
 
 

SÚMULA DA 62ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 19 de julho de 2019 Horário: 14h22 às 18h10 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 10ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIAS DA CPFA. 

A súmula referente a 10ª reunião extraordinárias da comissão de 
planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES será enviada por 

e-mail para posterior aprovação.  

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A 
JUNHO 2019. 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

de contas relativa ao mês de junho/2019. Com base na apresentação 

feita pela Gerente Administrativa, Wiviane Lombardi Broco, pode-se 

observar que a arrecadação do mês ficou 1% acima da arrecadação 

prevista para o período e aproximadamente 18,6% acima do mesmo 
período do ano de 2018. O maior aumento registrado no período 

analisado foi com a arrecadação proveniente de anuidades pessoa 

física e dos rendimentos sobre à aplicação financeira.  

A arrecadação com anuidades de pessoas jurídicas ficou 37% abaixo 

do previsto para período e a arrecadação com o registro de 

responsabilidade técnica – RRT ficou 9% abaixo do previsto. A receita 
total do mês foi de R$ 243.770,95. 



 
 

A comissão analisou também as despesas realizadas no mês de junho 

que totalizou o montante de R$ 150.896,77. A despesa prevista para o 

mês de junho/2019 foi de R$ 206.987.81. 

Ao considerar a receita arrecadada e a despesa realizada no mês de 

junho/2019, considerando o resultado dos meses anteriores o CAU/ES 

encerra em um superávit orçamentário de R$ 717.808,70. 

Os demonstrativos contábeis foram analisados e serão encaminhados 
por e-mail aos conselheiros da comissão. A prestação de contas foi 
aprovada por unanimidade e será encaminhada ao conselho diretor 
para conhecimento e ao plenário para aprovação. 

ITEM V – RELATÓRIO CASA DO ARQUITETO – 
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA Neste momento foi chamada à reunião a analista de finanças e 

contadora do CAU/ES, Hemelly Tomassi, que está auxiliando na 

elaboração do referido relatório. A coordenadora da comissão, Carolina 

Gumieri, procedeu com a leitura e apresentação do documento que irá 
subsidiar e embasar o Edital para a aquisição da sede própria do 

Conselho.  

Após os ajustes feitos, o mesmo foi aprovado por unanimidade.  

A comissão solicita que o referido documento seja levado ao Conselho 

Diretor para conhecimento e ao plenário para aprovação. 

 

ITEM VI – REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO E ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019 

O plano de ação e orçamento do Conselho, reprogramado para o 

exercício de 2019, frente as atualizações das informações gerenciais, 

aumento em R$ 14.120,00.  

As receitas previstas foram alteradas, tal como segue: 

• Anuidades pessoa física: Orçamento 2019 no valor de R$ 

1.084.106,00, na reprogramação este valor foi alterado para R$ 

1.029.915,00, ou seja, uma redução de R$ 54.191,00; 

• Anuidades pessoa jurídica: Orçamento 2019 no valor de R$ 
183.669,00, na reprogramação este valor foi alterado para R$ 

167.119,00, ou seja, uma redução de R$ 16.550,00; 

• Registro de Responsabilidade Técnica - RRT: Orçamento 2019 

no valor de R$ 1.157.768,00, na reprogramação este valor foi 

alterado para R$ 1.202.129,00, ou seja, um aumento de R$ 
44.361,00. 



 
 

• Taxas e multas: Orçamento 2019 no valor de R$ 104.528,00, 

na reprogramação este valor foi alterado para R$ 98.317,00, ou 
seja, reduziu em R$ 6.211; 

• Aplicações financeiras: Valor orçado para 2019 R$ 50.000,00, 

na reprogramação o valor foi alterado para R$ 78.281,00, um 

aumento de R$ 18.430,00; 

• Outras receitas: Valor orçado para 2019 R$ 25.213,00, na 

reprogramação o valo foi alterado para R$ 43.643,00, tendo o 

valor aumentado para R$ 18.430,00. 

• Receita de capital: R$ 200.000,00, na reprogramação o valor 
foi mantido. 

• Receita total no orçamento: R$ 2.805.284,00. Na 

reprogramação foi ajustado para R$ 2.819.404,00. 

Com relação as despesas reprogramadas, o valor total de R$ 

2.805.284,00, sendo R$ 314.543,00 em despesas com projetos, R$ 

2.250.809,00 em atividades, R$ 42.757,00 aportes ao fundo de apoio, 

R$ 171.295,00 repasses ao Centro de Serviços Compartilhados, R$ 

40.000,00 reserva de contingência. 

O valor do orçamento distribuído por centro de custos, ficou a seguinte 
forma: 

• Comissão de exercício profissional: R$ 35.503,00; 

• Comissão de ensino e formação: R$ 4.472,00. Esta comissão 
foi extinta; 

• Comissão de planejamento, finanças e atos normativos: R$ 

21.126,00; 

• Comissão de ética e disciplina: R$ 6.817,00; 

• Comissão de ética, disciplina, ensino e formação profissional; 

R$ 28.652,00. Com a extinção das CED e CEF, criou-se a 
CEDEF; 

• Conselho Diretor: R$ 20.958,00; 

• ASTEC – Realização de sessões plenárias: R$ 42.988,00; 



 
 

• ASCOM – Assessoria de comunicação: R$ 108.693,00; 

• ASJUR – Assessoria Jurídica: R$ 167.044,00; 

• GERTEC – Gerência Técnica: R$ 824.401,00; 

• GERADFIN – Gerência Administrativa e Financeira: R$ 

1.210.003,00;  

• ATOS – Presidência: R$ 348.748,00. 

Os percentuais e limites constantes nas diretrizes para elaboração da 

reprogramação do plano de ação e orçamento foram observadas e 

seguidas.  

A comissão analisou a reprogramação do plano de ação e orçamento, 

aprovando a mesma. 

A referida reprogramação será encaminhada ao Conselho Diretor para 

conhecimento e ao plenário para aprovação. 

ITEM VII – PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 
PARA 2020 

Foi demonstrado a estimativa da arrecadação para o exercício de 

2020. Na próxima reunião do Conselho Diretor, que será realizada em 

11/08/2019, será informado de a necessidade das comissões já 

começarem a planejar as ações para o orçamento do 2020. No dia 
29/08/2019 no seminário interno do planejamento as ações serão 

trabalhadas. 

ITEM VIII - DIÁRIA, JETONS E AUXILIO 
REPRESENTAÇÃO Foi comentado na comissão a memória de cálculo para se determinar 

os valores das verbas.  

ITEM IX - FEEDBACK SOBRE A 76ª SESSÃO 
PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/ES O conselheiro Emilio Caliman relatou a comissão como foi a tratativa 

dos assuntos da comissão que foram deliberados na sessão plenárias 

em que a coordenadora não estava presente.  

ITEM X – PRORROGAÇÃO DO PRAZO E 
DEMAIS CONDIÇÕES DO REFIS 2019 O Conselho Federal pediu a todos os CAU/UF que se manifestem sobre 

a prorrogação do prazo do REFIS 2019. Considerando o planejamento 

das ações de cobrança que estão sendo desenvolvidas pelo CAU/ES e 

considerando ainda o grande número de profissionais e empresas 

inadimplentes, a comissão se manifestou a favor da prorrogação do 
prazo e demais condições do REFIS 2019. 



 
 
ITEM XI - PEDIDO PARA UTILIZAÇÃO DO 
AUDITÓRIO DO CAU/ES A conselheira do CAU/ES e membro da diretoria do IAB – Instituto dos 

Arquitetos do Brasil – Departamento ES, Daniela Caser, solicitou 

autorização para utilização do auditório do CAU/ES para realização de 

um bate papo com outros profissionais. Trata-se de um encontro 
realizado pelo IAB. 

A comissão analisou o pleito e por se tratar de um evento promovido 

pelo IAB, autorizou a utilização do auditório do CAU/ES, na data e 

horário definido e sem custo. 

 

ITEM XII -  CONVÊNIO 
As empresas Ruy Juliano e Unimed entraram em contato com o 
CAU/ES oferecendo proposta de parceria. A comissão avaliou as duas 

propostas e deliberou por firmar parceria com a empresa Ruy Juliano e 

no caso da Unimed, a comissão agradece, mas não tem interesse no 

momento. Foi informado da renovação do convênio com a empresa 

Multinúcleo.  

ITEM XIII - ASSUNTOS GERAIS 
Não houveram assuntos gerais 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, 19 de julho de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


