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Tito Carvalho
Presidente do CAU/ES

Palavra do Presidente

Uma jornada de muito
trabalho e dedicação

Há exatos seis anos (dezembro 2011), ao tomar posse nos 

cargos de conselheiros do Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Espírito Santo (CAU/ES) nos víamos diante de 

um grande desafio: implantar uma instituição que cum-

pra suas funções legais, atenda a sociedade em geral e, 

em especial, aos quase 80 mil arquitetos e urbanistas em 

todo o Brasil num prazo urgente, de tal forma que não 

houvesse qualquer interrupção do exercício profissional. 

O CAU, originado pela Lei Federal nº 12.378/10, é uma con-

quista da sociedade e uma mensagem evidente: precisa-

mos de cidades mais justas, belas, organizadas, inovadoras 

e sustentáveis.

Nesse sentido, o CAU nasceu com a missão de ser muito 

mais que uma nova burocracia, mas com a função de ser 

um grande articulador e incentivador na compreensão da 

arquitetura e urbanismo como estratégia de produção das 

cidades. Uma estratégia que deve articular pessoas, institui-

ções e ambientes.

Vivemos a fase inicial de implantação, dolorosa, mas rapida-

mente superada. Passamos em seguida pela fase de estru-

turação com ampliação dos quadros funcionais, ampliação 

de serviços, melhorias de processos internos. 

Chegamos enfim àquela que considero terceira fase, o 

CAU/ES construindo relações formais com outras institui-

ções, ocupando seu lugar de protagonismo no debate do 

presente e futuro das nossas cidades, promovendo a com-

preensão da real importância da arquitetura e urbanismo 

e, por consequência, dos arquitetos e urbanistas.

Mantendo toda atenção possível às questões operacionais e 

à permanente necessidade de aprimoramento do trabalho 

e da relação com os profissionais, conseguimos ainda pro-

por à sociedade debates de alto valor tratando temas como 

sustentabilidade urbana e ambiental, divulgação da NOVA 

AGENDA URBANA da ONU, aplicação da Lei de assistência 

Técnica às Habitações de Interesse Social, debates perma-

nentes sobre PDMs, PDU e PDUI, aprovação da lei de ma-

nutenção predial obrigatória em edificações no município 

de Vitória, além de temas muito relacionados ao exercício 

profissional como aplicação do salário profissional, tabela de 

honorários, aprovação de projetos, entre outros temas.

Vale ressaltar que tudo isso só foi possível com a coragem 

e dedicação de muitos colegas conselheiros estaduais que 

abraçaram este desafio abrindo mão de um tempo de suas 

atividades profissionais e pessoais para se dedicar a uma cau-

sa coletiva, cujo maior efeito certamente se dará num prazo 

longo, mas que precisava ser plantado agora. Parabéns!

Da mesma forma, faz-se necessário ressaltar a dedicação 

dos colaboradores que estiveram na linha de frente desse 

processo. Sem o esforço de toda equipe não teríamos avan-

çado tanto. Muito obrigado!

Hoje, o CAU/ES é uma realidade e, mesmo com poucos 

anos de existência, cumpre suas funções legais e ocupa um 

lugar de destaque na promoção da qualidade de vida ur-

bana e da valorização dos arquitetos e urbanistas. 

Mas estamos apenas no começo de uma longa jornada. 

O futuro do CAU/ES e do exercício profissional está inti-

mamente ligado ao futuro de nossas cidades, da nossa 

capacidade em promover uma nova cultura de produção 

e uso das cidades. 

Arquitetura e urbanismo para todos na busca das cidades 

que precisamos!
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História CAU

Luta de décadas

Depois de mais de 50 anos de luta, os arquitetos e 

urbanistas finalmente conseguiram criar seu próprio 

conselho profissional. Mas o caminho não foi fácil e 

apenas em 1998 as ações começaram a tomar corpo 

com a constituição do Colégio Brasileiro de Arquitetos 

(CBA), considerado um dos fatos políticos mais impor-

tantes na cinquentenária batalha da categoria por um 

organismo próprio de regulamentação da profissão.

Com a formação do CBA, cujo objetivo era discutir a 

criação do conselho, foram realizadas intensas discus-

sões, negociações e debates com a sociedade brasi-

leira a respeito da elaboração do texto de lei para a 

criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU).

Aprovação da Lei

Após inúmeras tentativas de independência, somente 

em 2003, com a categoria unida e fortalecida, um an-

teprojeto de lei foi elaborado para a regulamentação 

da profissão e criação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), sendo posteriormente entregue a 

Brasília
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diversas autoridades.

Ainda em 2003, o senador José Sarney apresentou 

o projeto de Lei 347, com texto idêntico ao sugerido 

pelo Colégio. O projeto aprovado pelo plenário do Se-

nado, no entanto, só seguiu para sanção presidencial 

em 2007, mas recebeu o veto do então presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, por ser considerado inconstitucio-

nal, uma vez que a iniciativa partiu do Legislativo e não 

do Executivo.

Ciente da necessidade de criação do CAU, o presi-

dente determinou a redação de um projeto com o 

mesmo teor aos ministérios envolvidos, encaminhan-

do à Câmara do Deputados - quase um ano depois 

- o PL 4.413/2008.

E assim, no penúltimo dia de 2010, às vésperas de deixar 

seu cargo, o presidente Lula recebeu representantes das 

entidades de classe no Palácio do Planalto e assinou a 

Lei nº 12.378, regulamentando o exercício da Arquitetura 

e Urbanismo e criando o Conselho de Arquitetura e Ur-

banismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquite-

tura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. A lei 

foi publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte, 

ou seja, em 31 de dezembro de 2010.

Para o presidente do CAU/ES, Tito Carvalho, os arquite-

tos queriam ter um conselho próprio por entenderem 

que haviam questões que precisavam ser tratadas, mas 

Sessão plenária
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que não tinham espaço no conselho anterior, o CREA. 

“As cidades cresceram, o número de profissionais era 

enorme e tínhamos questões tanto do exercício profis-

sional quanto da fiscalização, temas de nosso interes-

se, os quais entendíamos que o antigo conselho não 

conseguia trabalhar. Construir cidades com qualidade 

de vida também era uma questão fundamental, na ex-

pectativa que o Conselho ajudasse a construir um novo 

paradigma na formação das cidades. Conselho não 

tem função de proteger profissional, pelo contrário. A 

função de todo conselho é fiscalizar o profissional, pro-

tegendo a sociedade. Para cumprir isso, precisávamos 

de um ambiente específico”, explicou. 

CAU/ES

Com a sanção da Lei nº 12.378/2010 iniciou-se uma nova 

luta: a estruturação dos Conselhos nos estados. O ano 

de 2011 foi cercado de expectativas e enormes desafios.

Era o início de um atribulado período de mudança da 

regulamentação da profissão do então CREA para o re-

cém-criado CAU, com eleições realizadas no final do 

ano para compor os membros dos conselhos estaduais 

e, assim, iniciar 2012 com o CAU assumindo de fato as 

suas funções: “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercí-

cio da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela 

fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 

classe em todo o território nacional, bem como pugnar 

pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e ur-

banismo” (§ 1º do art. 24 da Lei nº 12.378/2010).

Eleições 

Ocorridas em 26 de outubro de 2011, as eleições foram 

realizadas de forma inovadora e democrática por meio 

da internet, sendo o voto obrigatório para todos os ar-

quitetos brasileiros devidamente registrados. Tal pro-

cesso inovador do sistema de votação já demostrava 

a opção pela tecnologia como parceira fundamental 

no desenvolvimento dos processos e serviços a serem 

oferecidos pelo CAU.

Estruturação

O ano de 2012 foi marcado pela construção de um so-

nho coletivo, de desafios e uma grande vitória. Apesar 

do receio dos arquitetos e urbanistas de não conse-

guirem trabalhar e registrar seus projetos — no Espírito 

Santo eram 1.634 profissionais —, uma vez que ocorre-

ria a desconexão com o sistema Confea/Crea, o CAU 

conseguiu em pouco tempo prover meios de trabalho 

para a categoria.

Com a implantação do Sistema de Informação e Co-

municação do CAU, qualquer arquiteto do país pôde 

acessar pela internet o novo Conselho e obter, inicial-

mente, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), 

o registro de novo profissional e as certidões de acervo 

técnico e de registro e quitação. Ou seja, logo de início 

já estavam funcionando os serviços documentais que 

atendiam a 80% das necessidades.

“O primeiro grande desafio foi fazer o que nunca havia 

sido feito, mas demos conta. Não só os arquitetos, mas 

toda a sociedade já estava acostumada com o trâmite 

de documentos no conselho anterior e precisava que 

os serviços continuassem a acontecer normalmente”, 

contou Tito. 

O CAU/ES optou por trabalhar uma implantação em 

três fases, as quais cada uma possuía objetivos especí-

ficos, embora seus limites temporais não fossem com-

pletamente rígidos. Nos três primeiros meses acon- Vista aérea de Vitória e Velha

teceu a instalação com atendimento às demandas 

emergenciais na sede provisória. 

Do quarto ao décimo oitavo mês, passada a estrutura-

ção inicial, foi aumentada a capacidade de atendimen-

to e a implantação de um CAU/ES sustentável, focado 

nos conceitos que o criaram e na demanda da socieda-

de e dos profissionais. Nesse período aconteceu ainda o 

1º Encontro Temático, realizado em abril de 2012, com o 

objetivo de levantar propostas e considerações a respei-

to de temas relevantes ao exercício da profissão.

Já na terceira fase, a partir do décimo nono mês, com 

a estruturação definitiva, foram iniciados concurso 

público para contratação de pessoal e planejamento 

de longo prazo, que buscava: assegurar a eficácia no 

atendimento e no relacionamento com os arquitetos 

e urbanistas; estimular o conhecimento, o uso de pro-

cessos criativos e a difusão das melhores práticas da 

profissão; garantir a eficiência no relacionamento e na 

comunicação com a sociedade; e fomentar o acesso 

da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.
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Casa do Arquiteto

O CAU é, acima de tudo, uma conquista da sociedade 

na busca por cidades com maior qualidade de vida. 

Para o exercício da Arquitetura e Urbanismo, o CAU re-

presenta mais um ambiente institucional para tornar 

a profissão de arquiteto mais respeitada, valorizada e 

acessível para todos os brasileiros.

Neste sentido, o CAU/ES convidou o Instituto de Arqui-

tetos do Brasil (IAB/ES) e o Sindicato dos Arquitetos e Ur-

banistas no Estado do Espírito Santo (Sindarq-ES) para 

unir forças e, a partir desta união, fortalecer as institui-

ções que tratam da Arquitetura e Urbanismo no estado.

Dessa forma, foi idealizado um lugar que abrigasse 

essas entidades de maneira individualizada. Sendo as-

sim, em agosto de 2014, foi inaugurada a Casa do Ar-

quiteto, um novo espaço de referência dos arquitetos e 

urbanistas do Espírito Santo. No local estão instalados 

o Sindarq-ES, o CAU/ES e o IAB/ES, além de uma es-

trutura multifuncional de apoio que é utilizada pelas 

três instituições em eventos de interesse da categoria 

no estado. O espaço de uso comum é composto por 

um pequeno auditório, área para exposições, copa e 

banheiros. A Casa do Arquiteto está localizada na Rua 

Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, em Vitória.

No evento de inauguração, realizado no dia 19 de agos-

Solenidade de inauguração da Casa do Arquiteto Obra da Casa do Arquiteto

to de 2014, o arquiteto e urbanista José Carlos Neves 

Loureiro, presidente do Sindarq-ES e vice-presidente 

do CAU/ES (2012/2014), falou da importância da Casa 

do Arquiteto. “O local é um espaço de congregação, 

aprimoramento profissional, visibilidade e discussão de 

temas relevantes da arquitetura e do urbanismo com 

a categoria e com a sociedade, no intuito de colaborar 

de forma propositiva para a melhoria da qualidade de 

vida nas cidades capixabas”.

Os objetivos específicos da Casa do Arquiteto são:

• Apresentar à sociedade os benefícios que a Arquite-

tura e Urbanismo podem promover;

• Contribuir na qualificação do exercício profissional 

dos arquitetos urbanistas;

• Colaborar com a valorização dos profissionais;

• Atender com qualidade os usuários das instituições;

• Integrar social e profissionalmente a categoria com 

a sociedade.

De acordo com o presidente do CAU/ES, Tito Carva-

lho, a Casa do Arquiteto foi um dos principais ganhos 

da atual gestão. “Ficou entendido que o conselho não 

poderia ser mais uma burocracia.  Se fosse para ser-

mos só mais uma plaquinha de fiscalização seria um 

desperdício de tempo e esforço. Tínhamos que trazer 

algo novo.  Quando fizemos a Casa do Arquiteto, convi-

damos outras instituições da arquitetura e do urbanis-

mo para compartilhar o espaço, mas as áreas são inde-

pendentes. São instituições que têm papéis diferentes 

e é importante que cada uma cumpra suas funções 

com plenitude, pois a soma disso leva nossa profissão a 

um novo patamar. Essa é uma grande realização dessa 

gestão, que é inédita também. Um conceito novo com 

integração”, comemorou.
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Gestão Administrativa
e Financeira

Recursos

A construção do Cenário de Recursos do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) é 

peça fundamental no processo de elaboração do Pla-

no de Ação e Orçamento, com o objetivo de estimar 

as disponibilidades de recursos financeiros para a exe-

cução dos projetos e atividades do CAU/ES em prol do 

desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da ar-

quitetura e urbanismo, orientando as decisões de gas-

tos em investimentos e custeios. 

As receitas do CAU/ES são provenientes dos pagamen-

tos de anuidades de seus profissionais arquitetos e ur-

banistas registrados no Conselho, das empresas que 

prestam serviços de Arquitetura e Urbanismo, também 

registrados no Conselho, e do Registro de Responsabi-

lidade Técnica (RRT). Essas três receitas juntas repre-

sentam aproximadamente 90% de toda a arrecadação 

do CAU/ES. Os outros 10% são distribuídos em receitas 

de menor porte como: atualizações monetárias, taxas, 

juros, certidão de acervo técnico, documentos de fisca-

lização, entre outros.

Estratégia de atuação

A estratégia de atuação do CAU/ES orienta-se por uma 

leitura do cenário econômico e social do país e da ar-

quitetura e urbanismo, bem como da análise do de-

sempenho e projeções sobre a evolução do Conselho 

no período. Nessas estratégias são consideradas a am-

pliação da capacidade operacional decorrente da ne-

cessidade da melhoria da fiscalização profissional e do 

atendimento aos arquitetos e urbanistas, dos recursos 

tecnológicos e da força de trabalho da instituição. 

A estratégia é definida pela identificação do foco de 

cada objetivo estratégico, representado por um con-

junto de indicadores e metas, que são desdobrados 

nos respectivos planos de ação do CAU/BR e dos 

CAU/UFs. São estabelecidos limites para a aplicação 

dos recursos, que complementam a estratégia de atu-

ação nos níveis tático e operacional. 

O Planejamento Estratégico do CAU 2023 orienta a vi-

são de longo prazo, enquanto as Diretrizes para Elabo-

ração do Plano de Ação e Orçamento 2018 direcionam 

a atuação no período anual. 

As metas do Plano de Ação são compostas pelas Metas 

dos Indicadores de Resultados Institucionais, que estão 

vinculadas à Missão, Visão e Sociedade; e pelas Metas 

de Desempenho, que estão vinculadas às perspectivas 

dos Processos Internos do Mapa Estratégico do CAU. 

Os indicadores de desempenho possibilitam a indução 

e o monitoramento contínuo do esforço do CAU para 

o alcance dos seus objetivos. Os projetos e atividades 

operacionalizam a estratégia de atuação e viabilizam o 

alcance dos resultados propostos. 

Mapa Estratégico do CAU 2023 

O Plano de Ação do CAU está inserido no contexto do 

Planejamento Estratégico do Conselho de Arquitetu-

ra e Urbanismo, que orienta a atuação do CAU/BR e 

dos CAU/UFs até 2023.  O mapa estratégico introduzi-

do por esse Planejamento apresenta mudanças que 

se refletem nos indicadores estratégicos monitorados 

no Plano. 

A figura a seguir mostra o mapa que resume o Plane-

jamento Estratégico do CAU/ES com a Missão, Visão 

e os Objetivos Estratégicos agrupados pelas perspec-

tivas de Sociedade, Processos Internos e Pessoas e In-

fraestrutura.

Missão

Visão

Sociedade

Valorizar a
Arquitetura e 

Urbanismo

Impactar 
significamente

o planejamento e a
gestão do território

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas
da Arquitetura e Urbanismo

• Ética e transparência
• Excelência organizacional
• Comprometimento com a inovação
• Unicidade e integração
• Democratização da informação e conhecimento
• Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Processos internos

Alavancadores

Excelência Organizacional Relações Institucionais Relação com a Sociedade

Tornar a fiscalização um vetor de 
melhoria do exercício da 
Arquitetura e Urbanismo.

Influenciar as diretrizes do ensino 
de Arquitetura e Urbanismo e sua 

formação continuada.

Assegurar a eficácia no 
relacionamento e comunicação 

com a sociedade.

Assegurar a eficácia no 
atendimento e no relacionamento 
com os arquitetos e urbanistas e a 

sociedade.

Garantir a participação dos 
arquitetos e urbanistas no 

planejamento territorial e na 
gestão urbana.

Promover o exercício ético e 
qualificado da profissão.

Estimular o conhecimento, o uso 
de processos criativos e a difusão 

das melhores práticas em 
Arquitetura e Urbanismo.

Assegurar a sustentabilidade 
financeira.

Aprimorar e inovar os procesos 
e as ações.

Estimular a produção da 
arquitetura e urbanismo como 

política de Estado.

Fomentar o acesso da sociedade à 
arquitetura e urbanismo.

Desenvolver competências de 
dirigentes e colaboradores.

Construir cultura organizacional 
adequada à estratégia.

Ter sistemas de informação e 
infraestrutura que viabilizem a gestão 

e o atendimento dos arquitetos e 
urbanistas e a sociedade

Pessoas e Infraestrutura
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Gestão
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito 

Santo iniciou suas atividades administrativas e finan-

ceiras no exercício de 2012 e desde então promoveu 

diversos avanços nos processos administrativos e finan-

ceiros. O maior desafio foi construir o planejamento fi-

nanceiro, sem qualquer referência de histórico, além 

de testar e validar com a própria realidade. Durante a 

gestão foram estabelecidos procedimentos internos 

de controle e prestações de contas.

Análises mensais das arrecadações e despesas possi-

bilitaram o direcionamento das ações de forma pru-

dencial frente aos sinais da economia nacional, onde 

as perspectivas apontavam para a continuidade de um 

cenário econômico recessivo, com impactos nos níveis 

de emprego, da capacidade produtiva do país e perda 

de competividade, dentre outras tendências. 

Em meados de 2015, esta gestão se deparou com um 

grande desafio, que foi adequar o foco de suas estraté-

gias de atuação frente às crises econômica e financeira 

enfrentadas pelo país. O cenário de incertezas, a retra-

ção no consumo e a falta de novos investimentos no 

país refletiram diretamente na arrecadação do CAU/ES. 

Por meio de análises quinzenais dos cenários financeiros 

e econômicos, estabelecimento de políticas de redução 

de custos alinhadas a outras ações, o Conselho conse-

guiu encerrar o exercício com um resultado positivo.

* O exercício de 2017 ainda não foi encerrado, estes números podem sofrer alterações
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Trimestralmente o CAU/ES remete ao Conselho de Ar-

quitetura e Urbanismo do Brasil, por meio de sistema 

informatizado, a prestação de contas. Na ocasião, são 

remetidos para análise os demonstrativos de receita 

realizada e despesa executada, e os seguintes balan-

ços: orçamentário, financeiro e patrimonial, além dos 

extratos bancários. O documento é analisado pela Co-

missão de Planejamento e Finanças do CAU/BR e após 

aprovação é homologado no plenário do Conselho Na-

cional. Vale destacar que todas as prestações de conta 

do CAU/ES no período de 2012 a 2017 foram aprovadas.

Anualmente, também como forma de prestação de 

contas, o CAU/ES elabora um Relatório de Gestão que 

é apresentado ao CAU/BR e ao Tribunal de Contas da 

União.

Auditoria

Todos os anos o CAU/ES é auditado por empresa con-

tratada pelo Conselho Federal a fim de proceder com 

verificação in loco de suas demonstrações contábeis 

anuais e outras verificações que se façam necessárias. 

Portal da Transparência

O acesso integral e transparente às informações do 

CAU/ES é um direito do cidadão garantido pela Lei Fe-

deral 12.527/11, a chamada Lei de Acesso à Informação. 

Dessa forma, com o objetivo de cumprir a legislação, 

está no ar desde outubro de 2017 o Portal da Transpa-

rência CAU/ES, acessível pelo site do Conselho de Ar-

quitetura e Urbanismo do Espírito Santo.

Em mais de 50 telas, o cidadão pode consultar o mapa 

estratégico do CAU, o plano de ação e orçamento, in-

formações contábeis, organograma da autarquia, re-

sultados de licitações, legislação da entidade, delibera-

ções plenárias, entre outras informações.

Além disso, também é possível encaminhar pedidos de 

informações suplementares por meio do Serviço de In-

formações ao Cidadão (SIC), no âmbito da Lei de Acesso 

a Informação. Outro recurso do portal particularmente 

importante para a sociedade é a Consulta de Registro, 

onde é possível verificar se o profissional é realmente 

um arquiteto e urbanista registrado no Conselho. 

Ainda é possível checar a emissão de um RRT (Registro 

de Responsabilidade Técnica), documento que com-

prova a regularidade do serviço prestado. 

O Portal da transparência é um instrumento que pos-

sibilita além do acesso a informações, tanto para o 

profissional acompanhar as ações do seu Conselho, 

quanto para a sociedade em geral consultar informa-

ções fundamentais para a contratação de um profis-

sional registrado.

Orçamento 2018

As Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orça-

mento 2018 do CAU buscam, a partir do Planejamento 

Estratégico, da avaliação dos resultados obtidos com a 

aplicação da estratégia atual, bem como de uma refle-

xão sobre os cenários de atuação e de recursos, estabe-

lecer um conjunto de prioridades e metas para orien-

tar a atualização dos planos de ação do CAU/BR e dos 

CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos 

no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu 

Planejamento Estratégico 2023. 

Para 2018, a previsão de receita para o CAU/ES, confor-

me consta nas Diretrizes para elaboração do Plano de 

Ação e Orçamento, é de R$ 2.337.903,00.
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Fiscalização

Atividade-fim do CAU/ES, a fiscalização de obras, pro-

jetos e serviços conta com estratégia e ferramentas 

tecnológicas avançadas para atender a todo o Espíri-

to Santo. O trabalho é feito por uma equipe que utili-

za tablets e computadores, suportados por softwares 

baseados em inteligência geográfica, a exemplo do  

Sistema de Inteligência Geográfica do CAU (IGeo) per-

mite manusear os dados via internet com localização 

territorial, fornecendo subsídios para os procedimen-

tos de fiscalização do exercício profissional, como, por 

exemplo, a localização dos RRTs emitidos, permitindo 

o cruzamento de dados cadastrais georreferenciados e 

auxiliando a tomada de decisão.

A fiscalização também é encarregada de verificar as 

denúncias, proceder às diligências de rotina, checar si-

nistros e montar os processos quando constatadas as 

irregularidades.

Também promoveu eventos de orientação à alunos 

de faculdades de Arquitetura do estado e bate-papos 

com os arquitetos e urbanistas.

Denúncias
 

Há quatro canais disponíveis para o profissional ou 

cidadão interessado em encaminhar suas denúncias 

contra eventuais irregularidades no exercício profis-

sional de arquitetos e urbanistas: o Sistema de Infor-

mação e Comunicação do CAU (Siccau), por telefone, 

e-mail ou pessoalmente na sede do CAU/ES .

Em caso de denúncia recebida, o fiscal tem 30 dias 

para notificar o denunciante sobre a averiguação da ir-

regularidade em potencial. Se julgar que o fato denun-

ciado realmente vai contra a legislação, prossegue para 

averiguação “in loco” para confirmar ou não a eventual 

irregularidade.

Caso não seja confirmada é feito um relatório de fis-

calização e arquivamento, informando ao denunciado 

sobre a providência. Caso se confirme, o fiscal prepara 

um relatório e envia uma notificação preventiva ao pro-

fissional responsável pela irregularidade.

A partir desta notificação, o arquiteto e urbanista (ou 

escritório de AU) tem um prazo de 10 dias para apre-

sentar sua defesa ou corrigir o problema. Se, ultrapas-

sado esse prazo, não houver manifestação, o Conselho 

emite um auto de infração e começa a montagem de 

um processo contra o denunciado.

Diligências/Rotina
 

A equipe do CAU/ES também prepara rotas de fiscaliza-

ção para verificar o cumprimento da legislação em pré-

dios, condomínios, canteiros de obras, feiras, entre outros.

Os funcionários vão a campo para executar a coleta de 

dados e fiscalização e, caso detectada alguma irregu-

laridade, o responsável técnico pela obra ou serviço re-

cebe uma notificação preventiva – tendo 10 dias para 

apresentar sua defesa ou regularizar sua situação.

Bate-papo sobre fiscalização
Sistema de Inteligência 

Geográfica do CAU (IGeo)

Sinistros
 

A Fiscalização do CAU/ES também pode ser provocada 

por acidentes de conhecimento público. Em julho de 

2016, por exemplo, a área de lazer do edifício Grand 

Parc Residencial Resort, na Enseada do Suá, em Vitó-

ria, desabou e uma equipe do Conselho foi deslocada 

até o local para averiguar a participação de arquitetos 

e urbanistas na obra. 

Síndico alerta

Buscando garantir que os serviços prestados à socie-

dade sejam de qualidade e desenvolvidos por profis-

sionais que possuam capacitação técnica e habilitação 
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legal (responsável técnico), foi criado um informativo 

para orientar os profissionais da área de administração 

de imóveis (administradores e síndicos) no acompa-

nhamento de obras realizadas nos condomínios.

No material, chamado de “Síndico Alerta”, o CAU/ES 

apresenta os procedimentos necessários para a reali-

zação de obras ou serviços dentro da legalidade, bus-

cando preservar e proteger os moradores assim como 

a sociedade em geral.
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O CAU/ES e a Sociedade 

Sempre buscando mostrar o seu real papel na socie-

dade, em dezembro de 2015, o Conselho de Arquite-

tura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), lançou a 

campanha “Movimento As Cidades que Precisamos”. A 

iniciativa marcou o início de uma série de ações desen-

volvidas pelo CAU/ES, que pretendia chamar a atenção 

da população e da sociedade organizada para a neces-

sidade de discutir uma cidade sustentável, acessível e 

ambientalmente correta.

Uma das primeiras ações do Movimento foi a instala-

ção de um “parklet” no Píer de Iemanjá, em Cambu-

ri, uma espécie de área de lazer e descanso, usando 

madeiras recicladas utilizadas na fabricação de pallets 

para transportes de cargas. A montagem ficou a cargo 

de arquitetos e estudantes de arquitetura e urbanismo. 

No mesmo dia, também aconteceu um grande pas-

seio ciclístico que envolveu dezenas de profissionais.

O objetivo era trazer para Vitória algo já implementado 

em vários locais do mundo, que utilizam os parklets 

para aumentar a ocupação de pessoas nas cidades, 

tornando ruas e bairros mais humanizados e amigá-

veis, ativando a recreação, comércio local e restringin-

do o espaço dos automóveis nas cidades.

O termo “parklet” foi usado pela primeira vez em San 

Francisco, nos Estados Unidos, para representar a con-

versão de um espaço de estacionamento de automó-

veis num miniparque recreativo.

“O Movimento busca integrar as melhores práticas na 

construção de cidades mais sustentáveis e com maior 

qualidade de vida, promovendo a arquitetura e o ur-

Gustavo Restrepo na palestra sobre a reformulação de Medellin

O então candidato Luciano Rezende é recebido no CAU/ES

banismo para todos. A sociedade pode contar com os 

arquitetos e urbanistas na transformação de nossas ci-

dades, para que sejam economicamente viáveis, social-

mente justas e ambientalmente sustentáveis”, afirmou 

Tito de Carvalho, presidente do CAU/ES.

Com as eleições municipais de 2016, o CAU/ES rece-

beu, em setembro do mesmo ano, os candidatos à 

Prefeitura de Vitória, Lelo Coimbra e Luciano Rezende 

(que foi reeleito para o cargo), na Casa do Arquiteto. 

Eles puderam, em dias diferentes, debater com os re-

presentantes dos Arquitetos e Urbanistas sobre a “Cida-

de que precisamos”, com ênfase na Carta Aberta (trans-

crita na íntegra na página 34) destinada aos candidatos 

a prefeitos e vereadores. 

A Carta Aberta foi encaminhada para os 271 candidatos 

a prefeito dos municípios do Espírito Santo, bem como 

para os 34 partidos políticos e para as 16 instituições 

de ensino superior com curso de Arquitetura e Urba-

nismo. O documento foi produzido numa parceria do 

CAU/BR com os CAU/UFs e apresentava uma visão crí-

tica sobre as cidades, com o objetivo de contribuir para 

o debate eleitoral e o planejamento das novas gestões 

municipais.

Dentre as ações desenvolvidas em torno da campanha 

“Movimento As Cidades que Precisamos”, houve tam-

bém o debate público sobre a nova proposta de lei de 

inspeção predial obrigatória no município de Vitória, 

que aconteceu em maio de 2017, em parceria com o 

Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Es-

pírito Santo – IAB/ES, o Sindicato dos Arquitetos e Ur-

banistas no Espírito Santo – SINDARQ-ES, e o Sindicato 

Patronal de Condomínios e Empresas de Administra-

ção de Condomínios no Espírito Santo – SIPCES.

A inspeção predial obrigatória trata-se de uma boa prá-

tica já adotada no Rio de Janeiro, Porto Alegre e em 

outros municípios brasileiros. Nestas cidades, a partir de 

uma legislação municipal, estabeleceu-se a rotina de 

avaliação das condições de manutenção de edificações, 
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antecipando-se assim aos principais eventos que po-

dem colocar em risco a vida dos moradores, vizinhos e 

transeuntes, assim como a própria edificação.

Dando continuidade ao esforço de estabelecer esta re-

alidade de segurança e qualidade de vida nos municí-

pios do Espírito Santo, o CAU/ES atuou na implantação 

desta legislação. Outro motivo desta atuação foi o en-

tendimento de que preservar e valorizar a boa técnica 

profissional é a melhor forma de fiscalização.

Em junho de 2017, foi a vez dos profissionais de Co-

latina e região Noroeste debaterem “A cidade que 

precisamos, nova agenda urbana – ONU Habitat”, com 

o palestrante arquiteto, urbanista e escritor Roberto 

Montezuma. 

Outra importante ação foi o Seminário “Implementan-

do Cidades Sustentáveis no Espírito Santo - Grande Vi-

tória 500 anos”, realizado em parceria com o Sebrae, 

em julho de 2017. O objetivo central foi debater a cria-

Passeio ciclístico na orla de Camburi

Tribuna livre na Assembleia Legislativa 
com o tema “Cidades Sustentáveis”

ção de políticas públicas ligadas à sustentabilidade e 

mobilidade, dando início a um planejamento urbano 

integrado para os próximos 18 anos, tendo como meta 

o desenvolvimento sustentável da Grande Vitória até 

seu aniversário de 500 anos, em 2035, considerando a 

colonização de Vila Velha em 1935.

A discussão foi uma contribuição qualitativa do CAU/ES 

para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urba-

no Integrado (PDUI), que é uma espécie de Plano Dire-

tor Municipal (PDM) conjunto de toda a região metro-

politana de Vitória, conforme explicou o presidente do 

CAU/ES, Tito Carvalho.  “É um plano que se sobrepõe 

aos PDMs, mas ao mesmo tempo conversa com eles, 

sendo integrado com toda a Grande Vitória. Discutir as 

cidades sob uma agenda metropolitana é algo urgen-

te. Os projetos existem, falta integrá-los. O que quere-

mos e precisamos é de um projeto de cidades susten-

táveis e eficientes”. 

Em setembro de 2017, o CAU/ES, em parceria com 

o Sindarq-ES (Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas), 

promoveu o seminário “Lei de Assistência Técnica: Van-

tagens e possibilidades de aplicação”. Quem compa-

receu ao evento pôde discutir sobre a importância da 

arquitetura social como benefício para a população de 

baixa renda e ainda refletir sobre as aplicações e difi-

culdades para a lei ser cumprida em nosso estado.

De acordo com dados do CAU/ES, o evento atendeu a 

expectativa de 90% dos presentes. Além disso, 67% das 

pessoas avaliaram o evento como ótimo e 35% como 

bom, demonstrando como é essencial discutir o tema. 

O seminário foi realizado com o objetivo de debater 

sobre a Lei Federal 11.888/08, que está em vigor desde 

2009 e tem o potencial de melhorar a casa e a vida de 

milhões de pessoas, mas é ignorada pela maioria dos 

municípios brasileiros.

A ação do “Movimento As Cidades que Precisamos”, 

que encerrou 2017, foi em homenagem ao Dia do Ar-

quiteto, comemorado no dia 15 de dezembro. A con-

vite do CAU/ES, o arquiteto colombiano Gustavo Res-

trepo ministrou a palestra “A reformulação urbana de 

Medellin – inclusão social e combate à violência”. Ele 

falou sobre como a cidade colombiana rompeu para-

digmas e conseguiu sair da condição de uma das co-

munidades mais violentas do mundo, no final do sé-

culo passado, para uma das referências mundiais em 

planejamento urbano. O evento fez parte do calendá-

rio de debates do Conselho, que discutiu a nova agen-

da urbana e a importância da habitação de interesse 

social como parte dos planejamentos das cidades.

Seminário Lei de Assistência Técnica

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
AU

/E
S

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
AU

/E
S

Seminário Cidades Sustentáveis



34 RELATÓRIO DE GESTÃO 2012-2017  |  CAPÍTULO 4 35CAPÍTULO 4  |  RELATÓRIO DE GESTÃO 2012-2017

Qual a cidade que precisamos?
Um pacto pela qualidade das cidades

Às vésperas de novas eleições municipais de 2016, o 

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Bra-

sil manifesta suas preocupações sobre o insustentável 

modelo de crescimento que colapsou as cidades brasi-

leiras, alerta para a responsabilidade histórica dos futu-

ros prefeitos, e expõe sua visão sobre como atender aos 

desejos, necessidades e direitos dos cidadãos à cidade, 

reafirmando sua posição política na sociedade de pro-

mover Arquitetura e Urbanismo para Todos.

O CAU vê a cidade, para o momento, sob três cate-

gorias morfológicas e observa o desafio da governança 

e do planejamento urbano segundo essas tipologias: 

a. A metrópole;

b. A cidade metropolitana;

c. As cidades médias e pequenas restritas ao territó-

rio municipal.

Considerando as diversidades socioeconômicas dessas 

categorias de cidades, algumas características são co-

muns, diferenciando-se apenas nas dimensões:

1. Crescentes problemas de mobilidade em decor-

rência da prevalência do automóvel, da deficiência 

dos transportes públicos e desprezo histórico pela 

acessibilidade;

2. Grave carência de infraestruturas, como serviços 

deficientes de abastecimento d’água, esgoto e re-

moção de resíduos sólidos, particularmente nas 

áreas periféricas;

3. Degradação dos espaços públicos, que vem per-

CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS 

A PREFEITOS E VEREADORES

dendo sua importância como lugar de vida coleti-

va, e dos centros históricos, que tem perdido im-

portância simbólica, política e econômica;

4. Fragilidade da relação cidade-meio ambiente, 

fruto principalmente da expansão urbana em áre-

as inapropriadas ou ocupação de áreas úmidas, 

provocando enchentes, desmoronamentos de 

morros e encostas;

5. Enormes periferias, muitas vezes promovidas pelo 

próprio poder público por meio de programas ha-

bitacionais desconectados da malha urbana;

6. Falta de uma distribuição estratégica dos equi-

pamentos de educação, saúde, cultura e lazer no 

território; 

7. Incapacidade técnica e econômica de fazer fren-

te a esses problemas.

Este processo é, em grande parte, fruto do desmante-

lamento do planejamento urbano ocorrido no Brasil 

nas últimas décadas nas três esferas administrativas. 

Em oposição a esse cenário, o CAU – Conselho de Ar-

quitetura e Urbanismo do Brasil, que reúne hoje 140 

mil profissionais ativos, defende um pacto pela qua-

lidade da cidade, baseado em instrumentos políticos 

de gestão pública transparentes e inclusivos.

O pacto teria três grandes fundamentos:

1. A governança metropolitana;

2. Plano de desenvolvimento urbano integrado e in-

tegrador da cidade e seu desdobramento para as 

escalas do bairro, da quadra, da rua e do lote; e

3. Monitoramento constante das metas desses pla-

nos, a ser efetuada pelos gestores das cidades, 

com total transparência para a população.

1. GOVERNANÇA METROPOLITANA

Apesar das metrópoles brasileiras acolherem a meta-

de da população urbana do país e concentrar a rique-

za econômica, social, cultural e política, elas são uma 

abstração institucional e a gestão municipal existen-

te não consegue lidar com esta complexidade. São 

regiões sem governo próprio, sem parlamento, sem 

realidade fiscal, sem representatividade política, sem 

orçamento próprio, sem serviços urbanos e sem pla-

nejamento legítimo.

É urgente a instituição de uma governança envolvendo 

estados e municípios metropolitanos, como previsto no 

Estatuto da Metrópole, coordenando as diversas políti-

cas setoriais e ações (mobilidade, abastecimento d’água, 

educação, saúde, economia, biodiversidade, energia e 

resíduos sólidos) dentro de uma moldura coerente.

É preciso, igualmente, uma integração consorciada en-

tre os municípios que viabilize a questão da governan-

ça metropolitana possibilitando o desenvolvimento de 

planos e ações estratégicas.

A recomendação de governança interfederativa impõe 

aos candidatos às Prefeituras de cidades situadas em 

regiões metropolitanas o compromisso de desenvolver 

o projeto conjunto de governança, observando inclusi-

ve os prazos estabelecidos em lei.

A criação da governança viabiliza a metrópole e sobre-

tudo o seu planejamento como oportunidade de de-

senvolvimento e organização equilibrada de atividades.

2. PLANEJAMENTO URBANO

Cada escala de território urbano necessita de planos e 

projetos específicos integrados e integradores, a saber:

2.1. A metrópole deve ter seu Plano de Desenvolvimen-

to Urbano Integrado (PDUI);

2.2. As cidades que gravitam em torno das metrópoles 

necessitam de Plano de Desenvolvimento Urbano in-

tegrados ao PDUI, na dimensão da cidade, do bairro, 

da quadra, da rua e do lote;

2.3. As cidades médias e pequenas restritas ao território 

municipal devem ter Planos Urbanísticos, na dimensão 

da cidade, do bairro, da quadra, da rua e do lote. Os 

projetos setoriais devem romper a lógica da comparti-

mentação das políticas públicas, adotando uma visão 

integradora e:

1. Priorizar o pedestre, criando condições para que 

as pessoas utilizem as ruas e se sintam seguras. 

Deve-se somar esforços para criar espaços públicos 

mais qualificados e atrativos, com diferentes tipo-

logias e usos e com fachadas ativas que atraiam 

mais pessoas.

2. Tornar nossas cidades socialmente inclusivas, 

oferecendo mais oportunidades de interação so-

cial e de crescimento pessoal e coletivo, e promo-

vendo espaços para todos os segmentos e faixas 

etárias, eliminando formas de segregação e exclu-

são física ou espacial.

3. Priorizar empreendimentos habitacionais para 

população de baixa renda agregados a um proje-

to de cidade, aproveitando a infraestrutura existen-

te nas áreas urbanas já consolidadas, não periféri-

cas. As favelas devem ser consolidadas e integradas 

à cidade, recebendo infraestruturas e equipamen-

tos públicos de alta qualidade. Para tal, devem ser 

efetivados programas de assistência técnica gratui-

ta para construção e reforma de moradias de po-

pulação de baixa renda, incluindo a (re) qualifica-

ção do lugar com equipamentos públicos.



36 RELATÓRIO DE GESTÃO 2012-2017  |  CAPÍTULO 4 37CAPÍTULO 4  |  RELATÓRIO DE GESTÃO 2012-2017

4. Adotar o modelo de cidade ambiental e social-

mente sustentável, incentivando a arborização ur-

bana, estimulando a eficiência energética, o baixo 

consumo de carbono, a crescente substituição por 

fontes de energia renováveis e a reutilização dos 

resíduos. A cidade precisa ser mais resiliente a ca-

tástrofes. Áreas sujeitas a inundações, desmorona-

mentos e outras fragilidades urbanas e ambientais 

devem receber planos contingenciais que conte-

nham ações imediatas para evitar riscos.

5. Promover a preservação da memória paisagís-

tica, urbanística e arquitetônica da cidade, ação 

fundamental para reforçar a identidade e o senso 

de pertencimento dos cidadãos. Os planos de con-

servação dos centros das cidades devem recoloca-

-los na dinâmica da cidade, mas preservando suas 

características morfológicas e tipológicas. Novos 

edifícios e equipamentos devem ser inseridos de 

forma cuidadosa na malha urbana e os espaços 

públicos devem ser tratados com qualidade.

6. Valorização das frentes de água, integrada aos 

corredores verdes reestabelecendo conexões 

com rios, riachos, lagoas e áreas úmidas, aprovei-

tando seu potencial paisagístico e tratando seus 

problemas de saneamento. Sistemas de parques, 

essenciais para o desenvolvimento da fauna e bio-

diversidade, devem ser propostos com o objetivo 

de integrar estes espaços e devolvê-los aos cida-

dãos.

7. Associar mobilidade e território, gerando uma 

rede de transporte público articulada, de forma a 

gerar mais densidade, mas com qualidade e diver-

sidade de usos. As políticas de mobilidade devem 

priorizar o transporte público de alta capacidade 

(metrô, ônibus, trem) articulados a outros modais, 

como devido incentivo aos ciclistas e pedestres.

8. Devem considerar a confecção de editais consis-

tentes como base essencial para a realização de 

licitações de obras públicas a serem implemen-

tadas obrigatoriamente apenas após a elabora-

ção prévia de projetos completos de Arquitetura 

e Urbanismo.

9. Adotar o critério da melhor técnica no julgamen-

to de licitações para projetos de Arquitetura e 

Urbanismo para obras públicas, considerando-se 

que são serviços de natureza predominantemente 

intelectual.

10. Disponibilizar informações com total transpa-

rência e utilizar intensamente boas práticas de 

comunicação social, para sua melhor compreen-

são e possibilidade de reflexão autônoma da co-

munidade.

3. MONITORAMENTO DE METAS

A governança da metrópole, das cidades metropo-

litanas e das pequenas e médias cidades restritas ao 

território municipal deve ter o compromisso político 

de implantar os instrumentos de planejamento. Tais 

governanças precisam se qualificar tecnicamente para 

monitorar a execução dos planos. Os planos urbanís-

ticos devem prever indicadores de qualidade de vida 

urbana conectados com a realidade física.

Neste sentido, é necessário:

1. Cumprimento obrigatório da revisão dos planos 

com o uso de uma metodologia transparente e 

com efetiva participação técnica e social;

2. Repensar a representatividade do Conselho da 

Cidade e demais Conselhos;

3. Construção de instrumentos que possibilitem uma 

ampla participação popular;

4. Formação de uma rede de instituições públicas 

e privadas que possam estabelecer um canal de 

relacionamento sobre o desenvolvimento urbano 

do Município;

5. Formação de um corpo técnico qualificado e 

permanente, possibilitando a existência de um 

planejamento de longo prazo, requisito básico 

para obtenção de recursos orçamentários para in-

vestimentos públicos;

6. Investimentos em bancos de dados especializa-

dos que possibilitem informação em tempo real 

(Sistema de Informação Geográfica, condições de 

moradia e acesso a infraestrutura, renda básica, saú-

de, educação, licitações e sistemas de tributação);

7. Elaboração de um sistema de informações cida-

dã sobre: agilidade e criação de meios para atenu-

ar a burocracia e os custos do sistema de regula-

rização fundiária e imobiliária;

8. Utilização de indicadores sociais como parâme-

tros de auxílio ao planejamento. A governança 

cidadã e o planejamento urbano qualificado e 

rigorosamente monitorado são essenciais para o 

acesso a recursos orçamentários ou financiamen-

tos para a implementação das diferentes ações 

que viabilizem o projeto de cidade dentro da pre-

missa de Arquitetura e Urbanismo para Todos.

Este é o pacto pela qualidade da cidade que o CAU-

-Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil pro-

põe à Sociedade e aos candidatos a prefeitos e vere-

adores.

Com ele, a sociedade tem em mãos parâmetros para 

orientar sua reivindicação por cidades mais dignas e 

justas, na perspectiva de uma gestão democrática ba-

seada no planejamento e organização, com a garantia 

da continuidade de planos, projetos e ações sem a 

demarcação do calendário eleitoral.

Por sua vez, os políticos contam aqui com as bases para 

a formulação ou aperfeiçoamento de seus programas 

de governo integrados à visão de um planejamento de 

longo prazo que expresse o compromisso com uma 

agenda urbana transformadora do destino das cida-

des e dos cidadãos brasileiros.
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REPRESENTANTES DO CAU/ES EM ENTIDADES/INSTITUIÇÕES

ENTIDADE REPRESENTAÇÃO

1
Prefeitura Municipal de Castelo
Secretaria Municipal de Planejamento de Castelo

Conselho do Plano Diretor Municipal

2
Prefeitura Municipal de Serra
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Serra

Comissão Preparatória para a 6ª 
Conferência das Cidades

3 Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo Conselho Técnico

4
Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade de 
Vitória

Conselho do Plano Diretor Urbano

5
Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Vila Velha

Conselho Municipal de Patrimônio e 
Cultura

6
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de 
Cachoeiro de Itapemirim

Conselho Municipal do Plano Diretor

7
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Cultura de Cachoeiro de Itapemirim

Conselho de Cultura

8
Prefeitura Municipal de Guaçuí
Secretaria Municipal de Planejamento de Guaçuí

Conselho Municipal da Cidade

9
Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade de 
Vitória

Comissão Preparatória para a 6ª 
Conferência Nacional das Cidades

10
Prefeitura Municipal de Guarapari
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 
Rural e Urbano de Guarapari

Conselho Municipal do Plano Diretor

11
Prefeitura Municipal de Viana
Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 
Econômico e Urbano de Viana

Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano

12
Governo do Estado
Secretaria Estadual de Cultura

Câmara de Patrimônio Arquitetônico, 
Bens Móveis e Acervos

13 Prefeitura Municipal de São Mateus Conselho da Cidade

14 Prefeitura Municipal de Anchieta Secretaria de Governo
Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano

15
Prefeitura Municipal de Vila Velha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Mobilidade de Vila Velha

Conselho Municipal de habitação de 
interesse Social

16
Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos

Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente – COMDEMA

Representações

Outro ganho fundamental que o CAU/ES obteve foi ser reconhecido por outras instituições. Outros conselhos profis-

sionais que se aproximaram, não só para trocar ideias sobre a burocracia, mas para ter também ações em conjunto. 

Atualmente representantes do CAU/ES participam das seguintes entidades:
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O CAU/ES e os
profissionais 

Comissões

Uma parte fundamental do trabalho desenvolvido 

pelo CAU/ES é realizada por meio de suas Comissões 

Permanentes e Especiais, compostas por conselheiros 

que discutem e apontam ações para o conselho.

As Comissões dão suporte ao CAU/ES em questões 

administrativas e financeiras, de ética e disciplina, de 

ensino e formação profissional e de âmbito institucio-

nal. São elas: Comissão de Planejamento e Finanças e 

Atos Normativos (CPFAN), Comissão de Ensino e For-

mação (CEF), Comissão de Exercício Profissional (CEP) 

e Comissão de Ética e Disciplina (CED). Cada uma é 

responsável por analisar e debater os temas de interes-

se do conselho e propor resoluções e outros tipos de 

manifestações. 

É a partir destes conselhos que são deliberadas as 

ações internas e também as decisões que serão apli-

cadas não só para a defesa da arquitetura e do urba-

nismo, mas para cumprir o papel do conselho junto à 

sociedade. 

Competências

A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Norma-

tivos (CPFAN) tem a função de zelar pela organização, 

funcionamento e equilíbrio financeiro do Conselho. 

Entre outras competências, é a responsável por propor 

e deliberar sobre medidas econômico-financeiras vol-

tadas à reestruturação organizacional do CAU/ES, so-

bre os indicadores de gestão de caráter administrativo 

e econômico-financeiro para subsidiar a elaboração do 

planejamento estratégico e fazer o controle do repasse 

de recursos do CAU/BR para o CAU/ES, além de verifi-

car o cumprimento de sua aplicação.

Já a Comissão de Ensino e Formação (CEF) promove 

a articulação entre o CAU/ES  e  o  sistema  de  ensi-

no de Arquitetura e Urbanismo. Compete à ela propor 

medidas que estimulem as instituições de ensino a tra-

tarem a questão da qualificação profissional como um 

processo contínuo e da formação relacionada com as 

atribuições profissionais, entre outras funções.

Zelar pela orientação, disciplinamento do registro e da 

fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo 

fica a cargo da Comissão de Exercício Profissional (CEP). 

Esta comissão é responsável por propor procedimentos 

voltados à habilitação, atribuições, atividades e compe-

tências profissionais estabelecidas pelo CAU/BR.

A Comissão de Ética e Disciplina (CED) cuida do cum-

primento dos artigos 17 a 23 da Lei n° 12.378, de 2010, 

e do Código de  Ética  e  Disciplina da Arquitetura e 

Urbanismo, além de instruir, apreciar e posicionar-se 

sobre processos de infração, encaminhando-os para 

deliberação do Plenário.

Membros

As comissões ordinárias são constituídas por, no míni-

mo, quatro conselheiros eleitos pelo Plenário na pri-

meira reunião do ano.  O mandato de membro de 

comissão ordinária é de um ano, sendo permitida a 

recondução enquanto estiver na condição de conse-

lheiro. A comissão pode incluir conselheiro titular na 

condição de membro convidado temporário por de-

terminação do Plenário, da Presidência ou da própria 

comissão, sem direito a voto e nem a suplência.

As reuniões ordinárias são realizadas em número de-

finido no calendário anual de reuniões, sendo, no má-

ximo, 12 (doze) reuniões ordinárias em cada exercício. 

Desde a implantação do CAU/ES, em 2012, a CPFAN 

realizou 51 reuniões (ordinárias e extraordinárias), a CEF, 

38; a CEP, 51 e a CED, 54.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
AU

/E
S

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
AU

/E
S

Reunião de conselho Reunião de conselho Reunião de conselho



44 RELATÓRIO DE GESTÃO 2012-2017  |  CAPÍTULO 5 45CAPÍTULO 5  |  RELATÓRIO DE GESTÃO 2012-2017

Eventos

Ao longo dos últimos seis anos, o CAU/ES realizou uma 

série de eventos com a participação de profissionais, 

de estudantes e da sociedade. As reuniões, palestras, 

cursos, seminários e visitas têm como base assegurar 

a eficácia no atendimento e no relacionamento com 

os arquitetos e urbanistas, estimular o conhecimento, 

o uso de processos criativos e a difusão das melhores 

práticas da profissão e fomentar o acesso da sociedade 

à categoria.

Seja com a visita de alunos de arquitetura e urbanismo 

à Casa do Arquiteto ou em grandes eventos, como a 

palestra “A reformulação urbana de Medellin – inclu-

são social e combate à violência”, com o arquiteto co-

lombiano Gustavo Restrepo, em dezembro de 2017, 

o CAU/ES sempre procurou exercitar o debate de di-

versos temas que envolvem a profissão e a qualificação 

profissional.

Tanto na Grande Vitória quanto no interior do estado, 

os profissionais e alunos tiveram a oportunidade de tro-

car experiências e conhecer novas abordagens sobre a 

arquitetura no Brasil.

Abaixo, alguns eventos que foram destaque entre 2012 

e 2017:

• Palestra “A reformulação urbana de Medellín – in-

clusão social e combate à violência”, com o arqui-

teto colombiano Gustavo Restrepo, em homena-

gem ao dia do Arquiteto e Urbanista. Dez/2017.

• Visita dos alunos do 10º período do curso de Arqui-

tetura e Urbanismo da UNESC (Centro Universitá-

rio do Espírito Santo) acompanhados da professora 

Kamila Drago Bona. Nov/2017.

• Visita de alunos da Doctum à Casa do Arquiteto – 

Out/2017.

• Em continuidade às atividades da 6ª Conferência 

da Rede Lusófona de Morfologia Urbana (PNUM 

2017), o CAU/ES, em parceria com o IAB-ES e a 

UFES, promoveu o Curso de Morfologia Urbana. 

Ago/2017.

• Seminário “Implementando Cidades Sustentáveis 

no Espírito Santo - Grande Vitória 500 anos”. Com 

participações de representantes dos municípios 

de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra, foi debati-

do o futuro da região metropolitana. Em parceria 

com o Sebrae, o objetivo central do evento foi dis-

cutir sobre a criação de políticas públicas ligadas à 

sustentabilidade e mobilidade, dando início a um 

plano de desenvolvimento urbano integrado para 

os próximos 18 anos. O plano tem como meta o 

desenvolvimento sustentável da Grande Vitória até 

seu aniversário de 500 anos, em 2035, Jul/2017.

• O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo promo-

veu em parceria com o CAU/ES e outros órgãos o 

8º Seminário Capixaba de Segurança Contra In-

cêndio e Pânico. Com o tema “O despertar para a 

cultura da prevenção”, o encontro teve como ob-

jetivo disseminar o pensamento preventivo como 

garantia para segurança de vidas e patrimônio. 

Jul/2017.

• Visita de alunos do 1º período de Arquitetura e Ur-

banismo da Faculdade América, de Cachoeiro de 

Itapemirim. A turma, coordenada pelo arquiteto e 

urbanista Paulo César Mendes Glória, teve a opor-

tunidade de conhecer o CAU/ES e outras duas ins-

tituições que fazem parte da Casa do Arquiteto: o 

IAB/ES e o Sindarq-ES. Na ocasião, os alunos par-

ticiparam de um bate-papo com o presidente do 
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CAU/ES, Tito Carvalho; o diretor do IAB/ES, André 

Tomoyuki Ab, e o presidente do Sindarq-ES, José 

Carlos Loureiro. Ainda durante a visita, a geren-

te geral do Conselho, Patrícia Cordeiro, explanou 

sobre a história da regulamentação da profissão 

de arquitetura e urbanismo sobre o registro no 

CAU, RRT e fiscalização do exercício da profissão. 

Jun/2017.

• Visita de alunos do 9º período do curso de Arqui-

tetura e Urbanismo do IFES-Campus Colatina. O 

encontro foi bastante produtivo e os estudantes 

tiveram a oportunidade de tirar dúvidas relaciona-

das à profissão, registro no CAU e a atuação ética 

no mercado de trabalho. Durante a visita, o grupo 

também recebeu informações sobre a tabela de 

honorários e do amplo campo de atuação do ar-

quiteto e urbanista. Jun/2017.

• Palestra com o arquiteto, urbanista e escritor Ro-

berto Montezuma, em Colatina, com o tema “A ci-

dade que precisamos, nova agenda urbana – ONU 

Habitat”. Jun/2017.

• Debate Público sobre a nova proposta de lei de 

inspeção predial obrigatória no município de Vi-

tória. O evento foi realizado em parceria com o 

Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do 

Espírito Santo – IAB/ES, Sindicato dos Arquitetos e 

Urbanistas no Espírito santo – Sindarq-ES, e o Sin-

dicato Patronal de Condomínios e Empresas de 

Administração de Condomínios no Espírito Santo 

– SIPCES. A inciativa foi um exemplo dos esforços 

do CAU/ES em estabelecer uma nova realidade de 

segurança e qualidade de vida nos municípios do 

Espírito Santo. Mai/2017.

• Palestra com o tema “Áreas de Atuação do Arqui-

teto e Urbanista”, na Faculdade Pitágoras em Li-

nhares/ES. Mar/2017. 

• Lançamento da campanha #PARABENSARQUI-

TETO com programação especial durante uma 

semana, para promover uma interação entre pro-

fissionais e a sociedade e comemorar o Dia do Ar-

quiteto e Urbanista. Entre as ações, sessão de cine-

ma com o filme “Meia Noite em Paris”, de Woody 

Allen, sorteio de brindes, sessão solene na Assem-

bleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, a en-

trega do Prêmio IAB/ES e um festival gastronômi-

co. Dez/2016.

• O CAU/ES recebeu os alunos do curso de Arquite-

tura e Urbanismo da Faculdades Integradas Espíri-

to Santense/FAESA. Nov/2016.

• Estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo 

do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES Cam-

pus Colatina visitaram o CAU/ES. Out/2016.

• Fórum de Ensino para os coordenadores de cursos 

de Arquitetura e Urbanismo do ES. Temas aborda-

dos: implantação de Escritório Modelo/Empresa 

Júnior nas IES de Arquitetura e Urbanismo e dis-

cussão da Lei 13.267/2016 (Disciplina a criação e a 

organização das associações denominadas em-

presas juniores, com funcionamento perante insti-

tuições de ensino superior). Out/2016.

• A Casa do Arquiteto recebeu os candidatos à Pre-

feitura de Vitória, Luciano Rezende e Lelo Coimba. 

Separadamente, o CAU/ES pôde debater sobre 

a “Cidade que precisamos” com ênfase na carta 

aberta aos candidatos a prefeitos e vereadores. 

Set/2016.

• Audiência Pública – Aprovação Simplificada de 

Projetos. O CAU/ES recebeu profissionais atuantes 

no mercado e integrantes de administração mu-

nicipal, além de conselheiros do CAU/ES e inte-
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grantes de organizações não governamentais que 

debateram sobre a simplificação dos processos de 

concessão de licenças para as obras de Arquitetu-

ra. Jun/2016.

• Encontro de avaliação da nova campanha do 

CAU/BR: “Arquitetos pela Ética”. Como resultado 

deste debate foi redigido um documento para 

envio ao CAU/BR com as contribuições levantadas. 

Mar/2016.

• Alunos de Arquitetura e Urbanismo das faculdades 

da Grande Vitória, participaram nas instalações do 

CAU/ES da oficina escola com prática em marce-

naria para montagem de um “parklet”. Dez/2015.

• A Comissão de Ensino e Formação Profissional do 

CAU/ES realizou o Fórum de Ensino que deba-

teu o tema “Atribuição Plena”, com exposição do 

arquiteto e urbanista Gogliardo Vieira Maragno. O 

evento foi voltado para os coordenadores de curso 

e professores de arquitetura e urbanismo das Insti-

tuições de Ensino do Estado. Out/2015.

• Proposto pela Comissão de Ética do CAU/ES o de-

bate sobre a Reserva Técnica foi realizado na Casa 

do Arquiteto e reuniu 34 arquitetos e urbanistas. 

Foram feitas abordagens de aspectos amplos da 

profissão, relação com o mercado, tabela de hono-

rários e a relação com as entidades. Jul/2015.

• Sebrae e CAU/ES ofereceram oficina a profissionais. 

Os arquitetos e urbanistas que estiveram no curso 

“Gestão Financeira” também puderam participar 

da oficina “Diálogos Empresariais – Implementan-

do o Planejamento Estratégico”. A atividade extra 

foi oferecida com a proposta de trocar experiên-

cias entre eles, com mediação de um consultor. 

Jul/2015.

• Ações integradas em São Mateus. O CAU/ES, ob-

jetivando uma maior aproximação com os profis-

sionais no interior do estado, promoveu uma série 

de eventos na cidade. Na programação, palestras 

com os temas ‘’Quem somos e para que viemos’’ 

e “Ética e Disciplina”, além de treinamento para 

preenchimento de Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT). Jun/2015.

• Série de treinamentos para Preenchimento de 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para 

egressos e profissionais, com o objetivo de esclare-

cer as principais dúvidas e mostrar o passo-a-passo 

do processo de preenchimento do RRT. Jun/2015.

• Cursos de Marketing, Administração Básica e Ges-

tão Financeira voltados às empresas de arquitetura 

e urbanismo. Em parceria com o Sebrae, os cursos 

foram desenvolvidos a partir do diagnóstico realiza-

do com as próprias empresas, onde foram identi-

ficadas necessidades de melhorias relacionadas às 

áreas de gestão empresarial, finanças e marketing 

e foram sugeridos cursos com objetivo de reduzir 

as deficiências apontadas: Jun e Mai/2015.

• Como parte da programação da disciplina de Ética 

e Exercício Profissional, alunos do 2º período de ar-

quitetura e urbanismo da Faesa estiveram na Casa 

do Arquiteto para conhecer a sede das instituições 

que representam os arquitetos e urbanistas: CAU/

ES, IAB/ES e Sindarq-ES. Foram feitas apresenta-

ções do espaço e das instituições, além de abor-

dagens a temas como o Código de Ética Profis-

sional, a Resolução nº 21, que trata das atribuições 

profissionais, e a Resolução nº 51, que dispõe sobre 

as atividades privativas de arquitetos e urbanistas. 

Foram disponibilizados folderes sobre os assuntos 

e os estudantes puderam esclarecer suas dúvidas. 

Mai/2015.

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
AU

/E
S

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 C
AU

/E
S

Diálogos empresariais Alunos FAESA
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Fórum de ensino de professores

Alunos Doctum

ENADE 2014
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• Bate-papo com os arquitetos e urbanistas sobre 

mostras de Arquitetura de Interiores. O objetivo 

foi esclarecer as dúvidas dos profissionais sobre o 

papel do Conselho na fiscalização das mostras e 

os procedimentos administrativos necessários para 

uma atuação profissional regular. Mai/2015.

• Palestra com o arquiteto e urbanista João Augus-

to Albuquerque Soares, Supervisor do Serviço de 

Aprovação de Projetos de Campo Grande (MS), so-

bre “Práticas de Aprovação Digital de Projetos” ba-

seada em um programa de Aprovação Digital que 

foi implementado em sua cidade.  Nov/2014.

• Fórum de Ensino com o tema, “ENADE – Vanta-

gens e Vulnerabilidades no processo de avaliação 

do Ensino de Arquitetura e Urbanismo”, com Wil-

son Ribeiro Junior, professor Titular da Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. O encontro 

foi realizado para coordenadores e professores dos 

cursos de arquitetura e urbanismo das instituições 

de ensino FAACZ, Ifes, Multivix, Salesiano, UFES E 

UVV. Nov/2014.

• Seminário “Gestão de negócios em Arquitetura e 

Urbanismo”, na Casa do Arquiteto. Out/2014

• Seminário “Salário Mínimo Profissional do Arqui-

teto e Urbanista – Lei 4.950-A/66”, realizado em 

conjunto com o Sindarq-ES. O objetivo foi nivelar 

entendimentos, discutir e aprovar propostas de 

aprimoramento da Resolução CAU nº 38/2012, 

apresentadas no Seminário Nacional que aconte-

ceu no mês seguinte em Brasília. Ago/2014.

• Em uma ação integrada entre o CAU/ES e o Sin-

darq-ES, membros das duas instituições estiveram 

presentes na faculdade Multivix de Nova Venécia 

para um bate-papo com alunos. Ago/2014.

• Ação integrada, em Colatina, com palestra para os 

alunos do 3º e 6º período do curso de Arquitetura 

e Urbanismo, treinamento para preenchimento de 

RRT e um seminário de ensino para coordenado-

res do curso de Arquitetura e Urbanismo do Norte 

do Estado. Ago/2014.

• Estande institucional na Stone Fair 2014, que rece-

beu os arquitetos e urbanistas e visitantes da Feira 

e também divulgou o trabalho até então desen-

volvido pelo Conselho desde sua criação em 2011. 

Fev/2014.

• Seminário “Contribuições para a revisão das Diretri-

zes Curriculares Nacionais dos Cursos de Gradua-

ção em Arquitetura e Urbanismo”. Nov/2013.

• “Fórum de Ética” com arquitetos e urbanistas para 

discutir o tema para debate da minuta do Código 

de Ética da categoria. Jun e Maio/2013

• Realização do recadastramento profissional. 

Mar/2012.

• Fórum de Professores. Evento voltado aos profes-

sores e coordenadores de cursos de arquitetura e 

urbanismo para debater o tema “Formação x Atri-

buição Profissional” e para a composição do Fórum 

de Instituições de Ensino de Arquitetura e Urbanis-

mo. Set/2012.

• Palestra sobre nova regulamentação da arquitetu-

ra no Brasil. Os arquitetos e urbanistas e estudantes 

da área puderam conferir a palestra “O CAU e a 

nova regulamentação do exercício profissional da 

Arquitetura no Brasil”, ministrada pelo conselheiro 

federal e coordenador da Comissão de Exercício 

Profissional do CAU/BR, arquiteto e urbanista An-

tonio Francisco de Oliveira, doutor em Arquitetura 

e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Ainda no evento, foram apresentadas a Lei 

nº 12.378/2010, que criou o Conselho de Arquitetu-
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ra e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e a Resolução 

nº 21 que dispõe sobre as atividades e atribuições 

profissionais do arquiteto e urbanista. Foram abor-

dadas ainda a nova forma de registro dos profis-

sionais e das empresas; o registro de atividades 

profissionais, por meio do RRT; além das atividades 

e atribuições do arquiteto, segundo a nova legisla-

ção, entre outros assuntos. Jun/2012.
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Palestra na Multivix em Nova Venécia Palestra em Linhares

Prefeito Luciano Rezende

Palestra com o arquiteto colombiano Gustavo Restrepo

Oficina de Parklet

Palestra sobre práticas de aprovação digital

Palestra sobre aprovação digital de projetos Comemoração do Dia do Arquiteto

Recadastramento profissional
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Convênios

Dentro da diretriz de qualificação dos profissionais, o 

CAU/ES estabeleceu parcerias e convênios com diver-

sas instituições para beneficiar a categoria. Entre as 

vantagens para os arquitetos e urbanistas, os estabele-

cimentos ofertaram bolsa integrais, além de descon-

tos na matrícula e mensalidades nos cursos de espe-

cialização.

A cada convênio firmado, o CAU/ES encaminha e-mail 

para os profissionais com as vagas disponíveis, entre os 

arquitetos interessados é feito um sorteio para o preen-

chimento dos espaços.

Convênio assinados:

1. Escola de Serviço Público do Espírito Santo

2. Universidade Cândido Mendes

3. Multinúcleo Treinamentos Integrados Eireli

4. Instituto Brasileiro de Extensão e Cursos – INBEC

5. M. Murad Consultoria e Treinamento

6. Universidade de Vila Velha

7. Rui Juliano Perícias
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Alunos da Unesc (Colatina)

Treinamento para preenchimento da RRT Seminário “Salário Mínimo Profissional de Arquiteto e Urbanista
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CAU/ES em Números

Registros de Responsabilidade 
Técnica (RRT) emitidos: 

2012 
2013
2014 
2015
2016
2017
Total

11.063
13.702
15.484
15.499
13.449
13.190

82.327

Certidões de Acervo técnico 
com atestado emitidas

2012 
2013
2014 
2015
2016
2017
Total

7
35
47
113

102
66

370

Denúncias

2012 
2013
2014 
2015
2016
2017
Total

6
7

14
27
34
11

99

Ações de Fiscalização
2012 
2013
2014 
2015
2016
2017
Total

-
61

235
351

296
125

1.068

Arquitetos e Urbanistas 
registrados no CAU-ES 

2012 
2013
2014 
2015
2016
2017
Total

91
181

288
295
255
331

1.441

Empresas cadastradas no ES: 

2012 
2013
2014 
2015
2016
2017
Total

121
46
76
92
54
42
431

Arquitetos  
Urbanistas 
no ES em 2017

3115

Arquitetos
Urbanistas
no ES em
janeiro de 2012

1674
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Convento da Penha, em Vila Velha. Crédito da foto: Yuri Barichivich.
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Após um longo processo de estruturação do CAU/ES, 

iniciado com a aprovação da Lei nº 12.378/2010 regu-

lamentando o exercício da Arquitetura e Urbanismo 

e a criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR), é chegada a hora de olhar para a 

sociedade, buscando cada vez mais a valorização do 

profissional e espaços de atuação para a discussão do 

desenvolvimento urbano.

Para o presidente do CAU/ES, Tito Carvalho, o maior 

desafio é cultural. “A relação entre arquiteto e socie-

dade hoje é prioritariamente informal. Uma pesquisa 

realizada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil (CAU/BR) e pelo Instituto Datafolha, divulga-

da em outubro de 2015, mostrou que a maioria das 

reformas ou construções particulares no Brasil é fei-

ta sem a assistência de um profissional especializa-

do, em desrespeito às leis e normas vigentes no país. 

Foi revelado que 85% da população que construiu fez 

sem suporte técnico nem de engenheiro, nem de ar-

quiteto. E do restante, só 7% contratou arquiteto. “Um 

dos principais motivos de se ter um conselho próprio 

é exatamente poder explicar para a sociedade qual é 

o nosso real papel”, pontuou Tito.

“Entendo que o conselho precisa se comprometer 

profundamente com uma nova forma de fazer a ci-

dade. Com isso, todos os seus benefícios virão, ou seja, 

O Olhar do Futuro

proteger a sociedade, promover o desenvolvimento 

profissional, valorizar a qualidade de vida, caso con-

trário vamos cair na vala comum de sermos apenas 

mais uma burocracia na vida das pessoas”, defendeu 

o presidente.

O vice-presidente do CAU/ES, Marco Antônio Cypreste 

Romanelli, destacou: “O principal mérito do Conselho 

e também principal desafio é mantê-lo vivo todos os 

dias. Só que vai chegar o momento em que não vai 

adiantar a gente (o CAU) só existir. Creio que em um 

futuro breve o maior desafio do CAU vai ser colocar-se 

como mais um componente da sociedade pela sua 

atuação e não só pela sua existência”. 

O arquiteto e urbanista José Carlos Neves Loureiro, 

presidente do Sindarq-ES e vice-presidente do 

CAU/ES (2012/2014), reforçou: “Quando fizemos o pri-

meiro Censo percebemos que a maioria das cidades 

brasileiras não tinha nenhum arquiteto e quando ve-

mos os estados brasileiros discutindo os problemas 

das cidades é um grande avanço. O urbanismo é uma 

atividade específica do arquiteto.  Não existe urbanis-

mo fora do poder público. São feitos o planejamento 

e o controle do uso e ocupação do solo. Se o urba-

nismo e a definição da cidade feitas pela administra-

ção municipal são atribuições exclusivas do arquiteto, 

como as cidades não têm arquiteto? ”, questionou. 
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Endereço: 
Rua Hélio Marconi, 58

Bento Ferreira, Vitória/ES

CEP: 29.050-690

Horário de atendimento: 
De Segunda a Sexta, das 13h às 17h 

Telefone: (27) 3224-4850

E-mail: atendimento@caues.gov.br

Central de Atendimento do CAU
(Teleatendimento nacional) 
De Segunda a Sexta, das 9h às 19h:

0800-883-0113 (telefones fixos) 
ou 4007-2613


