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 “Juntos, Somos mais Fortes!” 
SINTEC-SP  

LEI Nº 13.639/2018 
ESCLARECIMENTO IMPORTANTE SOBRE O  

CONSELHO DOS TÉCNICOS  
 

Informamos que, após a sanção presidencial da Lei nº 13.639/2018 que cria o Conselho Federal e Regio-
nais dos Técnicos Industriais, o Sistema CONFEA/CREA tem um prazo de até 90 dias para efetuar a tran-
sição à nova autarquia, conforme exposto no artigo 32 da referida lei. Nesse período, os técnicos continu-
am com seus registros válidos junto ao CREA-SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo e devem continuar cumprindo normalmente suas responsabilidades para o exercício 
profissional, como pagamento das anuidades, emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
e solicitação da CAT – Certidão de Acervo Técnico. 

De acordo com o artigo 34, caberá à CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais, em articula-
ção com as federações, os sindicatos e as associações técnicas, coordenar a instauração do conselho 
federal em até seis meses.  

São mais de 90 modalidades técnicas abrangidas pelo conselho, como: Técnico em Edificações, Técnico 
em Agrimensura, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Saneamento, Técnico em Meio Ambiente, Técni-
co em Mecatrônica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Automação, Téc-
nico em Instrumentação, Técnico em Mecânica, Técnico em Metalurgia, Técnico em Aeronaves, Técnico 
em Química, Técnico em Papel e Celulose, Técnico em Petroquímica, Técnico em Topografia, Técnico 
em Mineração, Técnico em Geologia. Para ver a relação completa das modalidades, acesse o site 
www.sintecsp.org.br . 

Salientamos que, com o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais, inicia-se um novo ciclo 
para a categoria, com significativas e importantes mudanças, como liberdade profissional; respeito à Lei nº 
5.524/1968 e Decreto nº 90.922/1985; fiscalização eficaz e, consequentemente, segurança à sociedade.  

Diante do exposto, colocamo-nos à sua inteira disposição e contamos com seu pleno apoio para fa-
zermos desse novo conselho um órgão voltado para a valorização profissional da categoria e o de-
senvolvimento do país.  

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, favor ligar para (11) 2823-9555 ou enviar e-mail pa-
ra sintecsp@sintecsp.org.br .  

 

 

 
 


