
 
 

SÚMULA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 18 de junho de 2019 Horário: 14h00 às 19h40 Local: Sede do CAU/ES 

 
 

PRESENÇAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenador), Arq. e Urb. Emilio Caliman e Arq. e 

Urb. Giedre Ezer.  
 

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi Broco 

 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

ITEM I – ABERTURA PELA COORDENADORA 

DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 

FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES, 

A ARQ. E URBANISTA CAROLINA GUMIERI. 

Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação 

do quórum” do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri, Coordenadora 

da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos (CPFA) do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, após 

constatar o quórum regimental declara aberto os trabalhos desta 

reunião agradecendo a presença de todos.  

ITEM II – APROVAÇÃO DA PAUTA DA CPFA-

CAU/ES. 

A Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos 

Normativos do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri coloca em 

votação a pauta da reunião que é aprovada por unanimidade. 

ITEM III – APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 61ª 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPFA. 

A súmula referente a 61ª reunião ordinária da comissão de 

planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES foi lida e 

aprovada por unanimidade.  

ITEM IV – PROCEDIMENTO PARA BLOQUEIO E 

SUSPENSÃO DE REGISTRO DOS 

PROFISSIONAIS E EMPRESAS 

INADIMPLENTES. 

A comissão analisou o material apresentado referente ao procedimento 

para bloqueio e posterior suspensão do registro dos profissionais e 

empresas inadimplentes junto ao CAU/ES à luz da Resolução 142 de 

23 junho de 2017 e da Lei 12378/2010 que estabelece em seu art. 52 

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. 

Os inadimplentes serão notificados via SICCAU e terão prazo para 

regularização, manifestação e/ou contestação da cobrança. 

Os procedimentos de notificação, cobrança, suspensão e bloqueio 

respeitarão o disposto na Resolução 142 e nos tutoriais da RIA – Rede 

Integrada de Atendimento, tal como segue: 



 
 

1 - IDENTIFICAR os profissionais e empresas que estão inadimplentes 

com o CAU/ES; 

2 - CRIAR PROTOCOLO com assunto PROCESSO 

ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DE REGISTRO; 

Observação:  

a) Após a criação do protocolo o inadimplente receberá em seu 

ambiente SICCAU uma mensagem informando a situação de 

seus débitos junto ao CAU e solicitando sua ciência; 

b) Esta mensagem bloqueia todas as funcionalidades do sistema, 

de modo que o sistema só poderá ser acessado após a 

confirmação da ciência. 

3 - APÓS CONFIRMAÇÃO DA CIÊNCIA, o inadimplente terá o prazo 

de 15 dias úteis para negociar ou quitar a dívida, ou ainda, apresentar 

defesa; 

Observação:  

a) Findo o prazo de 15 dias úteis serão acrescidos mais 15 dias 

úteis, totalizando 30 dias úteis de prazo. Neste período o 

ambiente SICCAU estará disponível. 

4 - EXPIRADO O PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS sem regularização e/ou 

apresentação de defesa, o SICCAU enviará um despacho automático 

para o protocolo; 

5 - O CAU/ES deverá identificar os inadimplentes que não regularizaram 

e não apresentaram defesa e após a conferência dos dados, 

SUSPENDER O REGISTRO; 

6 - APÓS A SUSPENSÃO, o ambiente do SICCAU do inadimplente 

disponibilizará apenas as funcionalidades de anuidade e de emissão de 

certidões. 

Observação:  

a) O acesso somente poderá ser normalizado quando o 

profissional/empresa negociar ou quitar os valores devidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 

 1 -  O SISTEMA NÃO IDENTIFICA automaticamente se houve a 

negociação ou quitação de anuidades pelo profissional/empresa. 

Caberá ao setor financeiro proceder com esta verificação; 

2 – HAVENDO NEGOCIAÇÃO OU QUITAÇÃO do débito, o CAU/ES 

deverá arquivar o protocolo do processo; 

3 – O CAU/ES não deve abrir mais do que 01 protocolo para o 

inadimplente. Caso seja constatado o não pagamento o protocolo 

deverá ser reaberto.  

Vale mencionar que em breve levantamento realizado o CAU/ES possui 

o valor aproximado de R$ 1.650.000,00 de créditos a receber oriundos 

de anuidades de profissionais e empresas no período de 2012 a 2019. 

O procedimento foi aprovado pela comissão que solicitou 

encaminhamento ao Conselho Diretor para conhecimento e Plenário 

para aprovação. A comissão solicita também que o material seja 

enviado à Assessoria de Comunicação para produção de veiculação no 

site e demais mídias sociais e à Gerência Técnica para conhecimento 

da ação e realização de planejamento para atendimento das demandas 

que surgirão com este novo processo.  

ITEM V - RELATÓRIO CASA DO ARQUITETO – 

AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA Este assunto será trabalhado na próxima reunião desta comissão.  

ITEM VI – REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO 

AUDITÓRIO DO CAU/ES A comissão analisou a minuta do Termo de Autorização para utilização 

do auditório do CAU/ES. No referido documento constam as regras e 

demais condições para utilização.  

Foi solicitado alguns ajustes no texto e posterior a isso o documento foi 

aprovado. A comissão solicita que este assunto seja encaminhado ao 

Conselho Diretor para conhecimento e ao Plenário para aprovação.  

 

ITEM VII – PROTOCOLO 890387/2019 - 

DESPACHO DE PRESIDENTE DO CAU/BR 

SOBRE A SUSPENSÃO DE PARTE DA 

RESOLUÇÃO 47 

O presidente do CAU/BR, o Sr. Luciano Guimarães emitiu ato 

suspendendo até ulterior deliberação do plenário do CAU/BR as 

seguintes disposições da Resolução 47 de 09 de maio de 2013: 

1 – “ Artigo 1º - O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

(CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e 

do Distrito Federal (CAU/UF) responderão, nas respectivas 

administrações, pelas despesas relacionadas com os deslocamentos 

de pessoas a serviço no território nacional ou no exterior, observados 

os termos desta Resolução, compreendendo: 

(...) 



 
 

IV – Custeio de locomoção urbana; 

(...)” 

“ Art. 6º .................. 

Parágrafo único. A pessoa a serviço fará jus à metade do valor da diária 

nos seguintes casos: 

(...) 

III – quando as atividades forem prestadas no local do domicílio da 

pessoa e esta não seja remunerada pelo CAU/BR ou pelos CAU/UF. 

” 

“Art. 9° Sem prejuízo da concessão de diárias nos termos dos 

artigos 6° a 8° antecedentes, as pessoas a serviço do CAU/BR ou 

dos CAU/UF terão direito ao auxílio deslocamento, destinado a 

cobrir despesas de locomoções urbanas. ” 

“Art. 10. O plenário do CAU/BR e os plenários dos CAU/UF fixarão 

os valores do auxílio deslocamento a serem praticados nas 

respectivas administrações, respeitado o limite de R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais). (Vide art. 2º, inciso III da 

Resolução nº 113, de 13 de janeiro de 2016) 

§ 1° O auxílio deslocamento será devido uma única vez para cada 

deslocamento a serviço, ainda que sejam diversos os destinos, e 

será igual para os deslocamentos nacionais e 

internacionais. (Redação dada pela Resolução n° 70, de 23 de 

janeiro de 2014) 

  

§ 2° Nos casos em que sejam aplicadas as disposições do art. 4° 

desta Resolução, o auxílio deslocamento corresponderá a 100% 

do valor previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Resolução 

n° 70, de 23 de janeiro de 2014)” 

 

Para tanto os CAU/UF deverão adotar medidas necessárias a que 

sejam suspensos os pagamentos de quaisquer valores que tenham 

referência nas disposições suspensas da Resolução 47 de 09 de maio 

de 2013. 

A comissão tomou conhecimento do ato de suspensão e solicitará à 

presidência que emita um ato suspendendo os referidos pagamentos 

no âmbito do CAU/ES.  

ITEM VIII – REQUERIMENTO POR PARTE DOS 

CONSELHEIROS PARA CONCESSÃO E 

PAGAMENTO DE DIÁRIAS E DEMAIS VERBAS 

Considerando a necessidade de normatização quanto à solicitação 

para aquisição de passagens aéreas e de concessão de diárias por 

parte dos conselheiros e funcionários e de jetons e auxilio 



 
 

representação por parte dos conselheiros, a gerência administrativa e 

financeira elaborou 03 modelos distintos de formulários. 

 A comissão analisou o conteúdo dos formulários e os mesmos foram 

aprovados por unanimidade. A comissão solicita que este assunto seja 

pautado no Conselho Diretor para conhecimento e levado ao plenário 

para aprovação.  

Após aprovação os formulários serão enviados por e-mail a todos os 

conselheiros e funcionários. 

ITEM IX - INSTITUIÇÃO DE JETONS, AUXILIO 

REPRESENTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 

PASSAGENS, JETONS, DESLOCAMENTO E 

AUXILIO REPRESENTAÇÃO. 

Considerando a suspensão de parte da Resolução 47 de 09 de maio de 

2013 e considerando a necessidade de regulamentação para 

concessão de verbas nos termos da legislação vigente e considerando 

ainda a manifestação jurídica favorável deliberou: 

1 – Por aprovar a minuta de portaria que segue anexa a esta 

deliberação, instituindo e regulamento o pagamento de jetons, auxilio 

representação e diárias, no âmbito do CAU/ES. 

A comissão solicita que este assunto seja levado ao Conselho Diretor 

para conhecimento e ao plenário para análise e aprovação.  

ITEM X - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   
O assessor jurídico do CAU/ES, Marcelo Feu Rosa, tramitou o protocolo 

SICCAU nº: 820287 que dentre outras questões aborda a questão do 

recolhimento dos honorários advocatícios após o ajuizamento da ação 

de execução fiscal nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil 

e do § 5º do artigo 1º da Portaria Normativa CAU-BR n.º 66/2018. 

A comissão analisou as informações colocadas e deliberou por: 

1 – Autorizar o recolhimento dos honorários advocatícios cujos 

processos tenham sido ajuizados junto à Justiça Federal e esta não se 

manifestar quanto ao seu recolhimento, inclusive nos casos de acordo 

firmado entre as partes; 

2 – Determinar o percentual de recolhimento dos honorários em 15% a 

incidir sobre o valor atualizado do débito registrado na Certidão de 

Dívida Ativa – CDA, nos casos de processos cobrados judicialmente e 

sem interposição de embargos; 

2.1 - Ratear com o valor dos horários advocatícios recolhidos entre o 

assessor jurídico, a gerente administrativo e financeiro e a analista de 



 
 

finanças, considerando que todos participam ativamente do processo 

de cobrança, na seguinte proporção: 

a) 10% a ser depositado na conta corrente do assessor jurídico do 

CAU/ES; 

b) 5% para a gerência administrativa, sendo 2,5% deste valor a ser 

depositado na conta corrente da gerente administrativa e 2,5% a ser 

depositado na conta corrente da para a analista de finanças; 

3 - Determinar o percentual de recolhimento dos honorários em 20% a 

incidir sobre o valor atualizado do débito registrado na Certidão de 

Dívida Ativa – CDA, nos casos de processos cobrados judicialmente e 

com interposição de embargos; 

3.1 - Ratear com o valor dos horários advocatícios recolhidos entre o 

assessor jurídico, a gerente administrativo e financeiro e a analista de 

finanças, considerando que todos participam ativamente do processo 

de cobrança, na seguinte proporção: 

a) 10% a ser depositado na conta corrente do assessor jurídico do 

CAU/ES; 

b) 10% para a gerência administrativa, sendo 5% deste valor a ser 

depositado na conta corrente da gerente administrativa e 5% a ser 

depositado na conta corrente da para a analista de finanças; 

4 – O valor dos honorários serão depositados na conta corrente do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para a efetiva contabilização e 

mensalmente repassados aos funcionários, conforme mencionado 

acima. 

A comissão solicita também que este assunto seja encaminhado para 

conhecimento do Conselho Diretor e para o plenário para análise e 

aprovação. 

ITEM XI – CONVÊNIO 
O CAU/ES recebeu proposta de convênio da empresa Magrass. A 

comissão analisou o pleito e deliberou por agradecer e comunicar a 

empresa que a proposta não é de interesse do Conselho. 

ITEM XII - ASSUNTOS GERAIS 
Não houveram assuntos a serem tratados. 



 
 

E nada mais havendo a tratar, a coordenadora arq. e urb. Carolina Gumieri, encerra os trabalhos 

agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Wiviane Lombardi, que lavre a presente 

súmula, que após lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os conselheiros titulares 

e suplentes no exercício da titularidade, para que produza os efeitos legais. 

                                                              Vitória, 18 de junho de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


	PRESENÇAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenador), Arq. e Urb. Emilio Caliman e Arq. e Urb. Giedre Ezer.

