
 
 

DELIBERAÇÃO N° 26/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E 
ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROCEDIMENTO E AÇÕES DE 
COBRANÇA JUNTO AOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS 
INADIMPLENTES PERANTE AO CONSELHO. 

A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Espírito Santo (CPFA-CAU/ES), reunida na sede do CAU/ES, na Rua Hélio 
Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, na 59ª reunião ordinária realizada no dia 16 de abril 
de 2019, designou a Conselheira Coordenadora desta comissão, a Arquiteta e Urbanista 
Carolina Gumieri Pereira de Assis, como relatora do assunto em epígrafe, que após análise, e  

Considerando o artigo 88 do Regimento Interno do CAU/ES, que diz que a Comissão de 
Planejamento e Finanças e Atos Normativos do CAU/ES tem por finalidade zelar pela 
organização, funcionamento e equilíbrio financeiro deste conselho, respeitado o disposto nos 
artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 12.378/2010;  

Considerando o significativo quantitativo de profissionais e empresas inadimplentes junto ao 
CAU/ES; 

Considerando que é obrigação do profissional e empresa registrado no Conselho estar em dia 
com os pagamentos das anuidades. 

DELIBEROU: 

1. Aprovar o planejamento das ações de cobrança destinadas aos profissionais e empresas 
inadimplentes junto ao CAU/ES, no que diz respeito às anuidades.  ; 
 
2. Encaminhar esta deliberação ao plenário do CAU/ES para aprovação 

 

Vitória, 16 de abril de 2019. 

 

Carolina Gumieri Pereira de Assis – Coordenadora da CPFA do CAU/ES 
 

 
Emilio Caliman Terra – Membro da CPFA do CAU/ES 

 
 

Giedre Ezer - Membro da CPFA do CAU/ES 
 



 
 

 
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE COBRANÇA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS 
INADIMPLENTES (ANUIDADES) JUNTO AO CAU/ES 

 

A partir de 03/06/2019 – Todos os profissionais e empresas inadimplentes com o 

pagamento da anuidade de todos os exercícios, incluindo o de 2019, serão notificados 
por e-mail a partir de 03/06/2019. Na ocasião os profissionais e empresas inadimplentes 

serão informados do(s) débito(s) e das condições para regularização. Será concedido 

prazo de 30 dias para a efetiva regularização. 

A partir de 04/07/2019 – Todos os profissionais e empresas inadimplentes com o 

pagamento da anuidade de todos os exercícios, incluindo o de 2019, receberão uma 

notificação extra judicial por e-mail sendo os mesmos informados novamente do(s) 

débito(s) e das condições para regularização. Será concedido prazo de 30 dias para a 

efetiva regularização. 

A partir do dia 05/08/2019, o CAU/ES fará contato telefônico e formalização por meio de 

protocolo no SICCAU, com os profissionais e empresas que permanecerem 

inadimplentes. Nesta etapa os profissionais e empresas contatados serão comunicados 

dos débitos e das condições e prazos para regularização. 

A partir da segunda quinzena de setembro/2019, os profissionais e empresas que 

permanecerem inadimplentes serão notificados por meio de correspondência enviada 

pelos correios e dar-se-á início ao processo de cobrança administrativa e 

encaminhamento para execução fiscal, se for o caso. 

 

Wiviane Lombardi 

Gerência Administrativa e Financeira do CAU/ES 

 


