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Nº. 299
CEEE/SE Nº. 450/2016
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DEPARTAMENTO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO da indicação.

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
apreciando o processo nº 1665627/2015, que trata da indicação do Técnico em Eletrotécnica
Erick Silva de Sa como responsável técnico da Fundação Universidade Federal de Sergipe Departamento de Obras e Fiscalização, considerando que os profissionais possuem atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, Constantes em seu
objetivo social, respeitando os limites de suas formações. Conforme o art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
engenharia civil e nas áreas técnica da civil e elétrica são: execução, fiscalização e controle
relacionados com projetos e construção; elaborar projetos arquitetônicos, estruturais e de
instalações, ou propor sua contratação; elaborar os registros de firmas construtoras;
classificar, catalogar e arquivar originais e copias de desenhos, projetos, especificações,
orçamentos, contratos, catalogo, documentos, elementos de concorrência e outros trabalhos
técnicos; organizar e manter fichários de legislação municipal, estadual e federal sobre obras,
materiais de construção, aparelhos e equipamentos; fazer o registro de preços de materiais de
construção; cumprir e fazer cumprir as normas técnicas e de especificação de material,
elaborados pela ABNT; elaborar fichas financeiras das dotações orçamentarias de cada obra,
mantendo-as em permanente atualização; conferir faturas e confrontar com os respectivos
empenhos e registros dos processos de pagamento de materiais destinados a obras; fiscalizar
a execução de projetos de construção procedendo medição dos serviços preenchendo os
respectivos boletins; assinar termos de entrega provisória e definitiva das obras que fiscalizar;
preparar expedientes de pagamento pela realização de obras e prestação de serviços,
conforme cronograma e termos de contrato, bem como elaborar folha de pagamento de
pessoal quando for o caso, enviando-a a divisão de despesas de pessoal; expedição de ordem
de serviço para início de obras; analise e aprovação de serviços extraordinários, relativos a
obra, DECIDIU, por unanimidade, pela HOMOLOGAÇÃO da indicação do Técnico em
Eletrotécnica Erick Silva de Sa como responsável técnico da Fundação Universidade Federal de
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Sergipe - Departamento de Obras e Fiscalização. Coordenou a sessão o senhor Eng. Eletricista
Alvair Augusto Jacinto. Votaram favoravelmente os Senhores Engenheiros Eletricistas José
Antônio Peixoto, Edivaldo Gois dos Santos Júnior e Flávio Augusto Santos de Goes. Não
havendo votos contrários e abstenções.

Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 14 de setembro de 2016.

