
 
 

SÚMULA DA 59ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 16 de abril de 2019 Horário: 16h30 às 20h45 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 58ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFA. 

A súmula referente a 58ª reunião ordinária da comissão de 
planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES será novamente 

enviada por e-mail para aprovação na próxima reunião da comissão.  

ITEM IV – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA 
O EXERCÍCIO DE 2019. 

A Comissão detalhou nos itens abaixo, as ações de divulgação e 

tratativa dos profissionais e empresas inadimplentes. Decidiu-se ainda 

criar um usuário para que a coordenadora da CPFA tenha acesso ao 

SICCAU corporativo para atendimento, acompanhamento das 

demandas destinadas à comissão.  

 

ITEM V – FORMULÁRIO DE DETALHAMENTO 
DE EVENTO/PROJETO 

A comissão analisou e aprovou o modelo de formulário para 

detalhamento de evento/projeto/ação e solicita que o referido modelo 

seja apresentado no plenário deste Conselho para conhecimento. Na 

ocasião foi relatado da necessidade de detalhamento e planejamento 

dos projetos e ações propostas. Após aprovado pelo plenário o 

formulário será enviado por e-mail aos coordenadores das comissões, 

presidência, assessores e gerentes para que na solicitação de todo e 



 
 

qualquer evento/projeto ou ação, o mesmo seja preenchido e 

encaminhado previamente.  

 

ITEM VI – UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO POR 
PROFISSIONAIS REGISTRADOS E 
ADIMPLENTES COM O CAU/ES, MEDIANTE 
PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO. 

O CAU/ES recebe pedidos de profissionais e empresas pleiteando a 
utilização do auditório do CAU/ES para promoção de cursos e 

treinamentos afetos à arquitetura e urbanismo. Diante disso esta 

comissão solicita que este assunto seja encaminhado à assessoria 

jurídico deste Conselho para que a mesma se manifeste com relação à 

legalidade da sessão de espaço (auditório) mediante pagamento de 

taxa de utilização, por parte dos profissionais e empresas com registro 

ativo e regular perante ao Conselho. Vale ressaltar que a taxa de 

utilização é para custear as despesas básicas com energia, água, 
limpeza e utilização dos equipamentos. A comissão solicita que o a 

assessoria jurídica também se manifeste quanto à existência ou não de 

impedimento legal na sessão do auditório, mediante pagamento da taxa 

de utilização por parte de conselheiros e funcionários, para finalidades 

próprias, porém voltadas ao tema arquitetura e urbanismo. A comissão 

condicionou à utilização do auditório em caso de realização de 

cursos/palestras e /ou quaisquer outros eventos cobrados, que seja 
oferecido condição especial com desconto aos profissionais registrados 

e em dia com o Conselho. Sendo possível à sessão e utilização do 

espaço do auditório o mesmo será regulamentado por meio de ato 

específico, que deverá conter dentre outras informações a quantidade 

de utilização anual permitida, devidamente aprovado por esta comissão.  

ITEM VII – INSTITUIÇÃO DE TAXA DE 
UTILIZAÇÃO, POR PARTE DE TERCEIROS, DO 
AUDITÓRIO DO CAU/ES 

Sendo possível a instituição da cobrança de taxa de utilização do 

auditório do CAU/ES, conforme detalhado no item acima, a sessão 
para utilização do auditório à terceiro será possível somente mediante 

celebração de convênio e preenchimento de requisição para cada 

utilização. 

 

ITEM VIII - CURSOS FIREK 
A comissão analisou o pedido da Firek para utilização do auditório do 

CAU/ES e irá se manifestar a respeito somente após parecer jurídico 

acerca da instituição da taxa de utilização.  

ITEM IX - ACORDO COLETIVO (818303/19) 
A comissão analisou o pleito dos funcionários na negociação das 

cláusulas financeiras do acordo coletivo de trabalho e deliberou por: 

1 – Conceder reajuste sobre os salários praticados no exercício de 2018 

no percentual de 4,61%; 



 
 

2 – O ticket refeição não será reajustado; 

3 – O ticket alimentação não será reajustado. 

Não havendo mais cláusulas a serem analisadas, a comissão solicita 

que esta informação seja repassada aos funcionários, por meio de seu 

representante e que seja pautado na próxima sessão plenária ordinária 

deste Conselho para análise e aprovação. 

ITEM X – VACINAÇÃO 
Em cumprimento ao acordo coletivo de trabalho firmado entre o 

CAU/ES e o SINDCOES, o CAU/ES promoverá para os funcionários, 
campanha de vacinação contra a gripe com o intuito garantir a saúde 

dos funcionários e reduzir os afastamentos por motivo de gripe. A 

comissão entende ser importante estender esta proteção aos 

conselheiros do CAU/ES. Será passado um e-mail a todos os 

conselheiros, informando da campanha de vacinação e concedendo 

prazo de dois dias após o envio do e-mail para manifestação. Passado 

o prazo, os conselheiros que não se manifestarem formalmente não 

participarão da campanha de vacinação que ocorrerá nas 
dependências do CAU/ES em dia e horário a ser definido.  

ITEM XI - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
JANEIRO A MARÇO/2019 Os demonstrativos contábeis relativos ao primeiro trimestre de 2019 

(janeiro, fevereiro e março/2019) foram apresentados à comissão que 

analisou e aprovou por unanimidade. A comissão solicita que este 

assunto seja pautado na próxima sessão plenária deste Conselho para 

análise e aprovação.  

 

ITEM XII -  CARTEIRINHA PROFISSIONAL – 
PROTOCOLO: 752596/2018 

A comissão analisou as ponderações constantes no protocolo 

752596/2018 e considerando que os funcionários envolvidos no 

processo de recebimento e expedição de carteiras profissionais não 

fazem mais parte do quadro de funcionários do CAU/ES e considerando 

também que o profissional não pode ser penalizado por erro interno, 

decidiu que o CAU/ES arcará com o pagamento da taxa de carteira para 

emissão de uma nova identidade profissional.  

ITEM XIII - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
PROTOCOLO 820287/2019 O conteúdo do protocolo será enviado por e-mail aos conselheiros desta 

comissão para tratativa na próxima reunião ordinária.  

ITEM XIV - PERDA DE MANDATO DE 
CONSELHEIRO – ARTIGO 29, INCISO XLVI No próximo dia 17/04/2019 o Conselho Diretor irá se reunir e dentre os 

assuntos discutidos está a questão da perda do mandato de 

conselheiros, conforme previsto no regimento interno do CAU/ES. A 



 
 

comissão propõe um contato telefônico solicitando que a conselheira 

em questão se manifeste sobre a sua permanência ou não na 

composição do plenário deste Estado. Posterior a isso este assunto 

será levado para tratativa no plenário do CAU/ES. 

ITEM XV - REVISÃO DE COBRANÇA DE 
ANUIDADE PJ – PROTOCOLO SICCAU: 
758976/2018 

Este assunto será tratado na próxima reunião da comissão. 

ITEM XVI - SUSPENSÃO DE REGISTRO 
PROFISSIONAL – PROCESSO 103/2018 O processo número 103/2018 foi distribuído ao Conselheiro Emilio 

Caliman Terra. 

ITEM XVII - PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO 
DE COMUNICADOS FINANCEIROS A comissão analisou o planejamento de divulgação dos comunicados 

financeiros relativos a anuidade e refinanciamento, tal como segue: 

Anuidade 2019 

Dia 22/04 – Comunicar que o prazo para pagamento sem juros da 

anuidade do exercício de 2019 se encerra em 31/05/2019. A 

comunicação será feita por meio de post no Instagram, Facebook e 

Mailing List; 

Dia 06/05 – Comunicar que este é o último mês para pagamento da 
anuidade do exercício de 2019 sem juros. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram, Facebook e Mailing List;  

Dia 27/05 – Comunicar que esta é a última semana para pagamento da 

anuidade do exercício de 2019 sem juros. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram, Facebook, site e e-mail administrativo; 

Dia 29/05 – Últimos dias para pagamento da anuidade do exercício de 

2019 sem juros. A comunicação será feita por meio de post no 

Instagram, Facebook; 

Dia 31/05 – Comunicar que este é o último dia para pagamento da 

anuidade do exercício de 2019 sem juros. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram, Facebook, site e e-mail administrativo; 

Programa de Refinanciamento 

Dia 20/05 – Divulgação do REFIS – informando das condições de 

refinanciamento e dos últimos meses. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram, Facebook e mailing list apenas dos 

profissionais inadimplentes e aptos a aderirem ao REFIS; 



 
 

Dia 03/06 - Divulgação do REFIS – informando das condições de 

refinanciamento e dos últimos meses. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram e Facebook; 

14/06 - Divulgação do REFIS – informando das condições de 

refinanciamento e dos últimos meses. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram e Facebook; 

24/06 - Divulgação do REFIS – informando das condições de 

refinanciamento e dos últimos meses. A comunicação será feita por 

meio de post no Instagram e Facebook; 

01/07 – Último mês para adesão ao REFIS. A comunicação será feita 

por meio de post no Site, Instagram, Facebook e mailing list apenas dos 

profissionais inadimplentes e aptos a aderirem ao REFIS; 

15/07 - Último mês para adesão ao REFIS; A comunicação será feita 

por meio de post no Site, Instagram, Facebook e mailing list apenas dos 
profissionais inadimplentes e aptos a aderirem ao REFIS; 

22/07 - Último mês para adesão ao REFIS; A comunicação será feita 

por meio de post no Site, Instagram, Facebook; 

29/07 – Últimos dias para adesão ao REFIS; A comunicação será feita 

por meio de post no Site, Instagram, Facebook; 

30/07 - Últimos dias para adesão ao REFIS; A comunicação será feita 

por meio de post no Site, Instagram, Facebook e mailing list apenas dos 

profissionais inadimplentes e aptos a aderirem ao REFIS; 

31/07 – Último dia para adesão ao REFIS; A comunicação será feita por 

meio de post no Site, Instagram, Facebook e mailing list apenas dos 
profissionais inadimplentes e aptos a aderirem ao REFIS; 

O cronograma será enviado ao assessor de comunicação do CAU/ES 

e ao analista de TI para as providências de criação de arte e publicação.  

A comissão aprova por unanimidade o planejamento e cronogramas 

apresentados acima.  

ITEM XVIII - NORMATIZAÇÃO DAS DIÁRIAS, 
JETONS E AJUDA DE CUSTO Este assunto será pautado na próxima reunião da comissão. 



 
 
ITEM XIX - PANORAMA DE GASTOS COM 
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO, COMPARATIVO 
DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018 E 2019 

Os valores foram demonstrados e informado que na reprogramação do 

orçamento serão feitos ajustes e redistribuição dos mesmos entre as 

demais comissões. 

ITEM XX - PANORAMA E TRATATIVAS DE 
PROFISSIONAIS E EMPRESAS 
INADIMPLENTES JUNTO AO CAU/ES 

A comissão analisou o planejamento proposto para tratativa dos 

profissionais e empresas inadimplentes, tal como segue: 

Em 03/06/2019 – Todos os profissionais e empresas inadimplentes com 

o pagamento da anuidade de todos os exercícios, incluindo o de 2019, 

serão notificados por e-mail em 03/06/2019. Na ocasião os profissionais 

e empresas inadimplentes serão informados do(s) débito(s) e das 
condições para regularização. Será concedido prazo de 30 dias para a 

efetiva regularização. 

Em 04/07/2019 – Todos os profissionais e empresas inadimplentes com 

o pagamento da anuidade de todos os exercícios, incluindo o de 2019, 

receberão uma notificação extra judicial por e-mail sendo os mesmos 

informados novamente do(s) débito(s) e das condições para 

regularização. Será concedido prazo de 30 dias para a efetiva 
regularização. 

A partir do dia 05/08/2019, o CAU/ES fará contato telefônico e 

formalização por meio de protocolo no SICCAU, com os profissionais e 

empresas que permanecerem inadimplentes. Nesta etapa os 

profissionais e empresas contatados serão comunicados dos débitos e 

das condições e prazos para regularização. 

A partir da segunda quinzena de setembro, os profissionais e empresas 

que permanecerem inadimplentes serão notificados por meio de 

correspondência enviada pelos correios e dar-se-á início ao processo 

de cobrança administrativa e encaminhamento para execução fiscal, se 

for o caso. 

A comissão analisou o planejamento e cronogramas e aprovou o 

mesmo por unanimidade.   FAZER DELIBERAÇÃO E ENVIAR 

PLANEJAMENTO PARA HEMELLY  

ITEM XXI - EXPEDIENTE DIA 30/04/2019 
Considerando que diversos Conselho de Fiscalização localizados no 

entorno do CAU/ES a comissão autorizou a emenda do feriado com 

compensação pelo banco de horas. FAZER DELIBERAÇÃO 



 
 
ITEM XXII - CONVÊNIOS 

Este assunto será pautado na próxima reunião da comissão. 

ITEM XXIII - ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS DE COBRANÇA. Os processos foram arquivados (112/2017, 57/2017, 76/2017, 73/2017, 

233/2017, 316/2017, 312/2017, 110/2017 e 94/2018), exceto o 
processo número (306/2017) que será pautado na próxima reunião do 

Conselho Diretor, considerando a interrupção retroativa. 

 

ITEM XXIV – ASSUNTOS GERAIS 
A comissão está analisando pontualmente os tópicos do regimento 

interno do CAU/ES e solicita que seja feita uma minuta de deliberação 

da CPFA referente a justificativa que deve ser apresentada a presidente 

ou à pessoa por ela designada quando o conselheiro não puder 

comparecer na reunião. A comissão solicita que no documento seja 
destacado o texto de regimento interno e da Lei de criação da CAU/ES. 

O conselheiro que precisar justificar sua ausência precisará informar o 

motivo da ausência e este será submetido à apreciação da referida 

comissão que analisará e se manifestará, acatando ou não a referida 

justificativa. Este assunto será pautado novamente na próxima reunião 

da comissão. PASSAR PARA O ALAN. 

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, 16 de abril de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


