicável;
VII - autorizar a oneração ou a alienação de bens imóveis de
sua propriedade;
VIII - julgar, em grau de recurso, as questões decididas
pelos conselhos regionais;
IX - inscrever empresas de técnicos industriais ou de
técnicos agrícolas, conforme o caso, e profissionais estrangeiros
técnicos industriais ou técnicos agrícolas, conforme o caso, que não
tenham domicílio no País;
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Art. 11. O Plenário dos conselhos regionais será composto
por no mínimo 12 (doze) e no máximo 100 (cem) conselheiros
regionais, acrescido dos membros da Diretoria Executiva, observado
o quantitativo de profissionais inscritos em cada conselho.
Parágrafo único. O número de conselheiros de cada conselho
regional será definido em resolução aprovada pelo respectivo
conselho federal.
Art. 12. Compete aos conselhos regionais:
I - elaborar e alterar os seus regimentos e os demais atos;
II - cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei, no
regimento interno e nos demais atos normativos do respectivo
conselho federal e em seus próprios atos, no âmbito de sua
competência;
III - criar representações e escritórios descentralizados na
sua área de atuação, na forma do regimento interno do respectivo
conselho federal;
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