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Rerratifica os Atos do Presidente de nºs 019/12, 022/12 e revoga os Atos de nºs 036/07, 037/07,  
004/08, 007/11, 008/12, 042/12 e 043/12.  

 

MARCELO CARDINALE  BRANCO, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, nos 

termos do artigo 21, incisos II, X e XIII do Estatuto Social, DETERMINA, a partir de 27/12/2012, a 
seguinte alteração na Estrutura da Diretoria Adjunta de Sinalização – DS, UO 7000, conforme segue: 
 
 
UO Nome/ Sigla da Área Sigla Titular 

7000 Diretoria Adjunta de Engenharia de Sinalização  DS Luiz Alberto dos Reis  

7001 
Departamento de Gestão de Contratos de Equipamentos 
de Fiscalização 

DGC Gilberto Lima Santos  

7100 Superintendência de Engenharia de Sinalização  SSI Armando Antonio Fontoura Filho 

7101 
Departamento de Engenharia de Planejamento 
Operacional de Sinalização 

DPO-9 Antonio Carlos Gimenes 

7140 Gerência de Engenharia de Sinalização GSI Carlos Costa  

7141 Departamento de Engenharia de Campo da Sinalização DSI Manoel Messias G. de Almeida 

7142 
Departamento de Engenharia e Fiscalização de Campo 
de Sinalização 

DEF Paulo José André Pereira  

7143 
Departamento de Engenharia de Gestão de Materiais de 
Campo 

DEG Ricardo Kazuo Miamoto 

7150 
Gerência de Engenharia de Padronização de Projetos de 

Sinalização 
GPS José Poli Junior 

7151 Departamento de Engenharia de Projetos de Sinalização DPR Luis Antonio de Sousa  

7152 
Departamento de Engenharia de Desenvolvimento de 
Novas Tecnologias 

DNT Heliton da Silva  

7160 
Gerência de Engenharia de Gestão de Contratos de 

Sinalização 
GGC Fernando Luis Tedeschi 

7161 Departamento de Gestão de Atas DGA Rail de Mendonça Junior 

7162 Departamento de Engenharia de Logística de Materiais DLM Wanderley da Fonseca Borges 

 
Principais Atribuições das novas unidades: 
 

Departamento de Engenharia de Planejamento Operacional de Sinalização – DPO 9 
 Planejamento e escala operacional da sinalização 

 Interface com as concessionárias (Eletropaulo, Dersa e Outros) 

 Itens de controle de dados e produção de sinalização 

 Cadastro de sinalização e controle de aplicativos  

 Controle de Recursos humanos e materiais da sinalização 

 Planejamento e programação de execução de projetos de sinalização 
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Gerência de Engenharia de Sinalização e respectivos Departamentos 
 Implantação de sinalização semafórica, vertical e horizontal para projetos emergenciais com execução em 

curto prazo; 

 Acompanhamento com equipes de sinalização a cargas dimensionadas, para intervenções necessárias na 
sinalização viária; 

 Vistorias para relatório fotográfico de sinalização danificada para manutenção e revitalização; 

 Obras de manutenção e desobstrução de redes de dutos, caixas de passagem e descida de postes; 

 Obras de rebaixamento de calçadas para acessibilidade em locais pontuais de projetos específicos; 

 Operacionalização da sinalização durante Eventos Especiais; 

 Acompanhamento e execução de serviços de manutenção corretiva emergencial de sinalização vertical e de 
semáforos; 

 Interface entre a engenharia e a contratada semafórica; 

 Acompanhamento da execução de contratos (ex. no-breaks, gerador, etc.); 

 Análise de documentação, fiscalização e aceite de serviços de sinalização de Polo Gerador de Tráfego e 
Obras de Terceiros; 

 Implantação de sinalização viária de desvio de tráfego em função de danos à sinalização; 

 Manutenção dos equipamentos de fiscalização fotográficos (Refis e Reifex); 

 Confecção e montagem em caráter excepcional de placas de sinalização com aplicação de película e suportes 
especiais (inexistente no mercado ou fora de padrão); 

 Fiscalização e medição de serviços contratados da Ata de Registro de Preços de Sinalização, serviços de 
reconfiguração de lombadas, etc; 

 Gestão de materiais retirados da via pública e encaminhamento de materiais inservíveis. 

 

Gerência de Engenharia de Padronização de Projetos de Sinalização e respectivos 

Departamentos 
 Elaboração de projeto elétrico de cruzamento semafórico; projeto executivo de redes de comunicação e laços 

detetores; projetos de compatibilização de nobreaks; 

 Elaboração de projetos e cadastro de redes de dutos para semáforos; 

 Análise e aprovação de projetos de rede de dutos para semáforos com cabos subterrâneos elaborados por 
Polos Geradores e terceiros; 

 Controle de qualidade de materiais utilizados na sinalização horizontal, vertical e obras; 

 Análise de laudos técnicos de materiais utilizados na sinalização horizontal, vertical e obras; 

 Análise dos materiais de sinalização quanto ao atendimento a especificações técnicas e normas; 

 Controle de Hardware e Software de sinalização; 

 Homologação, padronização e especificação de materiais, equipamentos e serviços de sinalização. 

 

Gerência de Engenharia de Gestão de Contratos de Sinalização e respectivos Departamentos 
 Elaboração de documentação e acompanhamento do processo para contratação de serviços pertinentes à Ata 

de Registro de Preços de Sinalização; 

 Gestão do processo de sinalização envolvendo Ata de Registro de Preços de Sinalização; 

 Acompanhamento logístico de controle, guarda e manutenção de estoques de materiais de sinalização. 

 
 
 
 

 
MARCELO CARDINALE BRANCO  
Presidente 

 

 
 

 

 

UO DE ORIGEM:   DS (Original assinado no arquivo da INC) 


