SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 431 do
CREA/SE, realizada em 10 de setembro de 2018,
na sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
1.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de setembro de dois mil e dezoito reuniu-se

2.

na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos (AEASE) em sua Sessão Plenária

3.

Ordinária nº 431, sob a Presidência do Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA.

4.

Presentes os senhores conselheiros Engenheiro Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO,

5.

Engenheiro Eletricista FLÁVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, Engenheiro Eletricista MURILLO

6.

ANDRADE

7.

Engenheiro

8.

Mecânico/Engenheiro

9.

Engenheiro Mecânico EVERSON FERREIRA BATISTA, Engenheiro Mecânico CAIO FRANCISCO

10.

DA

11.

Químico/Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ AUGUSTO MACHADO, Geólogo

12.

GUSTAVO NUNES DE ARAÚJO, Engenheira Civil ANA CAROLINNE ARAGÃO SANTOS,

13.

Engenheiro Civil/Engenheiro de Segurança do Trabalho EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA,

14.

Engenheiro Civil FERNANDO ANTÔNIO DANTAS JÚNIOR, Engenheira Civil RAPHAELLY

15.

ARAÚJO SAMPAIO, Engenheira Civil IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, Engenheiro Civil

16.

ILAN MAGNO HERCULANO, Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, Engenheiro

17.

Civil JOSÉ CARLOS TAVARES GENTIL, Engenheiro Civil WILMAN DOS SANTOS, Engenheiro

18.

Civil JOSÉ VIEIRA ANDRADE, Engenheiro Civil JÚLIO CÉZAR SILVEIRA PRADO, Engenheiro

19.

Civil LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, Engenheiro Civil RODOLFO SANTOS DA CONCEIÇÃO,

20.

Engenheiro Civil ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, Engenheiro Civil TADEU MACIEL SILVA

21.

FILHO, Engenheiro Agrônomo CLAÚDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR, Engenheiro

22.

Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE, Engenheiro Agrônomo PEDRO DE ARAÚJO LESSA.

23.

Contamos ainda com a participação dos seguintes convidados: Assessora de Política

24.

Institucional RUSKAJA CUNHA SANDRIN, Assessora de Projetos Especiais VANESSA

25.

MENEZES BIGI, Assessora Jurídica ELAINE FELIZOLA PRADO NASCIMENTO, Assessora

26.

Técnica ELAINE SANTANA SILVA, Assessor Técnico GEORGE OSWALDO PIRES REZENDE,

27.

Assessor Técnico FLORO ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR, Assessora de Comunicação ÍRIS

28.

VALÉRIA DE AZEVEDO, Chefe do Núcleo de Apoio ao Colegiado MARIA PRISCILLA

29.

CELESTINO SILVEIRA, Chefe do Setor de Apoio aos órgãos Colegiados ALBA FREITAS

30.

MENEZES, Chefe do Setor de Apoio às Câmaras e Comissões LUIZ FERNANDO MACHADO

31.

AGUIAR, Controlador ALEXSANDRO MEIRELES MENEZES DOS SANTOS, Gerente de

32.

Orçamento e Finanças ANDRÉ CORTES DA SILVA, Contadora ELMA DOS SANTOS, Gerente

33.

de Apoio aos Órgãos Colegiados ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, Gerente de Eventos e

SILVA,

SILVA

Engenheiro

Mecânico
de

SANTANA,

Eletricista
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Segurança

WALTER

ANÍBAL
do
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34.

Logística CLARISSA DOS SANTOS OLIVEIRA, Chefe do setor de Logística AMANDA DE JESUS

35.

GOMES, Profissional de Suporte Administrativo RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS, Chefe

36.

do Setor de Infraestrutura e Tecnologia LAYS CRUZ LOPES, Fiscal VLADIMIR MARQUES

37.

SANTOS, Fiscal DALMO DA SILVA SOUZA, Fiscal TAÍSE GONÇALVES DOS SANTOS Diretor

38.

Geral da Caixa de Assistência RONALD VIEIRA DONALD, Diretor Financeiro da Caixa de

39.

Assistência JOSÉ RAIMUNDO DIAS DA SILVA, Presidente do Crea Jr. YLA HANNAH NAYADE

40.

S. LOPES, Conselheiro Federal JOÃO BSCO DE ANDRADE LIMA FILHO. ORDEM DOS

41.

TRABALHOS - 1. VERIFICAÇÃO DO “QUÓRUM” – Foram justificados os nomes dos

42.

Conselheiros: Engenheiro Civil GESSÉ ROMÃO DA SILVA NETO, Engenheiro Eletricista

43.

FRANCISCO JOSÉ PIERRE BRAGA, Engenheiro Eletricista SÉRGIO MAURÍCIO MENDONÇA

44.

CARDOSO e Engenheira Agrônoma MARIA DO SOCORRO PERES DOS SANTOS. Em seguida

45.

a Assessora de Comunicação ÍRIS VALÉRIA DE AZEVEDO convidou o Conselheiro Federal

46.

Engenheiro Agrônomo JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO para compor a mesa. Com a

47.

palavra, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que a Sessão

48.

Plenária iniciou às quatorze horas e trinta minutos, após atingir o quórum regimental.

49.

Verificado o quórum, de acordo com as assinaturas constantes da lista de frequência, o

50.

Senhor Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA deu início aos trabalhos

51.

passando ao item seguinte. 2. EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL – Em posição de respeito

52.

todos se colocaram de pé para execução do Hino Nacional. 3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO

53.

DA ATA DA SESSÃO PLENÁRIA ANTERIOR – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA N°

54.

430, DE 13/08/2018 – Com a palavra, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO

55.

RESENDE SILVA informou que através de conversa no aplicativo “Whatsapp”, foi verificado

56.

que alguns Conselheiros não haviam recebido a pauta por meio do e-mail do Crea/SE, no

57.

entanto, justificou que o problema foi reparado hoje no turno da manhã, mesmo assim,

58.

reforçou a Gerência de Tecnologia e Informação (GTI) que desse mais atenção para que

59.

problemas como esse não se repetissem. Na oportunidade, o Presidente agradeceu a

60.

participação do Conselheiro Federal Engenheiro Agrônomo JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA

61.

FILHO como representante no Confea passando a palavra ao mesmo. O Conselheiro Federal

62.

Engenheiro Agrônomo JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO informou que são diversos os

63.

trabalhos do Confea, o que tem absorvido bastante seu tempo. No entanto, complementou

64.

que durante esse período, solicitou licença para dar oportunidade para seu suplente assumir

65.

e assim se inteirar mais sobre os assuntos do Conselho Federal. Dando continuidade, o

66.

Conselheiro comunicou que semana passada houve um acordo do Confea com a Associação
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67.

dos Engenheiros da Bolívia em Santa Cruz de La Sierra, além de intercâmbios para

68.

Portugal. Ato contínuo, o Conselheiro Federal JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO

69.

acrescentou que a nova administração do Confea está tentando dinamizar e resolver os

70.

problemas que envolvem a Engenharia e Agronomia, bem como se inteirar mais nas

71.

questões do Congresso Nacional. Ainda com a palavra, o Conselheiro Federal ressaltou que

72.

sua intenção era participar das reuniões das Câmaras do Conselho, contudo, por falta de

73.

tempo hábil está difícil essa maior inteiração, no entanto, destacou que ainda pretende

74.

fazer uma visita a todas às Câmaras Especializadas do Crea/SE para que os interesses das

75.

mesmas sejam levados até o Conselho Federal. Para concluir, o Conselheiro Federal

76.

Engenheiro Agrônomo JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO destacou que seu contato

77.

está disponível no Crea/SE para atender qualquer necessidade dos profissionais do sistema.

78.

O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA acrescentou que existe a

79.

problemática dos demais Conselhos que querem absorver o mercado da Engenharia e

80.

Agronomia, simplesmente por criarem suas legislações próprias, a exemplo do CAU, cursos

81.

EAD e afins. Segundo o Presidente, a federalização do sistema seria a melhor alternativa.

82.

Dando continuidade, o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA informou

83.

que como Coordenador Adjunto do Confea, está participando das Sessões Plenárias do

84.

Conselho Federal, a qual acontecerá no dia doze de setembro em Brasília/DF para tratar da

85.

problemática da criação do Conselho dos Técnicos Industriais. De acordo com o Presidente,

86.

as atividades dos Técnicos seriam encerradas no dia vinte de setembro conforme disposto

87.

na legislação, com o repasse dos recursos bem como de todo o acervo técnico, no entanto,

88.

segundo o Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA, o Presidente do

89.

Conselho dos Técnicos Industriais solicitou um acordo para que os serviços ofertados pelo

90.

sistema fossem concedidos por mais cento e oitenta dias até que o Conselho dos Técnicos

91.

industriais se estabilizasse. O Presidente ainda destacou que os Técnicos Industriais

92.

estavam na Engenharia e Agronomia desde 1933, e que por conta de todo histórico de

93.

participação dos mesmos, os Crea’s tentarão fazer o máximo uma transição tranquila até

94.

que os mesmos se estabeleçam no atual Conselho. Após explanação da Presidência, em

95.

regime de votação, a ata da Sessão Plenária n° 430 foi aprovada por maioria com

96.

abstenção do Conselheiro Engenheiro Agrônomo PEDRO DE ARAÚJO LESSA. 4. LEITURA

97.

DE EXTRATO DE CORRESPONDÊNCIA RECEBIDAS E EXPEDIDAS – Nada a comunicar.

98.

5. COMUNICADOS – 5.1. DA PRESIDÊNCIA – INFORMATIVO - APRESENTAÇÃO DOS

99.

NOVOS SERVIDORES CONCURSADOS DO CREA/SE

-

O Presidente

Engenheiro

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE – CREA/SE

Ata da Sessão Plenária Ordinária nº 431 do
CREA/SE, realizada em 10 de setembro de 2018,
na sede do CREA/SE, em Aracaju/SE.
100. Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA informou que há poucos dias chegou a resposta do
101. arquivamento do processo que tramitava no Ministério Público, e que por conta disso, o
102. referido órgão ordenou a convocação dos aprovados no concurso. Em seguida, o Presidente
103. destacou que a partir do dia dois de setembro houve a contratação de três fiscais, um
104. analista e um contador, e que devido a questão operacional orçamentária não houve a
105. contratação de todos os aprovados para o ano de 2018. O Presidente também destacou que
106. após quarenta e dois anos do Crea/SE houve a primeira contratação de um analista e de
107. uma contadora, ambos profissionais de nível superior, aprovados em concurso. Dando
108. continuidade, Presidente solicitou que os mesmos comparecessem na Sessão Plenária para
109. que todos conhecessem e os mesmos se familiarizassem com os processos do sistema
110. Confea/Crea. Assim foram apresentados: Analista Técnico Engenheiro Civil FLORO ALVES
111. DE ARAÚJO JÚNIOR, Contadora ELMA DOS SANTOS SANTANA, e os fiscais VLADIMIR
112. MARQUES SANTOS, DALMO DA SILVA SOUZA e TAÍSE GONÇALVES DOS SANTOS. Após
113. apresentações, o Presidente agradeceu a presença dos mesmos e desejou boas vindas e
114. bom trabalho aos concursados. INFORMATIVO – AUDITORIA: TCU/CGU - O Presidente
115. Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que o Crea/SE juntamente com o
116. Crea/RO foram sorteados para receber a auditoria do TCU/CGU. Conforme o Presidente, o
117. Crea/SE vem respondendo todas as exigências da auditoria, seja na parte administrativa ou
118. financeira. Outrossim, o Presidente complementou que não houve maiores problemas,
119. apenas recomendações na gestão administrativa, mas acredita que o certificado será entre
120. bom a excelente para o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe, prova
121. da seriedade e compromisso do trabalho de todos que compõe o Conselho. Ademais o
122. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA também ressaltou que o Crea/SE
123. vem evoluindo nos procedimentos operacionais. Ainda com a palavra, o Presidente informou
124. que no mês de junho do próximo ano, a auditoria TCU/CGU retornará ao Crea/SE para
125. verificar se as inconformidades foram sanadas, contudo, já dispõe que as mesmas serão
126. atendidas. INFORMATIVO - CONSELHO DE TÉCNICOS - Conforme dito anteriormente, o
127. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA ressaltou que dia vinte de
128. setembro encerrará o prazo, mas devido a dificuldade de operacionalização e efetivação do
129. Conselho dos Técnicos Industriais, provavelmente acontecerá um convênio com o sistema
130. Confea/Crea

para

131. INFORMATIVO

–

que

não

prejudique

SOLICITAÇÃO

DO

a

sociedade

bem

CONSELHEIRO

como

os

ENGENHEIRO

profissionais.
MECÂNICO

132. ABIMAEL ANÍBAL LUCENA FERREIRA PARA RETORNAR AS ATIVIDADES DO
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133. CONSELHO – O Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA informou que o
134. Conselheiro Engenheiro Mecânico ABIMAEL ANÍBAL LUCENA FERREIRA solicitou, por meio
135. do protocolo n° 1700096/2018, retorno às atividades do Conselho no cargo de Conselheiro
136. Titular. 5.2. DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS – Nada a comunicar. 5.3. DAS
137. COMISSÕES - O Coordenador do Crea Jr. Engenheiro Civil VICTOR ALEJANDRO MEJIAS
138. RUIZ informou que no dia doze de setembro os membros do Crea Jr. serão entrevistados
139. pela TV Aperipê na sede do Crea/SE, no intuito de conhecer melhor o trabalho da Diretoria
140. composta pelos estudantes. Nesse mesmo dia, os membros do Crea Jr. também
141. participarão da semana de engenharia na Universidade Tiradentes (UNIT) divulgando seus
142. trabalhos. Ato contínuo, o Coordenador informou que a Comissão também vem organizando
143. o Encontro Estadual do Crea Jr. a ser realizado no dia vinte e sete de outubro, cuja a
144. localização do evento ainda não foi definida. Além disso, nos dias dois e três de novembro
145. será realizado o Encontro Nacional do Crea Jr. na cidade de Santa Rita do Sapucaí/MG, cujo
146. convite será repassado posteriormente ao Presidente do Crea/SE. Na oportunidade, o
147. Coordenador destacou que Mútua patrocinará grande parte dos gastos do encontro. O
148. Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO RESNDE SILVA ressaltou que o Crea/SE é um
149. conselho pequeno, logo, o orçamento é curto para atender todas as demandas, mas
150. acrescentou que tem feito o possível para atender as exigências do programa Crea Jr.,
151. desde que não haja comprometimento para o Conselho, com vistas à razoabilidade
152. orçamentária. 5.4. DOS CONSELHEIROS REGIONAIS – Nada a comunicar.

5.5. DOS

153. REPRESENTANTES DO CREA/SE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES E - Nada a comunicar.
154. 5.6. DA MÚTUA - O Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD aproveitou o ensejo
155. para dar as boas vindas aos novos servidores do Crea/SE. Dando continuidade, o Diretor
156. Geral apresentou a síntese das atividades da Mútua, tendo como tema: “A Mútua para os
157. profissionais”. De acordo com o Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD, os
158. indicadores de desempenho mostram o aumento na associatividade para o mês de agosto,
159. considerando vinte e duas associações e quatro desligamentos. Segundo o Diretor Geral,
160. apesar da satisfação pelo ingresso de mais mutualistas, a saída desse quantitativo é uma
161. preocupação para Mútua, pois reflete a atual situação econômica do país com profissionais
162. desempregados. Dando continuidade, o Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD
163. destacou que a meta de crescimento de vinte por cento está sendo atingida, tendo em vista
164. que cento e quarenta e quatro associados se filiaram no ano de 2018. Em termos de
165. inadimplência, há cerca de quinhentos e quarenta e sete associados adimplentes e duzentos
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166. e setenta e sete inadimplentes, e por isso, a Mútua vem desenvolvendo ações para que
167. possa resgatar esses profissionais. Na oportunidade, o Diretor destacou também a
168. necessidade do pagamento da anuidade, pois há muitos associados que pagam a mesma
169. para ganhar o benefício, mas após a aquisição do recurso solicitado deixam de pagá-la,
170. contudo, é necessário ressaltar a necessidade do pagamento anual para fins de despesas da
171. Mútua. Dessa forma, contabiliza cerca de 66,4% adimplentes e 33,6% inadimplentes com
172. anuidade. Ademais, o Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD acrescentou que os
173. benefícios que são concedidos pela Caixa de Assistência ao Profissional de Sergipe,
174. contabilizam cerca de R$ 827.713,83 distribuídos nos diversos tipos. Ainda com a palavra, o
175. Diretor Geral informou que correspondências e contato telefônico estão sendo efetuados aos
176. inadimplentes, para demonstrar a condição que a Mútua pode auxiliar ao mesmo. Ato
177. contínuo, o Diretor Geral da Mútua RONALD VIEIRA DONALD, agradeceu os trabalhos da
178. Gerente de Apoio ao Colegiado ADRIANA ALVES DE ARAÚJO, bem como a Chefe de Núcleo
179. de Apoio ao Colegiado MARIA PRISCILLA CELESTINO SILVEIRA pela disponibilidade à
180. Mútua, e complementou ainda que o relatório será disponibilizado pela Gerência de Apoio
181. aos Órgãos Colegiados (GAOC) a todos os Conselheiros. Ainda com a palavra, o Diretor
182. também ressaltou o convênio que foi firmado com a Faculdade Pio Décimo (PIO X), que
183. concede um desconto de vinte por cento para os estudantes. Para finalizar, o Diretor Geral
184. da Mútua RONALD VIEIRA DONALD agradeceu ao Presidente Engenheiro Agrônomo ARÍCIO
185. RESENDE SILVA, o espaço concedido para divulgar as ações da Mútua. O Presidente
186. agradeceu ao Diretor Geral, bem como parabenizou pelo relatório que exemplifica todo o
187. trabalho realizado pela nova gestão. 6. ORDEM DO DIA - 6.1 – RELATO DE PROCESSOS
188. - BLOCO 01 - HOMOLOGAÇÃO - PESSOA FÍSICA (01) - A) RELATOR: JAPIASSU DE
189. MELO FREIRE (01) - Protocolo n° 1698217/2018 - Interessado: Alenir Emidio Santos
190. Maia. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo
191. que trata da homologação de pessoa física referente à anotação de curso, relacionado no
192. bloco 01 do anexo da presente ata foi aprovado por unanimidade. Votaram favoravelmente
193. os senhores FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
194. JUNIOR, TADEU MACIEL SILVA FILHO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, JAPIASSÚ DE MELO
195. FREIRE, JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, CAIO FRANCISCO
196. DA SILVA SANTANA, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, ILAN MAGNO HERCULANO,
197. WILMAN DOS SANTOS, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,
198. EVERSON FERREIRA BATISTA, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, RAPHAELLY ARAUJO
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199. SAMPAIO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE
200. AUGUSTO MACHADO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS,
201. GISELIA CARDOSO, JOSE VIEIRA ANDRADE, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ASSIS
202. MARQUES FEITOSA LIMA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, MURILLO ANDRADE SILVA. Não
203. havendo votos contrários e abstenções. BLOCO 02 - HOMOLOGAÇÃO - PESSOA
204. JURÍDICA - EXCEPCIONALIDADE (20) – A) RELATOR - ASSIS MARQUES FEITOSA
205. LIMA (04) - Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os
206. processos que tratam da homologação de pessoa jurídica referente à excepcionalidade,
207. relacionados no bloco 02 do Conselheiro Relator Engenheiro Mecânico/Engenheiro de
208. Segurança do Trabalho ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA do anexo da presente ata, foram
209. aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores WALTER BARRETO OLIVEIRA
210. MONTEIRO, TADEU MACIEL SILVA FILHO, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, WILMAN DOS
211. SANTOS, RAPHAELLY ARAUJO SAMPAIO, EVERSON FERREIRA BATISTA, CAIO FRANCISCO
212. DA SILVA SANTANA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ILAN MAGNO HERCULANO, JOSE
213. AUGUSTO MACHADO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO,
214. EDUARDO

FRANCISCO

DE

SOUZA,

ABIMAEL

ANIBAL

LUCENA

FERREIRA,

VICTOR

215. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, JOSE VIEIRA ANDRADE,
216. GISELIA CARDOSO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES,
217. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, FERNANDO ANTONIO DANTAS JUNIOR, CLAUDIO SOARES
218. DE CARVALHO JUNIOR, MURILLO ANDRADE SILVA, PEDRO DE ARAUJO LESSA. Votou
219. contrariamente o senhor ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Abstiveram-se de votar os
220. senhores ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS E JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO. B)
221. RELATOR – CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR (06) - Destaques da Mesa: Não
222. houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da homologação
223. de pessoa jurídica referente à excepcionalidade, relacionados no bloco 02 do Conselheiro
224. Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR do anexo da
225. presente ata, foram aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores LUIZ
226. DIEGO VIEIRA LOPES, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES,
227. JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, EVERSON FERREIRA
228. BATISTA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO DE ARAUJO LESSA, WILMAN
229. DOS SANTOS, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, ABIMAEL
230. ANIBAL LUCENA FERREIRA, RAPHAELLY ARAUJO SAMPAIO, JOSE AUGUSTO MACHADO,
231. GISELIA CARDOSO, JOSE VIEIRA ANDRADE, MURILLO ANDRADE SILVA, EDUARDO
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232. FRANCISCO DE SOUZA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, ANA CAROLINNE ARAGAO
233. SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL, ILAN
234. MAGNO HERCULANO, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ.

Votou contrariamente o senhor

235. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Absteve-se de votar o senhor JULIO CEZAR SILVEIRA
236. PRADO. C) RELATOR – JAPIASSU DE MELO FREIRE (09) - Destaques da Mesa: Não
237. houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da homologação
238. de pessoa jurídica referente à excepcionalidade, relacionados no bloco 02 do Conselheiro
239. Relator Engenheiro Agrônomo JAPIASSU DE MELO FREIRE do anexo da presente ata, foram
240. aprovados por maioria. Votaram favoravelmente os senhores JAPIASSÚ DE MELO FREIRE,
241. ILAN MAGNO HERCULANO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, WILMAN DOS SANTOS,
242. GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, IARA MACHADO PEIXOTO
243. SARMENTO, TADEU MACIEL SILVA FILHO, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, GISELIA
244. CARDOSO, EVERSON FERREIRA BATISTA, RAPHAELLY ARAUJO SAMPAIO, JOSE AUGUSTO
245. MACHADO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR,
246. ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, LUIZ DIEGO
247. VIEIRA LOPES, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, PEDRO DE ARAUJO LESSA, FERNANDO
248. ANTONIO DANTAS JUNIOR, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE VIEIRA
249. ANDRADE, MURILLO ANDRADE SILVA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ASSIS MARQUES
250. FEITOSA LIMA, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL. Votaram contrariamente os senhores
251. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS E JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO. Não havendo abstenções.
252. C) RELATOR – ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO (01) - Protocolo n° 1699694/2018 253. Interessado: R INFORMATICA LTDA. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos
254. Conselheiros: Não houve. Os processos que tratam da homologação de pessoa jurídica
255. referente à excepcionalidade, relacionados no bloco 02 do Conselheiro Relator Engenheiro
256. Eletricista ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO do anexo da presente ata, foram aprovados por
257. maioria. Votaram favoravelmente os senhores JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, ANA CAROLINNE
258. ARAGAO SANTOS, EVERSON FERREIRA BATISTA, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, RAPHAELLY
259. ARAUJO SAMPAIO, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO,
260. CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, IARA MACHADO
261. PEIXOTO SARMENTO, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO
262. JUNIOR, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, JOSE CARLOS TAVARES GENTIL,
263. EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE AUGUSTO
264. MACHADO,

GISELIA

CARDOSO,

JOSE

VIEIRA

ANDRADE,

RODOLFO

SANTOS

DA
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265. CONCEICAO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, MURILLO ANDRADE SILVA, ANDRE LUIS
266. SILVA DE ARAUJO. Votaram contrariamente os senhores ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS e
267. WILMAN DOS SANTOS. Não havendo abstenções. BLOCO 03 - HOMOLOGAÇÃO - PESSOA
268. JURÍDICA (02) – A) RELATOR - ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA (01) - Protocolo n°
269. 1693207/2018 - Interessado: Belov Obras Portuárias Ltda. Destaques da Mesa: Não houve.
270. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da homologação de pessoa
271. jurídica, relacionado no bloco 03 do Conselheiro Relator Engenheiro Mecânico ASSIS
272. MARQUES FEITOSA LIMA do anexo da presente ata, foi aprovado por unanimidade. Votaram
273. favoravelmente os senhores TADEU MACIEL SILVA FILHO, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO,
274. WILMAN DOS SANTOS, JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, WALTER BARRETO OLIVEIRA
275. MONTEIRO,

FLAVIO

AUGUSTO

SANTOS

DE

GOES,

EVERSON

FERREIRA

BATISTA,

276. ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, RAPHAELLY ARAUJO SAMPAIO, CLAUDIO SOARES DE
277. CARVALHO JUNIOR, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, JOSE AUGUSTO MACHADO, LUIZ
278. DIEGO VIEIRA LOPES, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
279. VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, JOSE VIEIRA ANDRADE, IARA MACHADO PEIXOTO
280. SARMENTO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, PEDRO
281. DE ARAUJO LESSA, GISELIA CARDOSO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, JULIO CEZAR
282. SILVEIRA PRADO, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, MURILLO ANDRADE SILVA. Não
283. havendo votos contrários e abstenções.

B) RELATOR – CLÁUDIO SOARES DE

284. CARVALHO JÚNIOR (01) - Protocolo n° 1696931/2018 - Interessado: JOAQUIM BUENO
285. DOS SANTOS 11262990815. Destaques da Mesa: Não houve. Destaques dos Conselheiros:
286. Não houve. O processo que trata da homologação de pessoa jurídica, relacionado no bloco
287. 03 do Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR
288. do anexo da presente ata, foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os senhores
289. LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, WILMAN DOS SANTOS, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO,
290. JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, ANDRE LUIS SILVA
291. DE ARAUJO, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, TADEU
292. MACIEL SILVA FILHO, GISELIA CARDOSO, EVERSON FERREIRA BATISTA, IARA MACHADO
293. PEIXOTO SARMENTO, JOSE VIEIRA ANDRADE, RAPHAELLY ARAUJO SAMPAIO, VICTOR
294. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, ANA CAROLINNE ARAGAO
295. SANTOS, FLAVIO AUGUSTO SANTOS DE GOES, JOSE AUGUSTO MACHADO, ABIMAEL
296. ANIBAL LUCENA FERREIRA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, PEDRO DE ARAUJO
297. LESSA, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, MURILLO ANDRADE SILVA. Votou contrariamente
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298. o senhor ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS. Absteve-se de votar o senhor JULIO CEZAR
299. SILVEIRA PRADO. BLOCO 04 - ANÁLISE E PARECER – AUTO DE INFRAÇÃO (02) - A)
300. RELATOR

–

CLÁUDIO

SOARES

DE

CARVALHO

JÚNIOR

(01)

-

Protocolo

n°

301. 1651722/2014 - Interessado: SABE ALIMENTOS LTDA. Destaques da Mesa: Não houve.
302. Destaques dos Conselheiros: O Conselheiro Relator Engenheiro Agrônomo CLÁUDIO
303. SOARES DE CARVALHO JÚNIOR informou que no presente processo, por razões pessoais,
304. houve impedimento legal para que o mesmo relatasse, e por isso, solicitou que o processo
305. fosse retirado de pauta por se declarar inapto, cabendo ao Presidente indicação de novo
306. Conselheiro Relator. Em regime de votação foi aprovado por unanimidade a solicitação do
307. Conselheiro Relator. B) RELATOR – ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS (01) - Protocolo n°
308. 1661161/2015 - Interessado: RONALDO TAVARES DE LIMA. Destaques da Mesa: Não
309. houve. Destaques dos Conselheiros: Não houve. Os processos que trata da análise e
310. parecer referente a auto de infração de pessoa jurídica, relacionados no bloco 04 no anexo
311. da presente ata foi aprovado por maioria. Votaram favoravelmente os senhores JAPIASSÚ
312. DE MELO FREIRE, WILMAN DOS SANTOS, IARA MACHADO PEIXOTO SARMENTO, ANA
313. CAROLINNE ARAGAO SANTOS, CAIO FRANCISCO DA SILVA SANTANA, FLAVIO AUGUSTO
314. SANTOS DE GOES, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, EVERSON FERREIRA BATISTA,
315. JULIO CEZAR SILVEIRA PRADO, LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS,
316. GISELIA CARDOSO, RAPHAELLY ARAUJO SAMPAIO, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO,
317. JOSE AUGUSTO MACHADO, ANDRE LUIS SILVA DE ARAUJO, EDUARDO FRANCISCO DE
318. SOUZA, MURILLO ANDRADE SILVA, GUSTAVO NUNES DE ARAUJO, CLAUDIO SOARES DE
319. CARVALHO JUNIOR, VICTOR ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA,
320. JOSE VIEIRA ANDRADE, PEDRO DE ARAUJO LESSA. Votou contrariamente o senhor TADEU
321. MACIEL SILVA FILHO. Absteve-se de votar o senhor ABIMAEL ANÍBAL LUCENA FERREIRA.
322. BLOCO 05 - ANÁLISE E PARECER – JURÍDICA (01) - A) RELATOR – CLÁUDIO
323. SOARES DE CARVALHO JÚNIOR (01) - Protocolo n° 1697470/2018 - Interessado:
324. Valença Menezes Construções e Incorporações Eireli. Destaques da Mesa: Não houve.
325. Destaques dos Conselheiros: Não houve. O processo que trata da análise e parecer
326. referente à pessoa jurídica, relacionados no bloco 05 no anexo da presente ata foi aprovado
327. por maioria. Votaram favoravelmente os senhores JAPIASSÚ DE MELO FREIRE, CAIO
328. FRANCISCO

DA

SILVA

SANTANA,

IARA

MACHADO

PEIXOTO

SARMENTO,

VICTOR

329. ALEJANDRO MEJIAS RUIZ, ABIMAEL ANIBAL LUCENA FERREIRA, ANDRE LUIS SILVA DE
330. ARAUJO, EVERSON FERREIRA BATISTA, RODOLFO SANTOS DA CONCEICAO, FLAVIO
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331. AUGUSTO SANTOS DE GOES, WILMAN DOS SANTOS, ANA CAROLINNE ARAGAO SANTOS,
332. ASSIS MARQUES FEITOSA LIMA, PEDRO DE ARAUJO LESSA, TADEU MACIEL SILVA FILHO,
333. JOSE AUGUSTO MACHADO, EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, JULIO CEZAR SILVEIRA
334. PRADO, ROSIVALDO RIBEIRO SANTOS, JOSE VIEIRA ANDRADE, GUSTAVO NUNES DE
335. ARAUJO, MURILLO ANDRADE SILVA, WALTER BARRETO OLIVEIRA MONTEIRO, RAPHAELLY
336. ARAUJO SAMPAIO, CLAUDIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR, GISELIA CARDOSO. Não
337. havendo votos contrários. Absteve-se de votar o senhor LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES. Nada
338. mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo Senhor Presidente, Engenheiro
339. Agrônomo ARÍCIO RESENDE SILVA, e, para constar, eu, ADRIANA ALVES DE ARAÚJO,
340. Secretária da Mesa Diretora do Plenário, lavrei a presente ata que, depois de lida e
341. aprovada, será rubricada por mim em todas as suas páginas e, ao final, assinada por mim e
342. pelo senhor Presidente para que produza os efeitos legais.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
343.

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Engenheiro Agrônomo Arício Resende Silva
Presidente do Crea-SE

Adriana Alves de Araújo
Secretária do Plenário

ATA APROVADA NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 432, REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2018
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GERÊNCIA DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS
PLENÁRIO
ANEXO DA ATA DO PLENÁRIO
SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 431, de 10/09/2018 às 14h00min
5.1. RELATO DE PROCESSOS:

Bloco 01: HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Física (01)
A)

Relator: Japiassu de Melo Freire (01)

Ordem de
PAUTA

Nº

Protocolo
1698217/2018

1.

Anotação de
curso

Interessado

ALENIR EMIDIO
SANTOS MAIA

Título

Atribuições

Instituição de Ensino

GEOREFERENCIAMENTO
DE IMÓVEIS RURAIS,
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

ATRIBUIÇÕES CONSTANTES DO ART.
4º COM O §1º DO DECRETO
90.922/85 E ART. 4º COMBINADO
COM O ART. 6º DA RESOLUÇÃO
278/83 DO CONFEA. RESPEITADOS OS
LIMITES DE SUA FORMAÇÃO

PONTIFICIA UNIVERSIDADE
CATOLICA DE GOIAS - PUCGO, CENTRO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
DE SERGIPE - CEFET/SE

RELATO EM BLOCO:
Considerando que o pleito fora analisado pela Assessoria aos Órgãos Colegiados; considerando que o mérito foi deferido “Ad referendum” do
Plenário pela Presidência deste Conselho, conforme prerrogativa contida no Regimento Interno no artigo 9º, XV; considerando que a
documentação anexada ao processo se encontra em conformidade com a legislação vigente; Diante das referidas considerações. VOTO PELA
HOMOLOGAÇÃO, EM BLOCO, DOS PROCESSOS ACIMA DESTACADOS.
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BLOCO 02: HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica - Excepcionalidade (20)
A) Relator: Assis Marques Feitosa Lima (04)
Nº

Protocolo

2.

1695854/2018
Indicação do
responsável
técnico

3.

1698551/2018
Registro e
indicação do
responsável
técnico

Relato
A firma Jp Mar Engenharia Ambiental Ltda ME indica como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Carlos
Vieira de Alcântara e o Geólogo Ítalo Santana Santos junto a este Conselho. Considerando que a empresa
mantém como responsável técnico a Engenheira Química Lourdes Correia de Almeida Neves e o Técnico em
Mecânica e Técnico em Edificações Alexandre Nunes Neto; Considerando que os responsáveis técnicos possuem
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando Alteração contratual apensada aos autos, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; construção de edifícios; treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial; serviços de engenharia (elaboração e execução de projetos ambientais
e de saneamento básico); serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; locação
de automóveis sem condutor; testes e análises técnicas; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89
do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, nas áreas das Engenharias Química, Civil, na
parte técnica da Mecânica e Edificações e na parte da Geologia, são: Manutenção e reparação de máquinas e
equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; construção de edifícios; treinamento em
desenvolvimento profissional e gerencial; serviços de engenharia (elaboração e execução de projetos ambientais
e de saneamento básico); testes e análises técnicas; Considerando que a ART de nº SE20180122577 do
profissional Carlos Vieira de Alcântara está devidamente preenchida, devendo o boleto será liberado para
pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que a ART de
nº SE20180122584 do profissional Ítalo Santana Santos está devidamente preenchida, devendo o boleto será
liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional Carlos Vieira de Alcântara é responsável técnico da firma Publicidade Superlux
Ltda – EPP localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução
336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa
individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de
atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15
encontrar-se suspensa, a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do
Presidente conforme regimento interno; Considerando que no tocante a indicação do Geólogo Ítalo Santana
Santos o pleito fora deferido pela CEEQGM com posterior envio a CEEQGM para análise e decisão; Considerando
que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em
Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro Civil Carlos
Vieira de Alcântara como responsável técnico da firma JP Mar Engenharia Ambiental Ltda ME.
A firma Jcr Incorporadora e Construções Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnica a Engenheira Civil e Técnica em Construção Civil Ana Carolinne Aragão Santos. Considerando que a
profissional indicada tem duas titularidades e fora contratada para o desempenho das atividades enquanto
Engenheira Civil. Solicito que a GRC sinalize no sistema a titularidade que a profissional fora contratada no
campo de observações; Considerando que a responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua
formação; Considerando o Ato Constitutivo apensado no protocolo, as atividades constantes no objetivo social
da empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios; incorporação de empreendimentos imobiliários;
serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do
CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenheira Civil, são: Construção de
edifícios; incorporação de empreendimentos imobiliários; serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de
revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Considerando que a ART de nº SE20180131362 está
devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido o boleto será liberado para pagamento, devendo esta ser
validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável
técnico das firmas Jg Serviços de Manutenção e Instalações Ltda ME localizada em Nossa Senhora do Socorro
com uma carga horária de 10 horas semanais e Empire Construções Eireli localizada em Nossa Senhora do
Socorro com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicada para
o cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o
profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e,
excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação
profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema
CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018;
Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente
conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor;
Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO:
Defiro o registro da empresa Jcr Incorporadora e Construções Eireli bem como a indicação da Engenheira Civil
Ana Carolinne Aragão Santos como responsável técnica.
ANEXO DA ATA – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 431, de 10.09.2018 – Página

|2

4.

5.

1697916/2018
Indicação do
responsável
técnico

1699131/2018
Registro e
indicação do
responsável
técnico

A firma MASTER NET LTDA - ME em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA indica
como responsável técnico o Engenheiro Eletricista - Técnico em Eletrotécnica Carlos Roberto Gomes
Nascimento junto a este Conselho e anexa à documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Os profissionais
possuem atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de suas formações. Considerando objeto social constante no ato constitutivo da empresa
é o que segue: serviços de comunicação multimídia – scm; provedores de acesso às redes de comunicações e
tratamentos de dados; provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na internet. Conforme o
art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
engenharia elétrica são: serviços de comunicação multimídia – scm; provedores de acesso as redes de
comunicações e tratamentos de dados; provedores de serviços de aplicações e serviços de hospedagem na
internet. A requerente apresenta a ART de nº SE20180126255 que está devidamente preenchida. O boleto será
liberado para pagamento. Devendo esta ART ser validada após comprovação de pagamento pela GRC.
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da Cabral Net Telecomunicação Ltda, localizada
Rua João Barbosa, n°129, Bairro: São Conrado ; Aracaju - SE com uma carga horária de 10 horas semanais.
Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas
semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma
única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja
compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas
jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou
concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente
atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta
casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro Eletricista - Técnico em Eletrotécnica
Carlos Roberto Gomes Nascimento como responsável técnica da empresa MASTER NET LTDA – ME.
A firma Amigão Construções e Incorporação Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável
técnica o Engenheiro Civil Moacyr João Beltrão Brêda. Considerando que o responsável técnico possui
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de sua formação; Considerando o Ato Constitutivo apensado no protocolo, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Extração de areia, cascalho ou
pedregulho e beneficiamento associado; cultivo de flores e plantas ornamentais; fabricação de estruturas prémoldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; fabricação de artefatos de cimento para uso na
construção; preparação de massa de concreto e argamassa para construção; comércio varejista de cal, areia,
pedra brita, tijolos e telhas; comércio varejista de materiais de construção em geral; atividades paisagísticas;
construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pista rodoviárias e
aeroportos; construção de obras de arte especiais; obra de urbanização - ruas, praça e calçadas; construção de
estações e redes de distribuição de energia elétrica; manutenção de estações e redes de telecomunicações;
comércio varejista de materiais de construção; fabricação de casas pré-moldadas de concreto; obras de
terraplanagem, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
fabricação de esquadrias de metal; construção de instalações esportivas e recreativas; preparação de canteiro e
limpeza de terreno; demolição de edifícios e outras estruturas; serviço de preparação do terreno; instalação e
manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; - impermeabilização em obras de engenharia
civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de
acabamento em gesso e estuque; serviço de pintura de edifício em geral; obras de fundações; montagem e
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; serviço de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; perfuração e construção de
poços de água; locação de automóveis sem condutor; aluguel de andaimes; serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais; Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017; Considerando o disposto
no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
Engenheira Civil, são: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; preparação de massa de concreto e argamassa para
construção; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pista
rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obra de urbanização - ruas, praça e calçadas;
fabricação de casas pré-moldadas de concreto; obras de terraplanagem, aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes; fabricação de esquadrias de metal; construção de instalações
esportivas e recreativas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; demolição de edifícios e outras estruturas;
serviço de preparação do terreno; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão; instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas,
tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; obras de acabamento em gesso e estuque; serviço
de pintura de edifício em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias; aluguel de andaimes; Considerando que a ART de nº SE20180131155 está devidamente preenchida,
devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela
GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Agiliza Consultoria e
Empreendimentos Ltda localizada em Aracaju com uma carga horária de 20 horas semanais; Considerando que o
profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando
o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além
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de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de
tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do
CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad
referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto na
legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94
inciso XIV. VOTO: Defiro o registro da empresa Amigão Construções e Incorporação Eireli bem como a
indicação do Engenheiro Civil Moacyr João Beltrão Brêda como responsável técnico.

B) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (06)
Nº

Protocolo

6.

1698735/2018
Indicação do
responsável
técnico

7.

1696195/2018
Indicação do
responsável
técnico

Assunto
A firma Agroindustrial Camarai LTDA em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do CONFEA
indica como responsável técnico o Engenheiro de Minas Carlos Wagner de Oliveira Santos e anexa à
documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que mantém como responsável técnico o
Engenheiro Químico - Engenheiro de Segurança do Trabalho Jose Augusto Machado. Os profissionais
possuem atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em
seu objetivo social, respeitando os limites de suas formações. Considerando a Quarta Alteração Contratual,
registrada na JUCESE em 20/04/2009 apresentado no protocolo 1681078/2017, as atividades constantes no
objetivo social da empresa aqui transcrito são: engarrafamento na fonte de água mineral; comercio
atacadista de água mineral com atividade de engarrafamento associada; fabricação de garrafões, garrafas, e
artigos semelhantes de plástico; fabricação de gelo em cubos com atividade de empacotamento; comércio
atacadista de gelo em cubos; produção de suco concentrado de laranja, limão, maracujá, mamão, manga,
mangaba, caju, acerola; cultivo do maracujá; cultivo de laranja; cultivo do caju; cultivo do limão; cultivo do
mamão; cultivo da manga; extração ou exploração da mangaba; cultivo da acerola; cultivo da cana; cultivo do
coco baia, cultivo da mandioca; cultivo da mamona; comércio atacadista de sucos de frutas; comercio
atacadista de farinhas, amidos e féculas. Considerando o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, “Só será
concedido registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de sua ou dos objetivos de suas
seções técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem todas as atividades a serem exercitadas.
Parágrafo único - O registro será concedido com restrições das atividades não cobertas pelas atribuições dos
profissionais, até que a pessoa jurídica altere seus objetivos ou contrate outros profissionais com atribuições
capazes de suprir aqueles objetivos”. Desta forma as atividades constantes no objetivo social da empresa, na
área da Engenharia Química e de Minas, são: engarrafamento na fonte de água mineral; comercio atacadista
de água mineral com atividade de engarrafamento associada; fabricação de garrafões, garrafas, e artigos
semelhantes de plástico; fabricação de gelo em cubos com atividade de empacotamento; produção de suco
concentrado de laranja, limão, maracujá, mamão, manga, mangaba, caju, acerola. Considerando que a
requerente indica um profissional que é responsável técnico da empresa, Concessionária Entre Rios Indústria
e Comercio Ltda, com uma carga horária de 10h/sem, situada no Sitio São Luiz, S/N - BR 101 Km 133, Bairro:
Zona Rural; Cidade: Estância; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de
uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº
SE20180127566 está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido o boleto será liberado para
pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando o art. 18
da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de
sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de
tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do
CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedida em ad
referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto
na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme
art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro de Minas Carlos Wagner de Oliveira Santos
como responsável técnico da empresa Agroindustrial Camarai LTDA.
A Prefeitura Municipal de Brejo Grande indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Pedro Antônio
Bastos Araújo junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o
Engenheiro Civil Alex Sandro Rodrigues dos Santos; Considerando que os responsáveis técnicos possuem
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema
Coorporativo, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Coordenação e
elaboração das obras públicas de responsabilidade do município; execução de programas de conservação e
reformas de prédios municipais; construção e conservação das vias públicas; desenvolvimento de estudos e
projetos relacionados com obras públicas municipais; limpeza, coleta e destinação final do lixo urbano;
urbanização e iluminação pública de parques e jardins; administração de mercados, matadouros, cemitérios
e feiras livres; construção das estradas municipais; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89
do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são:
Coordenação e elaboração das obras públicas de responsabilidade do município; execução de programas de
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conservação e reformas de prédios municipais; construção e conservação das vias públicas; desenvolvimento
de estudos e projetos relacionados com obras públicas municipais; limpeza, coleta e destinação final do lixo
urbano; urbanização e iluminação pública de parques e jardins; administração de mercados, matadouros,
cemitérios e feiras livres; construção das estradas municipais; Considerando que a ART de nº SE20180123800
está devidamente preenchida, devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a
comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das
firmas Loc Construções e Empreendimentos Ltda localizada em São Cristóvão com carga horária de 10 horas
semanais e Dp Engenharia e Construções Ltda - EPP localizada em Neópolis sendo que o mesmo é sócio da
referida empresa; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga
horária de 20 horas semanais para a Prefeitura Municipal de Brejo Grande; Considerando o art. 18 da
Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua
empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e
área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do
CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad
referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto
na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme
art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação da Engenheira Civil Pedro Antônio Bastos Araújo como
responsável técnico da Prefeitura Municipal de Brejo Grande.

8.

1699432/2018
Indicação do
responsável
técnico

9.

1696211/2018
Indicação do
responsável
técnico

A firma Cal Construções e Empreendimentos Ltda indica como responsável técnico o Engenheiro Civil José
Garcez de Oliveira Junior junto a este Conselho. Considerando que o responsável técnico possui atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; Considerando o Contrato Social constante no protocolo
1670976/2016, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Construção de
edifícios; instalação e manutenção elétrica; obras de terraplenagem; construção de redes de abastecimento
de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas; aluguel de máquinas e equipamentos pra construção sem operador; coleta de resíduos
não perigosos; locação de automóveis sem condutor; locação de mão-de-obra temporária; Considerando o
disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
na área da Engenharia Civil, são: Construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica em edificações
em baixa tensão; obras de terraplenagem; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto
e construções correlatas, exceto obras de irrigação; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; aluguel
de máquinas e equipamentos pra construção sem operador; coleta de resíduos não perigosos; Considerando
que a ART de nº SE20180131198 está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido o boleto será
liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da Prefeitura Municipal De Umbaúba com
carga horária de 10 horas semanais e Construtora Atalaia E Serviços Ltda localizada em Aracaju com carga
horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de
uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode
ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente,
a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da
sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a
decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme
regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a
prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a
indicação do Engenheiro Civil José Garcez de Oliveira Junior como responsável técnico da firma Cal
Construções e Empreendimentos Ltda.
A firma Sergipana Distribuidora de Medicamentos Eireli EPP em atendimento ao art. 8º inciso II da
Resolução 336/89 do CONFEA indica como responsável técnico o Engenheiro Biomédico Ewerton Diego
Castro Silva e anexa à documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Considerando que o profissional
possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de suas formações. Considerando a 1ª Alteração Contratual, apresentada no protocolo
nº 47944/13, o objeto social constante da empresa aqui transcrito é: Manutenção e reparação de aparelhos
eletro-médicos e eletro-terapêuticos e equipamentos de irradiação; Comercio atacadista de medicamentos e
drogas de uso humano; Manutenção e reparação executada por unidade especializada aparelhos e
equipamentos eletro-médicos e eletro-terapêuticos; Manutenção e reparação executada por unidade
especializada aparelhos e equipamentos cirúrgicos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de
equipamentos médico-cirúrgico hospitalares; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Manutenção
e reparação de não-eletrônicos e utensílios para uso medico, cirúrgico, odontológicos e laboratoriais;
Manutenção e reparação de mobiliários específicos para uso médico, cirúrgico, odontológico e de
laboratórios; Manutenção e reparação de instrumentos de medição e controle; Manutenção e reparação de
regulação e controle; Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças
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10.

1699325/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

11.

1699901/2018
Indicação de
responsável
técnico

intermunicipal, interestadual e internacional. Conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Biomédica, são: manutenção de
aparelhos eletro-médicos e eletro-terapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção executada por
unidade especializada aparelhos e equipamentos eletro-médicos e eletro-terapêuticos; manutenção
executada por unidade especializada aparelhos e equipamentos cirúrgicos. A requerente apresenta a ART de
nº SE20180124895 que está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido o boleto será liberado para
pagamento. Devendo esta ART ser validada após comprovação de pagamento pela GRC. Considerando que o
profissional indicado é responsável técnico da firma ISS - Equipamentos Hospitalares Ltda - Epp, localizada,
Avenida Gonçalo Prado Rolemberg, n°63, Bairro: São José; Cidade: Aracaju- SE com uma carga horária de 10
horas semanais. Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga
horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser
responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a
critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da
sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a
decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme
regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a
prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV; VOTO: Defiro a
indicação do Engenheiro Biomédico Ewerton Diego Castro Silva como responsável técnico da empresa
Sergipana Distribuidora de Medicamentos Eireli EPP.
A firma A & W Serviços de Segurança do Trabalho LTDA solicita registro e indica como responsável técnico
o Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho Wilson Viana dos Santos Junior junto a
este Conselho. Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas
formações; Considerando o Contrato Social datado de 27/10/2017 constante no protocolo, registrado na
JUCESE sob nº 28200651114, em 13/11/2017, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui
transcritas são: Serviços técnicos de engenharia, treinamentos, consultoria em gestão empresarial, saúde
ocupacional e segurança no trabalho; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia de Segurança são: Serviços
técnicos de engenharia, treinamentos, consultoria em saúde ocupacional e segurança no trabalho.
Considerando que a ART de nº SE20180130933 está devidamente preenchida, caso o pleito seja deferido o
boleto será liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela
GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da HLIX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
com carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o
cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais na requerente; Considerando o art. 18 da
Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua
empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e
área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do
CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad
referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto
na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme
art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro o registro da firma A & W Serviços de Seguranca do Trabalho LTDA bem
como a indicação do Engenheiro Ambiental e Engenheiro de Segurança do Trabalho Wilson Viana dos
Santos Junior como responsável técnico.
A Prefeitura Municipal de Siriri indica como responsável técnico o Engenheiro Civil e Técnico em
Edificações Rafael Dias Souza Santos junto a este Conselho. Considerando que o profissional indicado tem
duas titularidades e fora contratado para o desempenho das atividades enquanto Engenheiro Civil. Solicito
que a GRC sinalize no sistema a titularidade que o profissional fora contratado no campo de observações;
Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o Engenheiro Civil Franklin Henrique dos
Santos Silva; Considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições compatíveis para executar as
atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de suas
formações; Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui
transcritas são: Administrar seu patrimônio; legislar sobre assuntos de interesse local; suplementar a
legislação federal e estadual no que couber; instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos
fixados em lei; criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; organizar o quadro
funcional, plano de carreira e estabelecer o regime de seus servidores; organizar e prestar, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão, entre outras, os seguintes serviços: a) transporte coletivo urbano e
intermunicipal, que terá caráter essencial; b) abastecimento de água e esgotos sanitários; c) mercados, feiras
e matadouros locais; d) cemitérios e serviços funerais; e) iluminação pública; f) limpeza pública, coleta
domiciliar, hospitalar, detritos industriais destinando o lixo em área adequada, como aterro sanitário.
manter, com cooperação técnica e financeira da união e do estado programa de educação infantil e ensino
fundamental; prestar com a cooperação técnica e financeira da união e do estado, serviços de atendimento à
saúde da população; promover no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e
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controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, respeitando o plano diretor municipal;
promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico local, observada a
legislação e as ações fiscalizadoras federal e estadual; promover a cultura, a arte, o desporto e o lazer;
fomentar a produção agropecuária, industrial, comercial, artesanal e demais atividades econômicas; realizar
serviços de assistência social, diretamente ou por meios de instituições privadas, conforme critério e
condições estabelecidos em lei municipal; fixar: a) tarifas dos serviços públicos, inclusive dos serviços de
táxis; b) horário de funcionamento dos estabelecimentos públicos municipal; sinalizar as vias públicas,
urbanas e rurais; regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos; conceder licença para: a)
localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; b) afixação
de outdoor, letreiros, faixas em locais públicos, emblemas e utilização de alto falantes para fins de
publicidade e propaganda em locais públicos; c) exercício do comércio eventual ou ambulante; d) realização
de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais; e) prestação dos serviços de
táxis e demais serviços de utilidade pública; elaborar, implantar e executar a política de desenvolvimento
urbano, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das áreas habitadas e
garantir o bem estar de seus habitantes; elaborar e executar, com a participação das associações
representativas da comunidade, o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e
de expansão urbana, deste município; dispor mediante lei específica, sobre o adequado aproveitamento do
solo urbano não edificado e subutilizado, podendo promover o parcelamento ou edificação compulsória,
tributação progressiva ou desapropriação, na forma da constituição federal, caso o seu proprietário não
promova seu adequado aproveitamento; constituir a guarda municipal, destinada à proteção de seus bens,
serviços e instalações, inclusive dos bens privados, conforme dispuser a lei; planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas; legislar sobre licitação e contratação em todas as modalidades
para administração pública municipal, direta e indiretamente, inclusive as fundações públicas municipais e
empresas sob o seu controle, respeitadas as normas gerais da legislação federal; participar da gestão regional
na forma que depuser a lei estadual; ordenar o trânsito nas vias públicas e a utilização do sistema viário local;
disciplinar a localização, instalação, funcionamento de máquinas, motores, estabelecimentos industriais,
comerciais e de serviços prestados ao público; fiscalizar e implementar ações no sentido de impedir invasões
de bens imóveis de propriedade do município. art. 13 - é da competência comum do município, da união e
do estado. i. zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público; cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
necessidades especiais; proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a evasão, a
destruição e a descentralização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência; proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna e a flora; fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; promover programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; registrar, acompanhar e
fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios; estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito; Considerando o
disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
na área da Engenharia Civil, são: Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
entre outras, os seguintes serviços: abastecimento de água e esgotos sanitários; limpeza pública destinando
o lixo em área adequada, como aterro sanitário; promover no que couber, adequado ordenamento territorial
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, respeitando o
plano diretor municipal; sinalizar as vias públicas, urbanas e rurais; regulamentar a utilização de vias e
logradouros públicos; conceder licença para: localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços; afixação de outdoor, letreiros, faixas em locais públicos, emblemas e
utilização de alto falantes para fins de publicidade e propaganda em locais públicos; elaborar e executar, com
a participação das associações representativas da comunidade, o plano diretor como instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana, deste município; dispor mediante lei específica, sobre o
adequado aproveitamento do solo urbano não edificado e subutilizado, podendo promover o parcelamento
ou edificação compulsória, tributação progressiva ou desapropriação, na forma da constituição federal, caso
o seu proprietário não promova seu adequado aproveitamento; promover programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; Considerando que a ART de nº
SE20180133388 está devidamente preenchida o boleto será liberado para pagamento, sendo esta validada
após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável
técnico da Prefeitura Municipal de Pedrinhas com uma carga horária de 10 horas semanais e da firma Rj
Serviços Ltda – ME localizada em Arauá com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o
profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única
pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja
compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas
jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário
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12.

1696931/2018
Indicação do
responsável
técnico

ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a
Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento
Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro Civil Rafael Dias
Souza Santos como responsável técnico da Prefeitura Municipal de Siriri.
A firma JOAQUIM BUENO DOS SANTOS 11262990815 em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução
336/89 do CONFEA indica como responsável técnico Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurança do
Trabalho Welton Cardoso Viana e anexa à documentação analisada pela Assessoria Jurídica. O profissional
possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando o limite de suas formação. Considerando que o profissional fora contratado para desempenhar
atividades com engenheiro eletricista. Considerando objeto social constante no ato constitutivo da empresa
é o que segue: instalação e manutenção elétrica. Conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da engenharia elétrica, são: instalação e
manutenção elétrica A requerente apresenta a ART de nº SE20180128720 que está devidamente preenchida.
O boleto será liberado para pagamento. Devendo esta ART ser validada após comprovação de pagamento
pela GRC. Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Celinet Informática Ltda
Me, localizada, na Rua Prof. Pedro Alves De Macedo, n°16, Bairro: Centro; Itabaianinha - SE com uma carga
horária de 20 horas semanais. Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de
uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou
concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente
atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno
desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro Eletricista, Engenheiro de
Segurança do Trabalho Welton Cardoso Viana como responsável técnica da empresa JOAQUIM BUENO
DOS SANTOS 11262990815.

C) Relator: Japiassu de Melo Freire (09)

13.

14.

1699411/2018
Indicação do
responsável
técnico

1698935/2018
Indicação do
responsável
técnico

A firma Neo Eng Construtora Eireli - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Eduardo José
Araújo Costa junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsável técnico o
Engenheiro Civil Manoel Luiz Passos Tavares; Considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; Considerando o objetivo pleno constante no Sistema Coorporativo, as
atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios; construção de
instalações esportivas e recreativas; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de ferrovias e
rodovias; obras de terraplanagem; outras obras de construção civil; serviços de engenharia; construção de obrasde-arte especiais; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes
no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Construção de edifícios; construção de
instalações esportivas e recreativas; incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de ferrovias e
rodovias; obras de terraplanagem; outras obras de construção civil; serviços de engenharia; construção de obrasde-arte especiais; Considerando que a ART de nº SE20180130825 está devidamente preenchida, devendo ser
boleto para pagamento, sendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que
o profissional indicado é responsável técnico da firma Araújo Costa Engenharia e Representações Ltda – EPP
localizada Aracaju sendo que o mesmo é sócio da referida empresa e na época do registro não se exigia carga
horária; Considerando que o profissional está sendo indicada para o cumprimento de uma carga horária de 30
horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que
haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03
pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada
pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a
Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento
Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Eduardo José Araújo Costa como
responsável técnico da firma Neo Eng Construtora Eireli – ME.
A empresa ITN TELECOM EIRELI solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnico o
Engenheiro Eletricista - Técnico em Estradas Gerson de Araujo e Oliveira. Considerando que o responsável
técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de suas formações; Considerando o Contrato Social apensado aos autos, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: serviços de comunicação multimídia - scm;
provedores de acesso às redes de comunicações; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de
informação na internet; serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Considerando o disposto no
art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
Engenharia telecomunicações, são : serviços de comunicação multimídia - scm; provedores de acesso às redes de
comunicações; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; serviços
combinados de escritório e apoio administrativo; Considerando que a ART de nº SE20180128532 está
devidamente preenchida, o boleto foi liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação
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15.

1697448/2018
Indicação do
responsável
técnico

16.

1699612/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

17.

1697440/2018
Indicação de
responsável
técnico

de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Itnet Ltda - Me
localizada Avenida Ivo De Carvalho, n°350, Bairro:Centro; Cidade: Itabaiana-SE com uma carga horária de 10
horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária
de 10 horas semanais; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art.
94 inciso XIV, o registro da firma a indicação do Engenheiro eletricista Gerson de Araujo e Oliveira como
responsável técnica da empresa ITN TELECOM EIRELI
A empresa M Santana Construção e Incorporação Ltda - ME indica como responsável técnico o Engenheiro Civil
Davson José do Nascimento. Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações;
Considerando o objetivo pleno constate no Sistema Coorporativo, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, aqui transcritas são: Incorporação de empreendimentos imobiliários; construção de edifícios; compra e
venda de imóveis próprios; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Incorporação de empreendimentos
imobiliários; construção de edifícios; Considerando que a ART de nº SE20180125065 está devidamente
preenchida devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta validada após a comprovação de
pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas Nunes Ferreira
Construção e Serviços Ltda localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais e Csb Construções e
Incorporações Eireli - ME localizada em Aracaju com carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o
profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando
o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além
de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de
tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do
CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad
referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto na
legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94
inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro Civil Davson José do Nascimento como responsável técnico
da firma M Santana Construção e Incorporação Ltda – ME.
A firma Fasa - Francisco Agamenon Suzarte & Cia Ltda solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil Lauro Luiz Maia Pequeno. Considerando que o responsável técnico
possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu
objetivo social, respeitando os limites de sua formação; Considerando o Ato Constitutivo apensado no protocolo,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Incorporação de imóveis próprios;
construção de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios e
residências; comércio varejista de automóvel, camionetas e utilitários novos; comércio varejista de automóvel,
camionetas e utilitários usados; Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017; Considerando o disposto no art.
13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
Engenheira Civil, são Incorporação de imóveis próprios; construção de apartamentos, casas, conjuntos
habitacionais, prédios, edifícios, edificações, condomínios e residências; Considerando que a ART de nº
SE20180132103 está devidamente preenchida, devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta
validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável
técnico da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro com uma carga horária de 10 horas semanais e da
firma Maia & Cavalcante Empreendimentos Ltda – ME localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas
semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10
horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por
uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que
haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03
pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual;
Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada
pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a
Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento
Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro o registro da empresa Fasa - Francisco Agamenon
Suzarte & Cia Ltda bem como a indicação do Engenheiro Civil Lauro Luiz Maia Pequeno como responsável
técnica.
A firma Total Energi Projeto e Construcoes LTDA em atendimento ao art. 8º inciso II da Resolução 336/89 do
CONFEA indica como responsável técnico o Engenheiro Eletricista Bruno da Hora Passos e anexa à
documentação analisada pela Assessoria Jurídica. Os profissionais possuem atribuições compatíveis para
executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações.
Considerando objeto social constante na quinta alteração contratual da empresa é o que segue: as atividades de
serviços de engenharia; serviços de desenho técnicos relacionados á arquitetura e engenharia; locação de
automóveis sem condutor; manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para
veículos; manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; manutenção e reparação
de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; manutenção e reparação de equipamentos de
transmissão para fins industriais; instalação de máquinas e equipamentos industriais; manutenção e reparação
de máquinas e equipamentos de uso geral; serviços de usinagem, tornearia e solda; serviços de tratamento e
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18.

1699636/2018
Indicação de
responsável
técnico

19.

1697418/2018
Indicação do
responsável
técnico

revestimento de metais; construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias; construção de obras de arte
especiais; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; construção de estações de redes de distribuição de
energia elétrica; obras de irrigação, construção de instalações esportivas e recreativas, perfurações e sondagens,
instalação e manutenção elétrica; serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da
construção; administração de obras; obras de alvenaria; limpeza em prédios e em domicílios; atividades
paisagísticas; atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, montagem e instalação de
sistemas de equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; geração de energia
elétrica. Conforme o art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da
empresa, na área da engenharia elétrica, são: as atividades de serviços de engenharia; serviços de desenho
técnicos relacionados a engenharia; manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores
elétricos; construção de estações de redes de distribuição de energia elétrica; instalação e manutenção elétrica;
atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, montagem e instalação de sistemas de
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; geração de energia elétrica. A
requerente apresenta a ART de nº SE20180129879 que está devidamente preenchida. O boleto será liberado
para pagamento. Devendo esta ART ser validada após comprovação de pagamento pela GRC. Considerando que
o profissional indicado é responsável técnico da Prefeitura Municipal De São Cristóvão, localizada Praça Getúlio
Vargas, n° 298, Bairro: Centro ; São Cristóvão - SE com uma carga horária de 30 horas semanais. Considerando
que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais;
Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única
pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja
compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas
jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou
concedida em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente
atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta
casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação engenheiro eletricista, Bruno da Hora Passos como
responsável técnico da empresa Total Energi Projeto e Construcoes LTDA.
A firma Máximo Construções Eireli solicita registro neste Conselho e indica como responsável técnica a
Engenheira Civil e Técnica em Edificação Cricia Vieira de Melo. Considerando que a profissional indicada tem
duas titularidades e fora contratada para o desempenho das atividades enquanto Engenheira Civil. Solicito que a
GRC sinalize no sistema a titularidade que a profissional fora contratada no campo de observações;
Considerando que a responsável técnica possui atribuições compatíveis para executar as atividades
desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua formação;
Considerando o Ato Constitutivo apensado no protocolo, as atividades constantes no objetivo social da empresa,
aqui transcritas são: Construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica; atividades de sonorização e de
iluminação; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas; atividades de gravação de som e de edição de música; agenciamento de profissionais para
atividades esportivas, culturais e artísticas; produção musical; agenciamento de espaços para publicidade, exceto
em veículos de comunicação; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; instalação de
equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; serviços de reservas; produção de
espetáculos de dança; montagem de estruturas metálicas; impermeabilização em obras de engenharia civil;
instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos
de qualquer material; filmagem de festas e eventos; Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017;
Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social
da empresa, na área da Engenheira Civil, são Construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica em
edificações em baixa tensão; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas;
impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de portas,
janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Considerando que a ART de nº
SE20180131916 está devidamente preenchida, devendo ser liberado o boleto para pagamento, sendo esta
validada após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que a profissional indicada é responsável
técnica da firma A4 Empreendimentos Eireli localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais.
Considerando que a profissional está sendo indicada para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas
semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma
única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja
compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas
jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a
Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou
concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente
atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta
casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro o registro da empresa Máximo Construções Eireli bem como a
indicação da Engenheira Civil e Técnica em Edificação Cricia Vieira de Melo como responsável técnica.
A firma Colares Provedor e Servicos de Internet LTDA ME indica como responsável técnico o Engenheiro em
Eletrônica Matheus Gouveia Galvão junto a este Conselho. Considerando que o responsável técnico possui
atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo
social, respeitando os limites de suas formações; Considerando o objetivo social pleno constante no Sistema
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20.

1699907/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

21.

1699692/2018
Indicação de
responsável
técnico

Coorporativo, as atividades aqui transcritas são: serviços de comunicação multimídia - scm; serviços de
telecomunicações por fio não especificado anteriormente e portais; provedores de conteúdo e outros serviços
de informação na internet. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia de telecomunicações, são: serviços de
comunicação multimídia - scm; serviços de telecomunicações por fio não especificado anteriormente e portais;
provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Considerando que a ART de nº
SE20180126750 está devidamente preenchida o boleto foi liberado para pagamento, sendo esta validada após a
comprovação de pagamento pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma
Infotec - Servicos De Provedor Da Internet Ltda Me localizada Rua Boquim, n° 175, Cidade: Umbaúba com uma
carga horária de 10 horas semanais; e como também solicita inclusão de responsabilidade técnica sob o
protocolo nº 1695661/2018 da firma By Telecom Eireli Localizada na Rua Zacarias Silveira, n°21, Itabaianinha-SE
com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o
cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo
plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno; Considerando que a
Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento
Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do Engenheiro em Eletrônica Matheus
Gouveia Galvão como responsável técnica da empresa COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA
ME.
A firma Sergcon Construções e Engenharia Eireli - EPP solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil Luiz Almir de França Damázio. Considerando que o responsável técnico
possui atribuições compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu
objetivo social, respeitando os limites de sua formação; Considerando o Ato Constitutivo apensado no protocolo,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Construção de edifícios; instalação e
manutenção elétrica; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de terraplanagem; obras de
urbanização – ruas, praças e calçadas; locação de mão-de-obra temporária; preparação de canteiro e limpeza de
terreno; atividades de limpeza em geral; serviços de pintura de edifícios em geral; atividades paisagísticas;
construção de rodovias e ferrovias; perfuração e sondagens; montagem e instalação de sistemas e equipamentos
de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; serviços de preparação do terreno para obras;
obras de acabamento em gesso e estuque; obras de fundações; impermeabilização em obras de engenharia civil;
administração de obras; obras de alvenaria; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
serviços de engenharia; serviços de arquitetura; instalação e manutenção de sistemas de centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de sistema de prevenção contra incêndio; instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás; Considerando a Decisão da CEEC/SE 328/2017; Considerando o disposto no art.
13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da
Engenheira Civil, são: Construção de edifícios; instalação e manutenção elétrica em edificações em baixa tensão;
construção de instalações esportivas e recreativas; obras de terraplanagem; obras de urbanização – ruas, praças
e calçadas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; atividades de limpeza em geral; serviços de pintura de
edifícios em geral; construção de rodovias e ferrovias; sondagens; serviços de preparação do terreno para obras;
obras de acabamento em gesso e estuque; obras de fundações; impermeabilização em obras de engenharia civil;
administração de obras; obras de alvenaria; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
serviços de engenharia civil; instalação de sistema de prevenção contra incêndio; instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; Considerando que a ART de nº SE20180133358 está devidamente preenchida, devendo o
boleto ser liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento pela GRC;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Marck Franchising Construções Eireli
localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo
indicado para o cumprimento de uma carga horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução
336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa
individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de
atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº
083/2018; Considerando que a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do
Presidente conforme regimento interno; Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em
vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV.
VOTO: Defiro o registro da empresa Sergcon Construções e Engenharia Eireli - EPP bem como a indicação do
Engenheiro Civil Luiz Almir de França Damázio como responsável técnico.
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Itanhi indica como responsável técnico o Engenheiro Civil Tarcio
Vinicius Almeida Souza. Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar
as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social, respeitando os limites de sua
formação; Considerando o objetivo pleno constante no Sistema Coorporativo, as atividades aqui transcritas são:
Gerenciar as divisões de obras, habitações e estradas; coordenar e elaborar projetos de engenharia necessários à
execução das obras constantes do plano de governo; promover a supervisão, controle de qualidade e medição
de serviços, relativos às obras em andamento; responsabilizar-se pelas compras da secretaria; requisitar os
materiais de consumo, materiais permanentes, equipamentos e ferramentas necessários ao desenvolvimento
dos trabalhos da secretaria; receber e atestar o recebimento de materiais e serviços destinados à secretaria, bem
como responsabilizar-se pela guarda e utilização; realizar levantamentos básicos para elaboração de projetos
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técnicos; elaborar e fazer cumprir a programação de férias dos servidores lotados na secretaria; executar outras
tarefas correlatas que lhe sejam atribuídas; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA,
as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenheira Civil, são: Gerenciar as divisões de
obras, habitações e estradas; coordenar e elaborar projetos de engenharia necessários à execução das obras
constantes do plano de governo; promover a supervisão, controle de qualidade e medição de serviços, relativos
às obras em andamento; responsabilizar-se pelas compras da secretaria; requisitar os materiais de consumo,
materiais permanentes, equipamentos e ferramentas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos da
secretaria; receber e atestar o recebimento de materiais e serviços destinados à secretaria; realizar
levantamentos básicos para elaboração de projetos técnicos; executar outras tarefas correlatas que lhe sejam
atribuídas; Considerando que a ART de nº SE20180131326 está devidamente preenchida, caso o pleito seja
deferido o boleto será liberado para pagamento, devendo esta ser validada após a comprovação de pagamento
pela GRC; Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Unio Engenharia e
Arquitetura Ltda - ME localizada em Aracaju com uma carga horária de 10 horas semanais sendo que o mesmo é
sócio da referida empresa; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma
carga horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser
responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a
critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua
empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a decisão
deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do Presidente conforme regimento interno;
Considerando que a Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa
constante em Regimento Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação do
Engenheiro Civil Tarcio Vinicius Almeida Souza como responsável técnico da Prefeitura Municipal de Santa
Luzia do Itanhi.

D) Relator: André Luís Silva de Araújo (01)
Nº

22.

Protocolo

Relato

1699694/2018
Registro e
indicação de
responsável
técnico

A firma R INFORMATICA LTDA solicita registro neste Conselho, para tanto anexa a documentação exigida no
art. 8º da Resolução 336/89 do CONFEA analisada pela Assessoria Jurídica e indica como responsável técnico o
Engenheiro Eletricista-Técnico Em Eletrotécnica, Marcio Menezes Melo. Considerando que a responsável
técnica possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes no objetivo social da empresa,
respeitando os limites de suas formações; Considerando que em seu requerimento de empresário consta o
seguinte objeto social: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
;comércio varejista de material elétrico - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo comércio
varejista de móveis - comercio varejista de artigos de armarinho ; comércio varejista especializado de
instrumentos musicais e acessórios ; comércio varejista de artigos de papelaria ;serviços de comunicação
multimídia - scm ; serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente ; provedores de acesso
às redes de comunicações; aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios ;fotocópias ; reparação e
manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Considerando o disposto no art. 13 da Resolução
336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, na área da engenharia elétrica são:
serviços de comunicação multimídia - scm ; serviços de telecomunicações por fio não especificados
anteriormente ; provedores de acesso às redes de comunicações; reparação e manutenção de computadores e
de equipamentos periféricos. Considerando que a Requerente encaminha a ART de nº SE20180130979 que está
devidamente preenchida, tendo sido gerado boleto a ser validado após comprovação de pagamento pela GRC.
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico das firmas :MARCIO MENEZES MELO ME,
localizada na Rua Camerino, N°227, SALA 10, Bairro: Centro; Cidade: Estância; UF:SE, com uma carga horária de
não especificada;(Sua empresa individual). Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da
firma, WAGNER VALDENÊS ROCHA SANTOS - ME e localizadas respectivamente Rua Moisés C. Carvalho, N°400A,
Bairro: Centro; Cidade: Estância; UF:SE, com uma carga horária de 10 horas semanais. Considerando que o
profissional indicado é responsável técnico da firma, JETFIBER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA EIRELI
e localizada na Rua Capitão Salomão, n°120 B, Bairro: Centro; Cidade: Estância; UF:SE, com uma carga horária de
10 horas semanais; Considerando que o profissional está sendo indicado para o cumprimento de uma carga
horária de 10 horas semanais; Considerando o art. 18 da Resolução 336/1989, o profissional pode ser
responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua empresa individual e, excepcionalmente, a
critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área de atuação profissional poderá ser
responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, além da sua
empresa individual; Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE de nº 083/2018; Considerando que a
Requerente atende o previsto na legislação em vigor; Considerando a prerrogativa constante em Regimento
Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro o registro da firma R INFORMATICA LTDA bem
como a indicação engenheiro eletricista, técnico em eletrotécnica Engenheiro Eletricista-Técnico Em
Eletrotécnica, Marcio Menezes Melo como responsável técnico da empresa.
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BLOCO 03 - HOMOLOGAÇÃO - Pessoa Jurídica (02)

A) Relator: Assis Marques Feitosa Lima (01)
Nº

23.

Protocolo

Relato

1693207/2018
Indicação do
responsável
técnico

A firma Belov Obras Portuárias Ltda indica como responsáveis técnicos o Engenheiro Agrimensor e Técnico em
Agrimensura Sergio Correia Santos e a Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho Kellya Vieira Carvalho
junto a este Conselho. Considerando que a empresa mantém como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis
Hélio Machado Aragão, Juracy Gesteira Vilas-Boas, Guilherme dos Reis Falcão, e o Engenheiro Civil e Engenheiro
Naval Sergio Helemilton Belov Moreira; Considerando que os responsáveis técnicos possuem atribuições
compatíveis para executar as atividades desenvolvidas pela empresa, constantes em seu objetivo social,
respeitando os limites de suas formações; Considerando a 8° Alteração Contratual, registrada na JUCEB em
01/12/2016 sob nº 97615702 e apresentada no protocolo de n° 1689683/2017, as atividades constantes no
objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Obras portuárias, subaquáticas, marítimas e fluviais, construção
civil e de marinas, inclusive serviços de demolições, dragagem e derrocagem; Serviços de assessoria e engenharia
civil, engenharia de agrimensura e engenharia mecânica; Serviços de salvatagem, docagem, manutenção e
reparo naval e estrutural de embarcações, inclusive baleeiras; Serviços de navegação de apoio portuário, apoio
marítimo e transporte aquaviário de equipamentos náuticos; Serviços de aluguel de embarcações diversas,
rebocadores, balsas, flutuantes, cábreas, e equipamentos industriais, bate-estacas, guindastes, dragas, carreiras
navais sem operador; Serviços de montagem de unidades industriais para processamento e transferência de
petróleo, gás e derivados; Serviços topográficos, hidrográficos, oceanográficos, aquisições e processamentos de
dados meteo-oceanográficos e geodésia marítima, inclusive sinalização náutica. Considerando o disposto no art.
13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades constantes no objetivo social da empresa, nas áreas das
Engenharias Civil, De Segurança do Trabalho, de Agrimensura e Naval, são: Obras portuárias, subaquáticas,
marítimas e fluviais, construção civil e de marinas, inclusive serviços de demolições, dragagem e derrocagem;
Serviços de assessoria e engenharia civil, engenharia de agrimensura; Serviços de salvatagem, docagem,
manutenção e reparo naval e estrutural de embarcações, inclusive baleeiras; Serviços de navegação de apoio
portuário, apoio marítimo e transporte aquaviário de equipamentos náuticos; Serviços de aluguel de
embarcações diversas, rebocadores, balsas, flutuantes, cábreas, e equipamentos industriais, bate-estacas,
guindastes, dragas, carreiras navais sem operador; Serviços topográficos, hidrográficos, oceanográficos,
aquisições e processamentos de dados meteo-oceanográficos e geodésia marítima, inclusive sinalização náutica.
Considerando que as ART’s de nº SE20180113257 e SE20180113211 referente aos profissionais Sergio Correia
Santos e Kellya Vieira Carvalho respectivamente, estão devidamente preenchidas, os boletos foram liberados
para pagamento, devendo estas serem validadas após a comprovação de pagamento pela GRC; Considerando
que a indicação da Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho Kellya Vieira Carvalho deverá ser analisada pela
Comissão Especial de Engenharia de Segurança do Trabalho deste Conselho; Considerando que a interessada
atendeu as exigências previstas na legislação em vigor. Considerando a prerrogativa constante em Regimento
Interno desta casa, conforme art. 94 inciso XIV. VOTO: Defiro a indicação como responsável técnico do
Engenheiro Agrimensor e Técnico em Agrimensura Sergio Correia Santos na Belov Obras Portuárias Ltda.
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BLOCO 04 - ANÁLISE E PARECER – Auto de Infração (02);
A) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (01)
Nº

24.

Protocolo

1651722/2014

RELATO
Trata-se do Auto de Infração 2041064-2014, lavrado em 09 de dezembro de 2014, contra a pessoa jurídica SABE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.864.807/0001-84, por INFRAÇÃO enquadrada como profissional ou pessoa jurídica
por falta de ART e capitulada pelo Art. 1º da Lei 6.496, de 1977, sendo-lhe concedido 60(sessenta) dias para
apresentação de defesa ao Plenário, contados do recebimento da decisão da CEEMM através do ofício nº0492016-GAOC.
Análise:
Considerando a Resolução n° 1.008-04 do CONFEA, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os
procedimentos para a instauração, instrução e julgamento dos processos de infração;
Considerando que não houve interposição de defesa em prazo estipulado pelo Parágrafo Único do artigo 10, da
Resolução 1.008-04, o que ensejou o julgamento à Revelia, pela Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e
Metalúrgica em 09 de setembro de 2015, que decidiu pela MANUTENÇÃO do Auto de Infração 2041064-2014,
expedindo a Decisão CEEMM-SE n.264-2015;
Considerando ação fiscalizatória ao qual fora constatado à época pela fiscalização, que a pessoa jurídica SABE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.864.807/0001-84, é responsável por fabricar massas alimentícias, bebidas, entre
outras atividades relacionadas a processos químicos industriais, como também manutenção e utilização de
equipamentos mecânicos e industriais, ao qual no momento da fiscalização não foram apresentadas as ARTs dos
serviços executados, ou profissional responsável pelos mesmos;
Considerando que a fiscalização constatou a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART referente às
atividades de inspeção e manutenção das instalações industriais e mecânicas e pelos extintores, bem como pela
produção técnica especializada relativa à indústria química de produtos orgânicos;
Considerando que a infração fora enquadrada como “profissional ou pessoa jurídica por falta de ART” e
capitulada pelo Art. 1º da Lei 6.496-77:
“Art 1º - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços
profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade
Técnica" (ART)”;
Considerando o disposto no Art. 3º da Lei 6.496-77: “Art 3º - A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa
à multa prevista na alínea " a " do art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais cominações
legais”;
Considerando que a penalidade por infração ao dispositivo descrito acima está capitulada no artigo 73, alínea
“a”, da Lei nº 5.194-66:
“Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de referência fixada pelo Poder Executivo e terão
os seguintes valores, desprezadas as frações de um cruzeiro: a) de um a três décimos do valor de referência, aos
infratores dos arts. 17 e 58 e das disposições para as quais não haja indicação expressa de penalidade”;
Considerando que a interessada, irresignada com a Decisão da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e
Metalúrgica, apresenta defesa tempestiva ao qual em suma solicita a improcedência do Auto de Infração
2041064-2014;
Considerando que em seu recurso a autuada declara não comercializar serviços relacionados à atividade
mecânica, elétrica, recarga de extintores, de refrigeração, e explica, que não exerce, nem nunca exerceu,
nenhuma atividade diferente do previsto em seu objeto social, Fabricação de Laticínios, e continua relatando que
por se tratar de uma indústria de laticínios é registrada no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal-DIPOA, sob nº35, anexo na folha 30 do processo;
Considerando que em sua defesa a autuada cita o Decreto nº64.704, de 17 de junho 1969, art. 2º, 3º e 9º, que
dispõe:
“Art 2º É da competência privativa do médico-veterinário o exercício liberal ou empregatício das atividades e
funções abaixo especificadas: d) direção técnico-sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais, de
finalidades recreativas, desportivas, de serviço de proteção e de experimentação, que mantenham, a qualquer
título, animais ou produtos de origem animal;
Art 3º constitui, ainda, competência e do médico-veterinário, em campo e atuação comuns com as
correspondentes profissões legalmente regulamentadas, o exercício de atividades e funções relacionadas com:
a) pesquisa, planejamento, direção técnica, fomento, orientação, execução e controle de quaisquer trabalhos
relativos a produção e indústria animal, inclusive os de caça e pesca”;
Art 9º As firmas, associações, sociedades, companhias, cooperativas, emprêsas de economia mista e outras cuja
atividade requer a participação de médico-veterinário, estão obrigadas no registro nos Conselhos de Medicina
Veterinária das regiões onde as localizem;
Considerando que em sua defesa a autuada cita a Lei 5.517, de 17 de junho 1969, art. 5º e 6º, que dispõe:
“Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo
da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de
economia mista e particulares: e) a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que
possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam,
permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;
Art 6º Constitui, ainda, competência do médico-veterinário o exercício de atividades ou funções públicas e
particulares, relacionadas com: a) as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a
execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive as
de caça e pesca;
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Considerando que a recorrente relata ser licenciada para a atividade de fabricação de laticínios e grupo
geradores, conforme Licenças emitidas pela Adema, nº 146-2014 e 201-2015, folha 20 a 26 do processo;
Considerando que a empresa explica industrializar: leite integral, leite desnatado, leite semidesnatado em
embalagens de 1 litro, leite condensado açucarado em embalagens de 395 gramas, creme de leite em
embalagens de 200 gramas, bebidas lácteas em embalagens de 200ml e 1 litro;
Considerando que a autuada cita possuir registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de
Sergipe sob nº870, anexo na folha 32 do processo, bem como declara que o órgão tem competência privativa de
inspecionar e fiscalizar suas atividades;
Considerando que a autuada relata: “os equipamentos, instalações e demais utilidades, tais como, caldeira,
geração de frio, geradores, ar comprimido, subestação, extintores e hidrantes de incêndios, exaustores, são
todos utilizados e destinados a viabilizar o processo de industrialização e a segurança do parque industrial. Todos
estes equipamentos são, regularmente, vistoriados através de empresas especializadas e habilitadas para realizar
tais serviços”;
Considerando constar na defesa, aqui transcrito: “a manutenção dos equipamentos e instalações do parque
industrial é realizada por equipe interna, liderada pelo Gerente de Manutenção Industrial, Sr. Rogério Martins de
Souza, CREA nº PE39298”;
Considerando que apesar das alegações apresentadas, a fiscalização agiu corretamente em face da empresa
possuir equipe interna relacionada à manutenção industrial, ou seja, desenvolvendo atividades da Engenharia
sem a devida Anotação de Responsabilidade Técnica;
Considerando que não está demonstrado nos autos, que a recorrente tenha regularizado sua situação, o que
possibilita a manutenção da multa em seu valor máximo;
Considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública;
Considerando que o valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 2041064-2014 em epígrafe fora de
R$504,71, e que a multa à época da autuação, em 09 de dezembro de 2014, encontrava-se regulamentada pela
Resolução nº 1.049, de 27 de setembro de 2013, art. 1º, alínea “a”, nos valores que vão de R$ 168,24 (cento e
sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) a R$ 504,71 (quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos).
Voto:
Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto pela Manutenção da
penalidade aplicada no Auto de Infração 2041064-2014, por infração ao Art. 1º da Lei 6.496, de 1977, com a
adição dos acréscimos legais e com base nos artigos supracitados, em virtude de não estar demonstrado nos
autos a regularização da situação.

B) Relator: Rosivaldo Ribeiro Santos (01)
Nº

25.

Protocolo

1661161/2015

RELATO
Trata-se do Auto de Infração 230102-2015, lavrado em 04 de agosto de 2015, contra a pessoa física RONALDO
TAVARES DE LIMA, CPF 027.025.305-08, por INFRAÇÃO enquadrada como pessoa física leiga executando
atividade técnica e capitulada no Art. 6º alínea “a”, da Lei 5.194, de 1966, sendo-lhe concedido 60(sessenta)
dias para apresentação de defesa ao Plenário, contados da data de recebimento da decisão da CEEC através do
AR do ofício nº513-2016-GAOC.
Análise:
Considerando a Resolução n° 1.008-04 do CONFEA, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os
procedimentos para a instauração, instrução e julgamento dos processos de infração;
Considerando que não houve interposição de defesa em prazo estipulado pelo Parágrafo Único do artigo 10, da
Resolução 1.008-04, o que ensejou o julgamento à Revelia, pela Câmara Especializada de Engenharia Civil em 19
de setembro de 2016, que decidiu pela MANUTENÇÃO do Auto de Infração 230102-2015, expedindo a Decisão
CEEC-SE n. 814-2016;
Considerando ação fiscalizatória à obra com aproximadamente 140m2 e em fase de fundação, localizada na rua
Percílio Andrade, no município de Itabaiana, da pessoa física RONALDO TAVARES DE LIMA, CPF 027.025.305-08,
ao qual em fiscalização não fora encontrada Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, comprovando a
presença de profissional habilitado para assumir a responsabilidade pelas atividades de projeto e execução de
edificação em alvenaria, sistema construtivo em concreto armado, instalação elétrica de baixa tensão e rede
hidro-sanitária;
Considerando que os serviços supracitados são atividades técnicas, e como tal, necessitam da participação
efetiva, assim como autoria declarada de profissional habilitado e registrado em Conselho;
Considerando que a infração fora enquadrada como “pessoa física leiga executando atividade técnica” e
capitulada no Art. 6º, alínea “a”, da Lei 5.194-66, que dispõe:
“Art. 6º - Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo: a) a pessoa física ou
jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados aos profissionais de que trata esta
Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais”;
Considerando a Decisão Normativa 74 do CONFEA, de 27 de agosto de 2004, que dispõe sobre a aplicação de
dispositivos da Lei nº 5.194-66, relativos a infrações, em seu Art. 1°, inciso II:
“Art. 1º - Os Creas deverão observar as seguintes orientações quando do enquadramento de profissionais, leigos,
pessoas jurídicas constituídas ou não para executarem atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo
Sistema Confea/Crea, por infringência às alíneas “a” e “e” do art. 6º, arts. 55, 59 e 60 da Lei nº 5.194, de 1966:
(...) II - pessoas físicas leigas executando atividades privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema
Confea/Crea estarão infringindo a alínea “a” do art. 6º, com multa prevista na alínea “d” do art. 73 da Lei nº
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5.194, de 1966”;
Considerando que a interessada, apresenta recurso tempestivo à Decisão da Câmara Especializada de Engenharia
Civil, ao qual anexa a ART SE20160064461, elaborada/registrada/paga em 03 de novembro de 2016;
Considerando o disposto no § 2º, do art. 11 da Resolução 1.008-04 do CONFEA, que estabelece:
“§ 2º Lavrado o auto de infração, a regularização da situação não exime o autuado das cominações legais”;
Considerando o art. 43 e seu inciso V da Resolução 1.008-04 do CONFEA, que dispõe:
“Art. 43. As multas serão aplicadas proporcionalmente à infração cometida, visando ao cumprimento da
finalidade do interesse público a que se destina, observados os seguintes critérios: ... V - regularização da falta
cometida”;
Considerando que o interessado somente providenciou a regularização após a lavratura do Auto de Infração,
conforme comprovado nos autos, mediante a ART n. SE20160064461 registrada/paga em data posterior à
lavratura do Auto de Infração, o que motiva a aplicação da multa em seu valor mínimo, tal como dispõe o art. 43,
inciso V, da Resolução nº 1.008, de 2004;
Considerando que os agentes de fiscalização dos conselhos de fiscalização profissional gozam de fé pública;
Considerando que o valor da penalidade aplicada no Auto de Infração 230102-2015 em epígrafe fora de
R$1.788,72, e que a multa à época da autuação, em 04 de agosto de 2015, encontrava-se regulamentada pela
Resolução nº 1.058, de 26 de setembro de 2014, art. 1º, alínea “d”, nos valores que vão de R$894,36 (oitocentos
e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) a R$ 1.788,72 (um mil setecentos e oitenta e oito reais e
setenta e dois centavos).
Voto:
Diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, voto pela manutenção do
Auto de Infração 230102-2015, por infração ao Art. 6º alínea “a”, da Lei 5.194, de 1966, em tempo, reduzo o
valor da MULTA PARA O VALOR MÍNIMO da penalidade aplicada com a adição dos acréscimos legais e com
base nos artigos supracitados, em função da regularização da falta cometida.
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BLOCO 05 - ANÁLISE E PARECER – Pessoa Jurídica (01);
A) Relator: Cláudio Soares de Carvalho Júnior (01)
Nº

26.

Protocolo

1697470/2018

RELATO
A empresa Valença Menezes Construções e Incorporações Eireli solicita registro neste Conselho e indica como
responsável técnico o Engenheiro Civil Igor Natan Santana Guimarães.
Análise:
Considerando que o responsável técnico possui atribuições compatíveis para executar as atividades, constantes
no objetivo social da empresa, respeitando os limites de suas formações; Considerando o Contrato Social
apensado aos autos, as atividades constantes no objetivo social da empresa, aqui transcritas são: Construção de
edifícios (comerciais e residenciais de qualquer tipo); incorporação de empreendimentos irnobiliários; compra e
venda de imóveis próprios, tais corno edifícios residenciais (apartamentos e casas), edifícios não residenciais,
inclusive salões de exposições, shopping centers, etc, terrenos; administração de obras; Considerando a Decisão
da CEEC/SE de nº 328/2017; Considerando o disposto no art. 13 da Resolução 336/89 do CONFEA, as atividades
constantes no objetivo social da empresa, na área da Engenharia Civil, são: Construção de edifícios (comerciais e
residenciais de qualquer tipo); incorporação de empreendimentos irnobiliários; administração de obras;
Considerando que o profissional indicado é responsável técnico da firma Joao Marcos Pereira Vieira - ME
localizada em Ilha das Flores com carga horária de 10 horas semanais; Considerando que o profissional está
sendo indicado para o cumprimento de uma carga horária semanal de 10 horas; Considerando o art. 18 da
Resolução 336/1989, o profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica além de sua
empresa individual e, excepcionalmente, a critério do Plenário, desde que haja compatibilização de tempo e área
de atuação profissional poderá ser responsável técnico por até 03 pessoas jurídicas nas áreas abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, além da sua empresa individual; Considerando que pelo fato da Decisão Plenária 182/15
encontrar-se suspensa, a decisão deverá ser realizada pelo plenário ou concedido em ad referendum do
Presidente conforme regimento interno;
Considerando a Decisão Plenária do CREA/SE 083/2018; Considerando que o pleito fora deferido em ad
referendum do Plenário pelo Presidente em 17/07/2018; Considerando que a ART de nº SE20180126687 está
devidamente preenchida, o boleto foi fora liberado para pagamento em 17/07/2018 pela AOC, mas sem a devida
quitação; Considerando que a Requerente apresentou uma nova ART em substituição da ART anterior, sob nº
SE20180129423, em 08/08/2018, devidamente preenchida, o boleto também fora liberado para pagamento,
porém sem a devida quitação; Considerando que a Requerente não atende o previsto na legislação em vigor.
Voto:
Sou pelo indeferimento do registro da firma Valença Menezes Construções e Incorporações Eireli bem como
da indicação do engenheiro civil Igor Natan Santana Guimarães com responsável técnico com posterior
arquivamento do processo.
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