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INCLUSÃO DE QUADRO TÉCNICO
MHA ENGENHARIA LTDA
EMENTA: INDEFERIMENTO
quadro técnico.

da

indicação

para

DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo nº 1672514/2016, que trata da indicação do Engenheiro Civil Jorge Luiz
dos Santos Teles para o quadro técnico da firma Mha Engenharia Ltda, considerando que o
Visto para Execução de Obra ou Serviço foi concedido à Requerente em 12/04/2016 válido até
11/10/16; considerando que no dia 21/06/16 a Requerente solicita a inclusão do Engenheiro
Civil Jorge Luiz dos Santos Teles para seu quadro técnico, com vínculo contratual por tempo
indeterminado; considerando que a Assessoria Jurídica apontou como pendência o salário,
solicitando, portanto, apresentar comprovação de atualização salarial do profissional bem
como a retificação na Declaração de Responsabilidades e Vínculos da remuneração;
considerando que a Assessoria aos Órgãos Colegiados verificou que a SE20160052256 contém
erros em seu preenchimento, encontra-se registrada, estando desta forma em
desconformidade com o previsto no Manual de Procedimentos Operacionais da Resolução
1025/09 do CONFEA, no item 3.6.4 no tocante a impressão do boleto bancário, sendo que
este ficará vinculado à autorização pelo Crea nos seguintes casos: “Deferimento do vínculo
entre profissional e empresa obrigada ao registro no CREA, no caso de ART de cargo ou
função”; considerando que fora solicitado a Requerente sanar as pendências ora apontados
pelas Assessorias supracitadas; considerando que a Requerente vinculou a este protocolo, o
protocolo 1675276/2016 com a finalidade de sanar as pendências apontadas acima;
considerando que a documentação não atende as solicitações feitas; considerando o disposto
no art. 59 do Regimento Interno desta Casa em seu item VII: Compete à Câmara
Especializada apreciar requerimento de registro de profissional, de pessoa jurídica de direito
público e privado, de entidade de classe e de instituição de ensino no CREA-SE, DECIDIU, por
unanimidade, pelo INDEFERIMENTO da indicação do Engenheiro Civil Jorge Luiz dos Santos
Teles para o quadro técnico da firma Mha Engenharia Ltda com posterior ARQUIVAMENTO do
processo. Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram
favoravelmente os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Dílson Luiz de Jesus Silva, Eduardo
Francisco de Souza, Luiz Diego vieira Lopes, Jose Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado,
Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos contrários e abstenções.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 19 de setembro de 2016.

