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      NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS 

A SEAERJ EM DEFESA DA ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS 

  
 

    Ano VI      Fique Sabendo  Nº 228          

Dia  19 outubro de 2018 

 

CICLO DE PALESTRAS IEEA 

 

Na última quarta-feira (11) foi realizado a segunda palestra do projeto “Ciclo de 

palestras do IEEA” na SEAERJ. O convidado da semana foi o engenheiro Ronaldo 

Ferreira que apresentou “Vida útil de uma instalação elétrica”.  

 

Ronaldo iniciou sua apresentação exemplificando as normas atuais adequadas de 

uso e seus dispositivos de segurança e mostrou como evitar danos maiores ao 

ocorrer um choque. A fadiga de materiais, de instalação com relação a fios e mau 

uso tornam o circuito perigoso. O palestrante explicou que os diâmetros elevados 

em cabos servem para evitar queda de tensão e não é recomendável que sejam to-

talmente preenchidos. É necessário avaliar questões de segurança e de durabilida-

de do material e evitar descargas.  

 

A superlotação do cabo pode ocasionar no mal funcionamento dos aparelhos e 

compromete tudo. Existe uma norma que determina o valor oficial da carga. Ele 

explica que a qualidade do material implica diretamente com o rendimento e a du-

rabilidade da instalação. Para ele, é importante adquirir material que possa ser reti-

ficado no futuro, caso necessário. Um circuito subdimensionado que sofre sobre 
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carga altera características de resistência do produto, aquecer o isolamento e 

causa ressecamento. Ronaldo explicou fatores de segurança que fazem a diferen-

ça na hora de realizar uma instalação, para que não haja acidentes. Além disso ele 

detalhou a inspeção e vistorias que devem ser realizadas. O palestrante encerrou 

sua apresentação deixando claro que as normas de segurança devem ser seguidas 

de acordo com o estatuto regente e esclareceu dúvidas da plateia presente.  
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ALTERAÇÃO NA LEI DO IEA PROPOSTA  

PELO DEPUTADO LUIZ PAULO 

 

PROJETO DE LEI Nº 4228/2018 

EMENTA: 

ALTERA A LEI Nº 6826, DE 30 DE JUNHO DE 1990, QUE MAJORA VENCIMENTOS 

BÁSICOS DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA FUNCIONAL QUE MENCIONA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autor(es): Deputado LUIZ PAULO 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESOLVE: 

Art. 1º - Acrescentem-se § 1º, § 2º § 3º ao art 1ºda Lei n.6.826 de 30 de junho de 

2014, com a seguinte redação: 

"Art. 1º............................. 

§ 1º- A progressão funcional dos servidores públicos titulares de cargos de pro-

vimento efetivo a que se refere a Lei Lei Estadual nº 1.733, de 1 de novembro de 

1990, da estrutura do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA, dar-se 

obedecendo a critério de avaliação de desempenho que comprove de modo obje-

tivo a realização de cursos técnico cientifico com o mínimo de 150 horas em con-

formidade com as condições de temporalidade disposta na tabela do Anexo I da 

Lei 6826/14. 

§ 2º- Os servidores inativos e aqueles que estiverem no nível final G terão pari-

dade na correção dos seus vencimentos independentemente das exigências de 

avaliação dispostas para a progressão dos demais servidores ativos.  

§ 3º- Aplicar-se-á o critério de paridade para os demais servidores do Instituto 

Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA desde que cumpridas as exigências § 

1 da presente Lei. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 20 de junho de 2018. 

Deputado LUIZ PAULO 
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JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei tem a finalidade de garantir o direito dos servidores 

do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura - IEEA à progressão funcional e 

corrigindo o vício de inconstitucionalidade, sugerida pelo Procuradoria Geral do 

Estado, criando novo critério para a progressão. 
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REVISTA SEAERJ BUSCA ARTIGOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS 

 

A SEAERJ através de seus meios de comunicação, está destinando espa-

ços para apresentação de artigos técnicos e científicos nos diversos eixos 

temáticos da engenharia e arquitetura públicas.  

Podemos abrir períodos para submissão dos abstracts que, uma vez sele-

cionados pelos membros do Conselho Editorial, serão publicados na for-

ma de artigo científico.  

Com objetivo de elevar interesse da comunidade acadêmica pela nossa 

revista, e também de oficializar nacional e internacionalmente os meios 

de comunicação da SEAERJ, no âmbito de publicações técnicas e científi-

cas, podemos solicitar inscrição da nossa revista no ISSN (International 

Standart Serial Number), o que permitirá identificar os títulos das publica-

ções seriadas durante o seu ciclo de existência. 

A partir de agora estamos aceitando artigos técnicos e científicos para 

publicação em nossos meios de comunicação: revista da SEAERJ,  site da 

SEAERJ e Fique Sabendo, desde que os assuntos sejam voltados para pro-

jetos e obras púbicas, nos diferentes eixos temáticos da engenharia e ar-

quitetura. O template com padrão de formatação estará disponível em 

breve. 
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ESPAÇO  

RESERVADO PA-

RA  

PUBLICIDADE 

LIGUE: 

(21) 2205-2795 
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ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!  
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais             

informações em “ART e Acervo Técnico". 

Colega, indique novos sócios. 

  somos  mais  FORTES! 
Ao preencher a ART  do CREA RJ 

8 de novembro 
Das 19:00h às 23:00h 

PREZADO  COLEGA 
 

Como já é do seu conhecimento, 

a nossa SEAERJ está passando por 
momento financeiro muito difícil 
com a crise que se instalou, nos 

últimos anos, em nosso País. 

Uma das maneiras de você ajudar 
a SEAERJ, é almoçar com mais fre-

quência em  nosso restaurante. 

A comida é do tipo caseiro e mui-
to  saborosa, como você já sabe. 

Venha, ajude-nos a reerguer a 
SEAERJ. 

Traga seus colegas de trabalho. 

A SEAERJ AGRADECE 

http://www.crea-rj.org.br/

