
 
 

DELIBERAÇÃO N° 58/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS 
NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ANUIDADE EXERCÍCIO 
2015 – PROTOCOLO SICCAU Nº: 942460 

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 63ª reunião ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2019, designou a 
Conselheira Coordenadora desta comissão, a Arquiteta e Urbanista Carolina Gumieri, 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 a solicitação de ressarcimento feito pela profissional – Solicitação 16772; 

Considerando que no momento da solicitação de interrupção do registro profissional estava vigente a 
Resolução 32 que em seu artigo 14 informa que: “a anuidade será fixada em valor proporcional aos 
duodécimos correspondentes aos meses e fração de mês de atividade profissional contados até a 
solicitação da interrupção. ”; 

Considerando que esta regra foi alterada pela Resolução 121 em 19 ade agosto de 2016, que em seu 
artigo 2º, diz: “ Na fixação dos valores de anuidades, inclusive nos casos em que haja interrupção de 
registro, serão observadas as seguintes regras: 
  
III – no exercício em que a interrupção do registro do arquiteto e urbanista ou da pessoa jurídica for 
requerida, a anuidade será calculada em valor proporcional aos duodécimos correspondentes aos 
meses decorridos no exercício, contados de 1º de janeiro até o mês do requerimento”; 

DELIBEROU: 

1- Aprovar por unanimidade o ressarcimento da profissional no valor integral de R$ 48,35; 

2- Encaminhar esta deliberação ao setor financeiro para que o mesmo proceda com os 
ressarcimentos; 

Vitória, 19 de agosto de 2019. 

 

André Victor de Mendonça Alves – Membro da CPFA do CAU/ES 

 

Carolina Gumieri – Coordenador da CPFA do CAU/ES 

 

Emilio Caliman Terra - Membro da CPFA do CAU/ES 

 

Giedre Ezer – Membro da CPFA do CAU/ES 


