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RESOLUgA0 Ne 083, DE 30 DE 0UTUBR0 DE 2019

Disciplina e orienta as prerrogativas e
atribuig6es dos T6cnicos Industriais
com habilitagao em
Telecomunicag6es.

O CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIALS - CFT, no uso das compet6ncias que

Ihe confere a Lei n9 13.639, de 26 de margo de 2018, dando cumprimento a Deliberagao do
Plen6rio em sua 9g Reuni3o Plen6ria Ordin6ria, rea]izada de 29 a 30 de outubro de 20].9 na sede
do CFT em Brasilia -- DF;

Considerando as fung6es orientadoras e disciplinadoras previstas no artigo 3g da Lei ng
13.639/20].8, assim como a compet6ncia para detalhar as areas de atuagao privativas dos
T6cnicos [ndustriais, estabe]ecida no artigo 3]. da Lein9 13.639/2018, observados os limites legais
e regulamentares e as areas de atuagao compartilhadas com outras profiss6es regulamentadas;

Considerando as compet6ncias privativas dos profissionais especializados nas areas de
atuagao estabe]ecidas no $ ].g do artigo 31 da Lei ng 13.639/20].8, afastando risco ou dano
materialao meio ambiente ou a seguranga e sa6de do usu6rio do servigo;

Considerando o estabelecido no Decreto n9 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no
Decreto ng 4.S60 de 31 de dezembro de 2002, que regulamentam a Lei n9 5.524 de 05 de
novembro de 1968, os quads disp6em sobre o exercicio da profissao de T6cnico Industrial;

Considerando que o artigo 19 do Decreto nQ 90.922 de 6 de fevereiro de 1985,
estate\ece que "0 Conselho Federal respectivo baixar6 as Resolug6es que se fizerem necess(arias
6 perfeita execugdo dos regramentos estabelecidos no Decreto";

Considerando o artigo l9 do Decreto n9 4.560 de 30 de dezembro de 2002, que modifica
o artigo 9g do decreto ng 90.922 de 6 de fevereiro de 1985;

Considerando que o artigo 2Q da Lei n9 5.524 de 05 de novembro de 1968 outorga ao
T6cnico Industrial o exercicio profisslonal no campo das realizag6es atrav6s da elaboragao e
execugao de projetos, assist6ncia t6cnica, pesquisa tecno16gica, manutengao e Instalag3o de
equipamentos;

Considerando a necessidade de disciplinar e orientar as compet6ncias e atribuig6es dos
T6cnicos Industrials com habilita(lao em Telecomunicag6es, assim como constantemente
aprimorar suas Resolug6es; .-a
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RESOLVE

Art. lg. Os T6cnicos Industrials com habilitagao em Telecomunicag6es, t6m atribuig6es
para

1- Conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade;
11 - Prestar assist6ncia t6cnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas

tecno16gicas voltadas para sua especialidade;

lll -Dar assist6ncia t6cnica na compra, venda e utilizagao de produtos e equipamentos
especfficos para telecomunicag6es;

IV - Responsabilizar-se pda elaborag3o e execug3o de projetos.

Art. 2e. As atribuig6es profissionais dos T6cnicos Industriais com habilitagao em
Telecomunicag6es, para efeito do exercicio professional, consistem em:

1- Conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade no imbito da rede de
telecomunicag6es;

11 - Elaborar especificag6es e laudos t6cnicos, vistoriar, projetar, executar, dimensionar,
comisslonar, testar, dar manutengao, gerenciar e aceitar sistemas de redes de comunicagao
multimedia - SCM, para transporte de dados e voz;

111- Elaborar especificag6es e laudos t6cnicos, vistoriar, projetar, executar, dimensionar,
comissionar, testar, aceitar, dar manutengao de redes de dados, deterministica, enderegos
virtuais - IP, metro ethernet, roteadores, servidores, switches, hospedagem de equipamentos,
provimento de acesso a internet, construgao e manutengao de websites e correio eletr6nico;

IV - Elaborar especificag6es e laudos t6cnicos, projetar, dimensionar, comissionar,
testar, caracterizar e aceitar redes 6pticas, executar langamento de cabos 6pticos a6reos e
subterraneos, infraestruturas para fibras dutos, guias, aterramentos, fixaqlao em poste, realizar
fus6es 6pticas em caixas de emendas 6pticas internas e externas, a6reas e subterraneas;

V - Elaborar especificag6es e laudos t6cnicos, vistoriar, fiscalizar, projetar, dimensionar,
instalar, comissionar, testar e aceitar equipamentos de redes GPON (Passive Optical Network),
FTTH (FiberTo The Home), FTTB (FiberTo The building), ONT (Optical Network Terminal -
terminagao da rede 6ptica), e OLT(OpticaINetwork Terminal-- terminals de redes 6pticas);

Vl- Elaborar especificag6es e laudos t6cnicos, projetar, dimensionar, comissionar, testar
e aceitar redes met61icas, executar langamento de cabos metilicos a6reos, subterraneos, realizar
terminag6es em dlstribuldores gerais Internos e externos;

Vll - Elaborar especificag6es e laudos t6cnlcos, executar vistorias, projetar, instalar,
remanejar, configurar, terminar, testar, aceitar, dar manutengao, em equipamentos de
transmiss6es 6pticas, multiplexadores digitais, sistemas enlaces radios, equipamentos de
comutagao centrais internas e terminag6es remotas e redes fixas e m6veis, sistemas de
gerenciamento de equipamentos e de redes, montar infraestrutura mecanica, e16trica, protegao

interna e externa, incluindo sistemas de compartilhamento de telecomunicag6es em pr6dio --r-Y
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roof top, aterramento, energizagao de quadros de distribuigao corrente alternada e corrente
continua;

Vlll - Prestar consultoria t6cnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecno16gicas voltadas para redes de telecomunicag6es;

IX - Orientar e coordenar a execugao dos servigos de manutengao de equipamentos e
instala(lees utilizadas na rede de telecomunicag6es;

X - Dar asslst6ncia t6cnica na compra venda e utilizagao de produtos e equipamentos
especializados rede de telecomunicag6es;

XI - Responsabilizar-se pda elaborag3o e execug3o de projetos de rede de
telecomunicag6es;

Xll-- Responsabilizar-se tecnicamente por emissoras de radio, televis3o e provedores de
acesso a internet;

Xlll- Realizar instalagao e configurag3o de provedor de servigo de internet jlSP).

Art. 3e. Os T6cnicos Industriais com habilitag3o em Telecomunicag6es t6m, ainda, as
seguintes atribuig6es:

I -Prestar assist6ncia t6cnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento

de projetos e pesquisas tecno16gicas, ou nos trabalhos de vistoria, perfcia, avaliagao,
arbitramento e consultoria, exercendo, centre outras, as seguintes atividades:

a) Coletar dados de natureza t6cnica, assam como analisar e tratar resultados para
elaborag3o de laudos ou relat6rios t6cnicos, de sua autoria ou de outro professional;

b) Desenhar com detalhes, e representag3o gr6fica de c61culos, seus pr6prios
trabalhos ou de outros profissionais;

c) Elaborar o orgamento de materials e equipamentos, instalag6es e mao-de-obra,
de seus pr6prios trabalhos ou de outros profissionais;

d) Detalhar os programas de trabalho, observando normas t6cnicas e de seguranga;
e) Aplicar as normas t6cnicas relativas aos respectivos processos de trabalho;
f) Executar os ensaios de rotina, registrando observag6es relativas ao controle de

qualidade dos materials, pegas e conjuntos;
g) Executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente servigos de manutengao e

reparo de equipamentos, instalag6es e arquivos t6cnicos especificos, bem como conduzir e
treinar as respectivas equipes;

h) Dar assist6ncia t6cnica na compra, venda e utlliza(lao de equipamentos e materials
especializados, assessorando, padronizando, mensurando e orlando;

i) Ministrar disciplinas t6cnicas de sua especialidade, constantes dos curriculos do

ensino fundamental 11, m6dio e t6cnico, desde que possua formagao especifica, incluida a
pedag6gica, para o exercicio do magist6rio, nesses dois niveis de ensino.

j) Aferig3o, manutengao, ensaios, calibragem de m6quinas e equipamentos de
telecomunicag6es, radiocomunicagao, antenas, estag6es radios bases, instrumentos de precisao,
radiodifus3o e radiocomunicagao;

k) Emiss3o de laudos t6cnicos inclusive em pericias judiciais.
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Art. 4e. O T6cnico de Telecomunica(lees com habilitag3o em Eletr6nica e o T6cnico em

Eletr6nica com habilitagio em Telecomunicag6es tem a atribuigao de responsabilizar-se
tecnicamente por empresas cujos objetivos socials sejam condizentes com as atribuig6es
descritas nesta Resolugao.

Art. 5e. Servo preservados todos os direitos antes adquiridos

Art. 6'. Esta Resolug3o entra em vigor na data de sua publicagao

T6c. em,Agriiieisi .OSCOUTINHO
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