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Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil

REUNIÃO ORDINÁRIA:
DECISÃO DA C. ESPECIALIZADA:
PROCESSO:
INTERESSADO:

Nº 579
CEEC/SE Nº. 1115/2016
1668067/2016
CONSORCIO ARACAJU

EMENTA: DEFERIMENTO
CONSÓRCIO ARACAJU.

DO

REGISTRO

DO

DECISÃO

A Câmara Especializada de Engenharia Civil
apreciando o processo em epígrafe, que trata do registro do Consórcio Aracaju bem como da
indicação do engenheiro civil Guilherme Guimarães Araújo como
responsável técnico,
considerando que os profissionais possuem atribuições compatíveis para executar as
atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limite de sua formação;
considerando que conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da engenharia elétrica e engenharia civil
são: Divulgação de informações de trânsito e centro de controle e monitoramento, que
compõe uma solução para fiscalização eletrônica segurados pela contratada, com suporte
técnico, treinamento, manutenção preventiva e corretiva; considerando que a requerente
apresenta as ARTs de nº SE20160055036 e SE20160049905 dos profissionais engenheiro de
computação Belmiro Sebastião Marques Júnior e o engenheiro civil Guilherme Guimarães
Araújo (sócio) respectivamente. As ARTs estão devidamente preenchidas devendo ser gerados
os boletos após a liberação da CEEE e CEEC, a serem validadas após a comprovação de
pagamento pela GRC; considerando que a requerente indica dois profissionais que são
responsáveis técnicos da empresa : VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIA S.A.(empresa
integrante do consorcio em questão) com uma carga horária 30 horas semanais para o
profissional Belmiro Sebastião Marques Júnior e uma caraga horária de 10 horas semanais
para o profissional Guilherme Guimarães Araújo (sócio); considerando a Decisão Plenária
182/2015 do CREA/SE: Decidiu: 1) Revogar da PL/SE 122/05. 2) definir a indicação do
profissional para ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além da sua firma
individual e excepcionalmente, definido pela respectiva câmara da modalidade, desde que
haja compatibilização de tempo e área de atuação, ser responsável técnico por até 03 (três)
pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo sistema Confea/Crea, além da empresa individual
do próprio responsável técnico. 3) definir a carga horária mínima a ser praticada pelo
profissional do sistema de 10 (dez) horas semanais em cada uma das empresas indicadas
como responsável técnico. 4). Estabelecer a proporcionalidade mínima de salário mensal
obedecidos os seguintes limites: 4.1) Dois salários mínimos vigentes para 10 horas semanais
de serviço; 4.2) Três salários mínimos vigentes para 15 horas semanais de serviço; 4.3)
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Quatro salários mínimos vigentes para 20 horas semanais de serviço; 4.4) Cinco salários
mínimos vigentes para 25 horas semanais de serviço; 4.5) Seis salários mínimos vigentes
para 30 horas semanais. 5) aplicar o disposto na Lei 4.950-A/66, de 22 de abril de 1996 para
os demais casos que ultrapassem a jornada de 30 horas semanais; considerando que a
indicação do responsável técnico engenheiro de computação Belmiro Sebastião Marques Júnior
foi analisado pela CEEE; considerando que a requerente atende a legislação em vigor,
DECIDIU, por unanimidade, pelo DEFERIMENTO do registro do Consórcio Aracaju bem como
da indicação do engenheiro civil Guilherme Guimarães Araújo como responsável técnico.
Coordenou a sessão o senhor Engenheiro Civil Nicanor Moura Neto. Votaram favoravelmente
os Engenheiros Civis Daniel Brito Andrade, Dilson Luiz de Jesus Silva, Eduardo Francisco de
Souza, Fernando Antônio Dantas Júnior, Iara Machado Peixoto Sarmento, José Carlos Tavares
Gentil, José Fernando Rolim Villa Verde, José Vieira Andrade, Júlio Cezar Silveira Prado, Paulo
Roberto Monteiro Junior, Ronald Vieira Donald e Rosivaldo Ribeiro Santos. Não havendo votos
contrários.
Cientifique-se e cumpra-se.
Aracaju, 31 de outubro de 2016.

