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RESOLUgAO Ne 080, DE 26 DE OUTUBRO DE 201g

Altera as Resolug6es CFT 44, 57, 63 e
65 e estabelece os valores das

anuidades, do TRT e das taxas para o
ano de 2020.

O CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIALS - CFT, no uso das suas atribuig6es
que [he confere a Lein'].3.639 de 2018 e o Regimento ]nterno do CFT;

Considerando a Lei ng 12.514/20].1, que disp6e, dentre outras mat6rias, acerca das
contribuig6es devidas aos conselhos profissionais;

Considerando o art.79 da Resolugao CFT 44 que estabelece que todos estes valores
servo corrigidos anualmente no IQ dia do ano de 2020 pelo INPC do ano anterior conforme
estabelecido na Lean ' 13.639 de 2018;

Considerando a Resolugao 57, que disp6e sobre o Termo de Responsabilidade T6cnica
Maltiplo Mensal.

Considerando que o indicador do INPC/IBGE para o periodo de l9 de setembro de 2018
a 31 de agosto de 2019 6 de 3,28%.

RESOLVE

Art. I '. Alterar as resolug6es CFT 44, 57, 63 e 65 que estabelecem os valores de taxas,
anuidades e TRT que os profissionais e as pessoas juridicas inscritas no SINCETI, pagarao, aos
CRT's da jurisdigao em que estejam domiciliados ou no enderego da obra ou servigo, conforme o
caso

Parigrafo lJnico. Os valores fixados pelo Conselho Federal de T6cnicos Industriais,
dever3o respeitar o determinado na Lean'].3.639 de 2018 e na Lei nQ 12.514 de 20].1.

Art. 2'. Na fixagao dos valores de anuidades para o exercrcio de 2020, observar-se-3o
as seguintes regras:

1. a anuidade, pelo seu valor integral, seri devida quando a inscrigao do profissional
ou da pessoa jurfdica estiver ativa no exercrcio Imediatamente anterior;
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11. no exercicio da inscrigao do profissional ou da pessoa juridica a anuidade sera
fixada em valor proporcionalaos duod6cimos correspondentes aos meses restantes do exerciclo,
contados a partir do m6s, inclusive, do deferimento da inscrigao;

111. a anuidade, com redugao de 50% (cinquenta por cento), seri devida pelos
profissionais formados h6 menos de ljumjano;

IV. a anuidade, com redugao de 90% (noventa por cento), seri devida pelos
profissionais do sexo masculino que tenham completado 35(trinta e cinco) anos de contribuigao
ou 65 antes deidade;

V. a anuidade, com redugao de 90% (noventa por cents), sera devida pelos
profissionais do sexo feminino que tenham completado 30 jtrinta) anos de contribuigao ou 60
anos deidade

VI. Reajuste de 3,28% conforme estabelecido pda Lei 12.514/2011, considerando a
variagao do INPC no periods de l9 de setembro de 2018 a 31de agosto de 2019

VII. O parcelamento de anuidade poder6 ser de no m6ximo 5 parcelas para pessoas
fisicas ou juridicas.

Parigrafo 6nico. Contar-se-3o para os fins deste artigo o tempo de registro e de
contribuig6es nos Conselhos de Fiscalizag3o Profissional do registro inicial.

Art. 3e. O valor do Termo de Responsabilidade de T6cnica TRT,seri de R$ 53,68

Parigrafo Onico. O valor do TRT maltiplo seride R$ 53,68

Art. 4e. O valor da anuidade para pessoa fisica sera de R$ 289,45, com data final de
pagamento em 31de margo de 2020.

$ 1'. A anuidade poder6 ser parcelada em cinco vezes, peso valor integral, sendo o
vencimento de].e parce]a em 31/01/2020, 2g parce]a em 28/02/2020, 3a parce]a em 3]./03/2020,
4e parcela em 30/04/2020 e 5g parcela em 31/05/2020.

$ 2'. A anuidade, se paga em cota Onica antes do puzo previsto para pagamento no
caput deste artigo, teri os seguintes descontos:

[. Desconto de 10% para pagamento at6 3]. de janeiro de 2020: R$ 260,50.
11. Desconto de 5% para pagamento at6 28 de fevereiro de 2020: R$ 274,98.

$ 3e. O profissionalque ji esteja registrado no SINCETle n3o efetuou o pagamento da
anuidade at6 31de margo de 2020, sobre o valor da anuidade incidir6 juros de 1% ao m6s, maid
de 2% sendo que poder6 parcelar a anuidade em at6 5(cinco) parcelas iguais sendo que sobre a
parcela incidiri juros de 1% ao m6s.
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$ 4e. A anuidade de pessoa fisica, com reglstro novo no SINCETI poder6 ser parcelada
em at6 cinco vezes, em valor proporcional ao m6s de inscrigao pelo valor de R$ 289,45, sends o
vencimento de le parcela na data do registro do profissional e as 2e, 3a, 4i e 5a parcela ao final
de cada m6s subsequente ao m6s de registro no SINCETI.

Art. 5e. O valor da anuidade para pessoa juridica seri de acordo com o Capital Social
registrado, conforme tabela, com data finalde pagamento em 31de margo de 2020.

VALORDOCAPITALSOCIAL

At6 R$ 50.000,00
de R$ 50.001,00 at6 R$ 200.000,00
de R$ 200.001,00 at6 R$ 500.000,00
de R$ 500.001,00 at6 R$ 1.000.000,00
de R$ 1.000.001,00 at6 R$ 2.000.000,00
de R$ 2.000.001,00 at6 R$ 10.000.000,00
Acima de R$ 10.000.001,00

R$ 289,45
R$ 547,54
R$ 821,32
R$ 1.095,09
R$ 1.393,76
R$ 1.642,64
R$ 2.190,18

$ 1'. A anuldade de pessoa jurfdica poder6 ser parcelada em cinco vezes, pelo valor
integra[, sendo o vencimento de ]g parce]a em 3]./01/2020, 2e parce]a em 28/02/2020, 3g
parce[a em 3]./03/2020, 4a parce]a em 30/04/2020 e 5g parce]a em 31/05/2020.

$ 2e. A pessoa jurfdica que j6 esteja registrado no SINCETle nio efetuou o pagamento
da anuidade at6 31de margo de 2020, sobre o va]or da anuidade incidir6 juros de].% ao m6s,
mais de 2% sendo que poder6 parcelar a anuidade em at6 5(cinco) parcelas iguais sendo que
sabre a parcela incidir6 euros de 1 % ao m6s.

$ 3g. A anuidade de pessoajurfdica com registry novo no SINCETI poderi ser parcelada
em at6 cinco vezes, em valor proporcional ao m6s de inscrig3o pelo valor integral, sendo o
vencimento da].e parcela na data do reglstro da empresa e as 2i, 3a, 4g e 5g parcelas ao finalde
cada m6s subsequente ao m6s de registro no SINCETI.

Art. 6e. O valor de taxas para expedigao de quaisquer outros documentos, certid6es,
declarag6es e outros porventura necess6rios servo os seguintes:

TAXASPESSOASIURIDICAS

1. Taxa de Analise de Registro: R$ 266,74
11. Emiss3o de certid3o de quaisquer outros documentos e anotag6es: R$ 54,76

TAXAS PESSOAS FISICAS

1. Taxa de Analyse de Registro: R$ 54,76
11. Expedigao de 2a via ou substituigao de carteira: R$ 54,76
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111. Emissio de CAT sem registro de atestado at6 20 TRTs: R$ 54,76
[V. Emiss3o de CAT sem registro de atestado acima de 20 TRTs: R$ ].].1,07
V. Emiss3o de CAT com registro de atestado: R$ 89,95
VI. Emiss3o de certidio de quaisquer outros documentos e anotag6es: R$ 54,76
VII. An61ise de requerimento de regularizagao de obra ou servigo ou Incorporagao de

atividade conc]urda no pars ou no exterior ao acervo t6cnico por contrato: R$ 333,2].
VIII. Requerimento de registry de obra intelectual: R$ 333,21

Parigrafo lJnico. As guias das taxas de an61ise da documentag3o para registro de
pessoa fisica e juridica servo geradas pelo sistema no momento da solicitagao do registro no
SINCETI e a an61ise da documentagao seri efetuada ap6s a comprovagao do pagamento.

Art.7e. Todos estes va]ores servo corrigidos no ].9 dia do ano de 202]. peso INPC do
periodo de [g de setembro de 2019 a 3]. de agosto de 2020, conforme estabe]ecido na Lei n '
].3.639 de 2018.

Art. 8'. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao
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