
 
 

DELIBERAÇÃO N° 43/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E 
ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA 
BLOQUEIO E SUSPENSÃO DE REGISTROS DOS 
PROFISSIONAIS E EMPRESAS INADIMPLENTES JUNTO AO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMOD O ESPIRITO 
SANTO. 

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 61ª reunião 
ordinária realizada no dia 12 de junho 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 que compete às Comissões de Planejamento, Finanças e Atos 
Normativos do CAU/ES apreciar e deliberar sobre processos de revisão de cobrança 
de anuidade; e 
 Considerando que a suspensão do registro profissional, sem embargo da sua 
previsão legal, previne o aumento da dívida do profissional ou da pessoa jurídica para 
com o CAU/UF; 

Considerando o art. 52 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o qual 
estabelece que o atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à 
suspensão do exercício profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de 
prestar trabalhos na área da arquitetura e do urbanismo; 

Considerando a Resolução 142 de 23 de junho 2017 que dispõe sobre o requerimento 
de revisão da cobrança de anuidades, sobre o processo administrativo de cobrança 
precedente à suspensão do registro em razão de inadimplência; 

Considerando os procedimentos de cobrança administrativa implementados no 
SICCAU; 

Considerando as orientações constantes nos tutoriais lançados pela Rede Integrada 
de Atendimento – RIA que segue anexo a esta deliberação. 

DELIBEROU: 



 
 

1- Aprovar os procedimentos administrativos e demais ritos constantes nas 
tutorias da RIA; 

2- Encaminhar esta deliberação para conhecimento do Conselho Diretor; 

3- Encaminhar esta deliberação para análise a aprovação por parte do plenário do 
CAU/ES; 

 

Vitória, 12 de junho 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 


