
 
 

SÚMULA DA 53ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 10 de setembro de 2018 Horário: 16h35 às 19h10 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 DAS SÚMULAS DAS 
08ª, 49ª,50ª, 51ª E 52ª REUNIÕES 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 foram aprovadas, a súmula relativa a 52ª 

reunião ordinária será enviada por e-mail e aprovada nas próximas 

reuniões desta comissão.  

ITEM IV – PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO – 
EXERCÍCIO 2019 

O Plano de Ação e Orçamento do CAU/ES para o exercício de 2019 é 

apresentado à CPFA  pela coordenadora administrativa e financeira e 

também assessora técnica desta comissão, Wiviane Lombardi Broco, 
destacando entre os diversos pontos a previsão total das receitas de 

arrecadação para o referido exercício que é de R$ 2.530.071,00, 

subdivididos em anuidades pessoa física e jurídica, sendo R$ 

1.084.106,0 a previsão de arrecadação com anuidades pessoa física, 

R$ 183.669,00 é a previsão de arrecadação com anuidades pessoa 

jurídica, totalizando R$ 1.267.775,00 de anuidades. Está sendo previsto 

o valor de R$ 1.157.768,00 para arrecadação com registro de 
responsabilidade técnica (RRT), R$ 104.528,00 previsão de 



 
 

arrecadação com taxas e multas e R$ 50.000,00 previsão de 

arrecadação com os rendimentos sobre os valores aplicados e o valor 

de R$ 25.213,00 relativas a outras receitas a receber, totalizando o 

montante de R$ 2.605.284,00 de receitas correntes para o exercício de 
2018. As receitas de capital que são provenientes de superávits 

financeiros de exercícios anteriores estão previstas em R$ 200.000,00. 

O total geral das receitas reprogramadas para o exercício de 2019 é de 

R$ 2.805.284,00. 

As despesas reprogramadas para o exercício de 2019 somam o 

montante de R$ 2.805.284,00, distribuídas em projetos e atividades. As 
atividades somam o montante de R$ 2.203.230,00 e os projetos R$ 

339.450,00. Na reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do 

CAU/ES para o exercício de 2019 está previsto para aporte ao fundo de 

apoio aos CAU/UF básicos, o valor de R$ 51.3093,00, o valor de R$ 

171.295,00 para aporte ao Centro de Serviços Compartilhados e R$ 

40.000,00 relativas a reserva de contingência.  

As despesas também foram distribuídas em seus respectivos centros 

de custos, separados por atividades e projetos tal como segue: 

Detalhamento das atividades/projetos por centro de custo 

Comissões 

Comissão de Exercício Profissional – Despesas orçadas em R$ 

25.350,00; 

Comissão de Ensino e Formação -  Despesas orçadas em R$ 

48.670,00; 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - Despesas 
orçadas em R$ 17.724,00; 

Comissão de Ética e Disciplina - Despesas orçadas em R$ 24.474,00; 

Conselho Diretor: Despesas orçadas em R$ 7.200,00; 

O total das despesas orçadas para o exercício de 2019 nas comissões 
e conselho diretor somaram o montante de R$ 123.418,00. 

Assessorias 

Assessoria Técnica - Despesas orçadas em R$ 20.270,00, valor este 

destinado à realização das sessões plenárias do CAU/ES, incluindo as 



 
 

despesas com diárias de conselheiros, fornecimento de coffee-break, 

entre outros; 

Assessoria de Comunicação - Despesas orçadas em R$ 108.015,00, 

para custear as despesas do setor, tais como contratação de empresa 

prestadora dos serviços de publicidade institucional e pagamento de 

salários e encargos do funcionário a ser lotado no setor; 

Assessoria Jurídica - Despesas reprogramadas orçadas em R$ 

260.899,00 para custear despesas com a folha de pagamento (salários, 

encargos e benefícios) e demais despesas jurídicas, inclusive com 
possíveis condenações provenientes de ações judiciais; 

O total das despesas orçadas para o exercício de 2019 nas assessorias 

somaram o montante de R$ 389.183,00. 

Gerências 

Gerência Administrativa e Financeira - Despesas orçadas em R$ 

1.201.817,00, neste valor estão incluídas as despesas com a folha de 

pagamento (salários, encargos e benefícios) de 05 funcionários e 01 

estagiário, manutenção do funcionamento da sede onde localiza-se o 

CAU/ES, destacando-se entre elas: despesas com locação do imóvel, 

despesas com energia elétrica, água/esgoto, telefônica fixa e celular, 

internet, tarifas bancárias, serviços de limpeza, contabilidade, 
jardinagem, manutenções diversas, materiais de informática, 

expediente, higiene e limpeza, dentre outros. Está sendo destinado a 

reserva orçamentária (reserva de contingência) o valor de R$ 

40.000,00, este valor é para custear possíveis despesas não previstas 

no Plano de Ação de Orçamento para o exercício, além das 

contribuições junto ao Centro de Serviços Compartilhados (R$ 

171.295,00) e Fundo de Apoio aos CAU/UF básicos (R$ 51.309,00).  

Gerência Técnica e de Relações Institucionais - Despesas orçadas em 

R$ 732.266,00 para custeio das atividades do setor de fiscalização, 

técnica e atendimento técnico, totalizando 06 funcionários e 01 

estagiário. Nestes valores estão considerados todas as despesas com 

folha de pagamento ((salários, encargos e benefícios) e demais 

despesas administrativas. 

O total das despesas orçadas para o exercício de 2019 nas gerências 

somaram o montante de R$ 1.934.082,00. 



 
 

Presidência 

Presidência - Despesas reprogramadas orçadas em R$ 358.600,00 
referente a verba destinada a participação do presidente em reuniões, 

fóruns, plenárias e demais eventos externos enquanto representante do 

CAU/ES, assim como demais projetos, tais como o ATHIS, seminários, 

Encontro de representantes do CAU/ES, e demais aquisições para a 

estrutura física do CAU/ES.   

As despesas totais somam o montante de R$ 2.805.284,00 

 

 

ITEM V – CAT – A (Demanda do setor Técnico) 

As solicitações de CAT-A nº 437635/2018 da profissional DAISE DE 

FRANÇA RODRIGUES (CAU nº 16488-70) e de CAT-A nºs 

437642/2018, 437676/2018, 437677/2018 e 437774/2018 da 

profissional ISIS SOUZA CARDOSO (CAU nº A7542-18). Contudo ao 

consultar os boletos vinculados às solicitações de CAT-A, verificou-se 

que o beneficiário é o CAU/BA e as profissionais residem na Bahia. 

Assim, foi aberto o GAD nº 0018908 perguntando como proceder com 

esse caso? Tivemos a resposta de que a falha no sistema havia sido 

corrigida e que fosse solicitado a transferência dos valores para o 

CAU/ES. Nesse caso a comissão decidiu por enviar oficio ao CAU/BA 

solicitando a transferência destes valores para o CAU/ES. 

 

TEM VI – CONVÊNIOS 
A conselheira Giedre Ezer vai detalhar a proposta de convênio entre o 

CAU/ES e a FUCAP; 

ITEM VII – RECEITAS E DESPESAS DOS 
MESES DE JANEIRO A AGOSTO 

Foram demonstrados os números das receitas e despesas relativas ao 

mês de agosto/2018. A referida apresentação será feita na plenária.  

 

ITEM VIII – 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, 10 de setembro 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) 
                                 


