
 
 

SÚMULA DA 52ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 14 de agosto de 2018 Horário: 16h25 às 20h00 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 97 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 
REFERENTE AS REUNIÕES 49ª, 50ª, e 51ª 
REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPFA E 08ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFA. 

As súmulas referentes as reuniões ordinárias 49ª, 50ª e 51ª e da 08ª 
reunião extraordinária da comissão de planejamento, finanças e atos 

normativos do CAU/ES serão enviadas por e-mail aos conselheiros para 

leitura e aprovação na próxima reunião ordinária da CPFA. 

ITEM IV – RECEITAS E DESPESAS DOS 
MESES DE JANEIRO A JULHO 

Foram demonstrados os números de receita e despesa de janeiro a 

julho de 2018. A receita total do mês de julho foi de R$ 153.220,52, deste 

valor, R$ 38.701,24 refere-se à anuidade pessoa física, R$ 3.70,29 

refere-se a anuidade pessoa jurídica, R$ 91.939,20 refere-se a 
arrecadação com registro de responsabilidade técnica e o montante de 

R$ 18.869,79 refere-se a receitas de menor vulto. No acumulado de 

janeiro a julho a receita total prevista foi de R$ 1.438.034,29 e a receita 

realizada foi de R$ 1.535.206,11. Foi realizado acima do previsto o 

montante de R$ 97.171,82, o que equivale a 7% acima do previsto para 

o período apurado. As despesas do mês de julho/2018 somaram o 

montante de R$ 148.444,10. Deste valor, R$ 97.921,07 referente a 
despesas com folha de pagamento, R$ 8.713,68 referente a diárias e 



 
 

passagens, R$ 21.889,65 referente as despesas de funcionamento e 

R$ 19.919,70 referente as contribuições junto ao Centro de Serviços 

Compartilhados e o Fundo de Apoio. O total geral de despesas no 

período de janeiro a julho somaram o montante de R$ 1.155.887,00. 
Considerando o total de receitas e despesas realizadas o CAU/ES 

fechou o período com um superávit orçamentário de R$ 379.319,00. 

A prestação de contas foi aprovada pela comissão e será enviada para 

análise do plenário do CAU/ES e encaminhado posteriormente ao 

Conselho Federal juntamente com os extratos bancários para 

aprovação. 

 

 

ITEM V – NORMATIZAÇÃO DO SUPRIMENTOS 
DE FUNDOS 

Este assunto foi encaminhado para análise na 65ª sessão plenária 

ordinária do CAU/ES. Na ocasião foi solicitado que se realizasse uma 

pesquisa nos demais CAU/UF a fim de verificar como eles procedem 

com relação a valor do suprimento de fundos. Foi solicitado também 

que todo o material relativo a este tema fosse enviado previamente 

junto com a convocação da próxima sessão plenária.  

Foi realizado pesquisa com outros CAU/UF e dos 22 Estados que 

responderam à pesquisa, 73% (16 Estados) procedem com a 

transferência para a conta do suprido e 27% (06 Estados) fazem por 

meio de cheque. Foi verificado também junto ao Banco do Brasil e 

fomos informados que existe custo para emissão e utilização de um 

cartão de débito pré-pago.  

As informações foram passadas à comissão que decidiu por manter a 

deliberação anterior e encaminhar novamente o material para 

aprovação na plenária.  

 

TEM VI – CONVÊNIOS 
Foram analisadas as propostas de convênio das empresas: 

Brasilian Granit, a comissão analisou a proposta e deliberou por 

agradecer e informar a empresa que não tem interesse no momento.  

Costa Nobre Engenharia, a comissão analisou a proposta e deliberou 

por agradecer e informar a empresa que não tem interesse no 
momento.  

FUCAP, a documentação foi distribuída a conselheira Giedre Ezer para 

leitura e considerações necessárias. Este assunto será tratado na 

próxima reunião da comissão.  



 
 

INTROS Moveis, a comissão analisou a proposta e deliberou por 

agradecer e informar a empresa que não tem interesse no momento.    

5ASEC, a comissão analisou a proposta e deliberou por agradecer e 

informar a empresa que não tem interesse no momento.     

Qually Vida, a comissão analisou a proposta e deliberou por agradecer 

e informar a empresa que não tem interesse no momento.    

 RITZ, deixar parado por enquanto.  

ITEM VII –PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE 
DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA 

A comissão analisou a situação e visando a redução da inadimplência 

junto ao Conselho, autorizou o parcelamento dos débitos inscritos em 

dívida ativa em fase executiva em até 15 vezes.  

 

ITEM VIII – PROCESSO DE COBRANÇA 
ADMINISTRATIVO Nº: 159/2016 

O processo foi distribuído a conselheira Carolina Gumieri.  

IX – PROCESSO DE COBRANÇA 
ADMINISTRATIVO Nº: 92/2017 

A comissão tomou conhecimento do assunto e irá se manifestar após a 

manifestação de defesa do profissional.  

X - PROCESSO DE COBRANÇA 
ADMINISTRATIVO Nº: 123/2018 

O processo foi distribuído ao conselheiro Emilio Caliman. 

XI - PROCESSO DE COBRANÇA 
ADMINISTRATIVA Nº: 110/2017 

A comissão analisou o processo e homologou a interrupção de registro 

de forma retroativa. 

XII - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 
186/2017 – DEVEDORES DA ENTIDADE 

O processo será despacho ao Assessor Juridico do CAU/ES, Marcelo 
Feu Rosa para que o mesmo oriente a comissão das conduções futuras. 

Também será oferecido denúncia ao Conselho Regional de 

Contabilidade do Espirito Santo, para verificação das irregularidades e 

condução ética.  

XIII - SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO – 
INTERRUPÇÃO DE REGISTRO 

Foram analisados os pedidos de ressarcimento de valores ínfimos em 

função da interpretação da legislação vigente à época. A comissão 

deliberou por conceder o ressarcimento dos valores.  

XIV - NOVA FORMA DE EXECUÇÃO DOS 
TRABALHOS DA AUDITORIA EXTERNA NO 
CAU/BR E CAU/UF 

O novo calendário proposto pelo Conselho Federal foi aprovado pela 

comissão.  



 
 

XV - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE 
APLICAÇÃO (INVESTIMENTO) DOS 
RECURSOS FINANCEIROS DO CAU/ES 

Foi autorizado a aplicação do saldo constante na aplicação 29.894/8 no 

investimento BB Curto Prazo Diferenciado para órgão público e o saldo 

da conta 32.167/2 no investimento BB ADMIN Supremo.  

XVI  - ANÁLISE SOBRE COMPRA OU CESSÃO 
CARRO CAU/ES 

Ficou acordado de enviar o material para análise da comissão.  

XVII - ESTUDO SOBRE OS CUSTOS DA CASA 
DO ARQUITETO PARA O CAU/ES E SUA 
SAÍDA PARA SALA PRÓPRIA 

Será montada uma planilha com todos os custos detalhar 

posteriormente aos conselheiros. Nas próximas reuniões será dado 

início a montagem do relatório, listando os tópicos que devem constar 

neste documento e demais encaminhamentos. 

XVIII - SEGURO PARA FUNCIONÁRIOS E 
CONSELHEIROS EM CASO DE VIAGENS E 
SERVIÇOS EXTERNOS 

Será aberto processo administrativo para análise da viabilidade de 

contratação de seguro de vida e/ou seguro viagem para os conselheiros 
e funcionários do CAU/ES em ações externas. 

XIX - RELATÓRIO REUNIÃO NACIONAL CPFI - 

A coordenadora administrativo e financeiro relatou como foi a reunião 

nacional e dentre os temas abordados destacam-se: A cobrança de 

inadimplentes, processo de cobrança administrativa, E-social, 

Calendário de auditoria, etc.  

XX - RELATÓRIO REUNIÃO REGIÃO SUDESTE 
COA 

A conselheira da comissão Carolina Gumieri relatou sobre sua 
participação na reunião da Comissão de Organização e Administração 

da região SUDESTE, com a participação dos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Espirito Santo. A mesma informou dos tópicos 

abordados na reunião, tais como: acervos do CREA (físico e digital), 

Regimentos Internos, Honorários de sucumbência, Manual dos 

procedimentos administrativos, Carteira profissional entre outros. 

X – ASSUNTOS GERAIS Não houve assuntos gerais.  

  

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, 14 de agosto de 2018. 

 



 
 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 
 
 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Suplente no Exercício da Titularidade) 
                                 


