
 
 

SÚMULA DA 63ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 19 de agosto de 2019 Horário: 16h40 às 19h31 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 DAS SÚMULAS DAS 61ª 
E 62ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPFA. 

A súmula referente a 61ª e 62ª reuniões ordinárias da comissão de 
planejamento, finanças e atos normativos do CAU/ES serão enviadas 

por e-mail para posterior aprovação.  

ITEM IV - HORÁRIOS DAS REUNIÕES 

A comissão avaliou uma proposta de alteração do horário para a 

realização das reuniões da CPFA e se manifestou por manter a mesma 

com início às 16 horas e havendo necessidade antecipa-se o início para 

as 14 horas.  

ITEM V - HORÁRIO DE EXPEDIENTE E 
ENTRADA DOS FUNCIONÁRIOS 

Foi esclarecido à comissão de que o horário de expediente dos dois 

assistentes administrativos lotados na Gerência Administrativa e 

Financeira do CAU/ES – GERADFIN, alterna-se, onde 01 dos 

assistentes tem o horário de trabalho de 08:00 as 17:00 e o outro com 

expediente de 10:00 as 19:00. Com isso o setor fica coberto durante 

todo o funcionamento do Conselho, que é de 08:00 as 19:00. Na 

ocasião foi esclarecido o motivo pelo atraso da abertura da sede do 



 
 

CAU. A comissão tomou conhecimento e pediu para que este assunto 

seja pautado na próxima reunião do Conselho Diretor. 

ITEM VI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
TERCEIRIZADA – ASSESSORIA JURÍDICA 

Foi solicitado por parte das comissões deste Conselho um apoio jurídico 
nas reuniões ordinárias e extraordinárias e demais demandas e dúvidas 

afetas às comissões. Para tanto cogitou-se à possibilidade de 

contratação de uma empresa terceirizada que prestasse o referido 

serviço. Em conversa interna, cogitou-se da possibilidade de oferecer 

ao assistente administrativo Alan Marcel uma função gratificada para 

que o mesmo realizasse as atividades de assistente jurídico. Reforça-

se, portanto, que o mesmo é formado em direito e possui registro ativo 
junto a OAB (Ordem dos advogados do Brasil).  

Ao estimar os custos da função gratificada o custo mensal será de 

aproximadamente R$ 770,00, relativos aos 20% que incidirão sobre o 

salário base do assistente administrativo que em 2019 é de R$ 

3.841,00. 

Ressaltou-se que para não desfalcar a GERADFIN, considerando que 

parte das atividades desenvolvidas pelo assistente em questão deverão 

ser redistribuídas, sugere-se a contratação de um estagiário, cuja bolsa 

mensal será de R$ 847,50, com carga horária de 06 horas/dia. Com isso 

o custo básico mensal gira em torno de R$ 2.000,00 (considerando a 

gratificação de função e demais encargos e a bolsa estágio e auxilio 

passagem). 

Estima-se que para contratação de uma empresa para auxilio nas 

demandas jurídicas do CAU/ES, o custo médio mensal fica em torno de 

aproximadamente R$ 4.000,00. 

Esta comissão analisou as possibilidades e avalia como positiva a 

possibilidade da função gratificada. 

Este assunto será encaminhado para análise e manifestação jurídica e 

também para conhecimento do Conselho Diretor. 

Sendo possível e livre de quaisquer problemas, inclusive trabalhistas, 

este assunto será encaminhado ao plenária para homologação. 



 
 

ITEM VII – PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 
A JULHO 2019. 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

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

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

observar que a arrecadação do mês ficou 19% acima da arrecadação 
prevista para o período e aproximadamente 19,7% 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, no período de janeiro a julho, com anuidades de 

pessoas jurídicas ficou 30% acima do previsto para período, anuidades 
pessoa jurídica ficou 100% acima do previsto e a arrecadação com o 

registro de responsabilidade técnica – RRT ficou 13% acima do previsto. 

A receita total do mês foi de R$ 199.474,26. 

A comissão analisou também as despesas realizadas no mês de julho 

que totalizou o montante de R$ 175.104,37. A despesa prevista para o 

mês de julho/2019 foi de R$ 211.948,21. 

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

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

encerra em um superávit orçamentário de R$ 742.178,59. 

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. 

As aprovações no plenário ocorrerão de forma bimestral, conforme 

definido pelo Conselho Diretor. 

ITEM VIII – ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMA 
DA CAU/ES – ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO. 

Foi proposto pelo Conselho Diretor do CAU/ES que a Assessoria de 

Comunicação seja gerenciada pela Gerência Administrativa e 

Financeira do CAU/ES. A comissão analisou a proposta e manifestou-

se favorável desde que não haja nenhum impedimento legal. Para tanto, 

esta demanda será encaminhada para análise e manifestação da 

assessoria jurídica do Conselho. Estando tudo de acordo, este pleito 

será encaminhado ao plenário para manifestação e alteração do 
organograma e do Regimento Interno, desde que aprovado.  

 

ITEM IX – COMPARATIVO ANALÍTICO DAS 
DELIBERAÇÕES CAU/BR, CAU/ES E CPFA 
SOBRE O PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO DAS 

O CAU/ES por meio desta comissão desenvolveu um normativo para 

verificação, mapeamento, registro e comunicação das ausências dos 



 
 
JUSTIFICATIVAS DOS CONSELHEIROS POR 
AUSÊNCIA EM REUNIÕES. 

conselheiros quando convocados. O assunto foi então pautado para 

análise e aprovação do plenário deste Conselho. Nas discussões 

acerca do assunto o Conselheiro Federal Eduardo Pasquinelli relatou 

da existência de normativo emitido pelo Conselho Federal que trata 
deste mesmo assunto.  

Ao analisar o documento feito pelo Conselho Federal a comissão julgou 

como desnecessários alguns quesitos lá contidos. 

Para tanto, decidiu-se por encaminhar os dois documentos para análise 

e manifestação jurídica sobre a obrigatoriedade de seguirmos ou não o 
que consta no documento emitido pelo Conselho Federal, 

principalmente por se tratar de uma deliberação e não de resolução.  

ITEM X – PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 
PARA 2020 

Foi discutido o plano de ação e orçamento para 2020 desta comissão. 

As ações propostas foram as de rotina, tais como reuniões mensais, 

ordinárias e extraordinárias, participações em reuniões e seminários 

nacionais, entre outros. 

ITEM XI - SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO 
INTERNO 

Ficou definido que o Seminário de Planejamento Interno do CAU/ES 

será realizado no dia 28/08/19 no período da tarde e noite (iniciando as 

14 horas com termino previsto para as 20). 

O planejamento do evento está sendo detalhado. Para finalizar o 
evento será agendado nova reunião no próximo dia 23/08/2019. 

Fica acordado que o CAU/ES fará a comunicação junto aos 

conselheiros para alinhamento do evento e carga horária.  

ITEM XII - SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DE 
ANUIDADES – PROTOCOLO SICCAU Nº: 
936861/2019 

A comissão analisou o pleito da profissional e informa que não há 

normativo vigente que possibilite a isenção do pagamento de anuidades 

com base nos argumentos apresentados. 

A comissão solicita ainda que a informação seja passada à profissional 

e que a mesma da possibilidade de adesão do REFIS sob pena de 

cobrança administrativa em caso de não pagamento. 

ITEM XIII – PROTOCOLO SICCAU Nº: 
860430/2019 Esse assunto foi trabalhado no item 09. 

ITEM XIV - PROTOCOLO SICCAU Nº: 
925391/2019 – ANUIDADE PROFISSIONAL A comissão analisou a situação da profissional e solicita que esta 

situação seja encaminhada para análise e manifestação da assessoria 

jurídica, considerado que está comprovado erro no SICCAU.  



 
 
 

ITEM XV -  PROCESSO 235/2017 – 
HOMOLOGAR ARQUIVAMENTO 

Será pautado na próxima reunião da comissão. 

ITEM XVI - CONVÊNIO – PALESTRA ELLUS 
O parceiro do CAU/ES, ELLUS, solicitou ao CAU/ES espaço para 
ministrar palestra aos profissionais com tema voltado à promoção de 

previdência privada e seguro de incapacidade temporária. A comissão 

analisou o pleito e constatou que não é atribuição e nem prerrogativa do 

CAU/ES realizar este tipo de promoção junto aos parceiros.  

O auditório do CAU/ES poderá ser disponibilizado ao parceiro, mediante 

disponibilidade de agenda e pagamento da taxa de utilização. Todo o 
custo de realização e divulgação é de responsabilidade do parceiro. 

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 agosto de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


