
 
 

SÚMULA DA 64ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 16 de setembro de 2019 Horário: 16h57 às 19h00 Local: Sede do CAU/ES 
 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. André Victor de Mendonça Alves, Arq. e Urb. Carolina Gumieri 
(Coordenador) e Arq. e Urb. Emilio Caliman.  
 

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 DA 10ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFA E DAS  
61ª, 62ª E 63ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CPFA. 

A súmula referente a 10ª reunião extraordinária da CPFA e das 61ª, 62ª 
e 63ª reuniões ordinárias da mesma comissão foram lidas e aprovadas. 

O Conselheiro André Victor não se manifestou pois não estava presente 

nas reuniões acima mencionadas.  

ITEM IV - ANUIDADE – INTERRUPÇÃO DE 
REGISTRO - PROTOCOLO 942460/2019 

O CAU/ES à época em que esta profissional solicitou a interrupção de 

seu registro (2015) interpretou a Resolução 32/2012, considerando que 

para cálculo do valor a ser pago (anuidade), levasse em consideração 

o dia em que o pedido de interrupção fora feito. 

“ Resolução 18/2012 - Art. 14: Parágrafo único. Relativamente às 

obrigações perante o CAU/UF citadas no inciso I, a anuidade será fixada 

em valor proporcional aos duodécimos correspondentes aos meses e 

fração de mês de atividade profissional contados até a solicitação da 

interrupção. ” (Revogado pela Resolução CAU/BR n° 167, de 16 de 

agosto de 2018). 



 
 

A profissional procedeu com o pagamento integral das anuidades, 

considerando todo o mês abril/2015, perfazendo o valor total de R$ 

167,96, sendo que pelo entendimento deste CAU/UF a mesma deveria 

ter pago o valor de R$ 119.61, conforme pagamento feito em 
28/04/2015, ou seja, a mesma procedeu com o pagamento a maior no 

valor de R$ 48,35.  

Em 25/07/2019 a profissional solicitou ressarcimento do valor pago a 

maior, sendo o mesmo de R$ 48,35, através do pedido nº: 16772. 

Considerando os apontamentos feitos a comissão autorizou o 
ressarcimento à profissional no valor de R$ 48,35.  

ITEM V - PROCESSO ADM 97/2017 – DJL 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

A comissão analisou o processo administrativo 97/2017 movido pelo 

CAU/ES contra a empresa DJL Construções e Serviços e considerando 

que foram identificadas alterações no registro da empresa na Junta 

Comercial nos anos 2013 e 2015 e que hoje trata-se de uma clínica 

dentária, resolve despachar o referido processo à GERTEC para 

avaliação da situação cadastral da empresa e verificação do registro. 

ITEM VI - ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO – 
PROTOCOLO 943119 

Por se tratar de uma demanda de cunho técnico, a comissão solicita 

que este protocolo seja tramitado à GERTEC para análise e 

contribuições necessárias.  

ITEM VII – PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 
2019. 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

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

feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane Lombardi Broco, 

pode-se observar que a arrecadação do mês ficou 7,51% abaixo do 
previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 214.136,09 no mês 

tendo sido realizado o montante de R$ 198.058,54. As quedas foram 

registradas na arrecadação com anuidades de pessoas jurídicas, RRT 

e receitas diversas. Vale mencionar que a arrecadação com anuidades 

pessoas físicas, ficou acima do previsto. A arrecadação do mês de 

agosto ficou da seguinte forma: 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 49.153,69 – realizado de R$ 

50.435,26; 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 14.660,13 – realizado de R$ 

10.658,98; 



 
 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 

123.075,62; 

Outras receitas: Previsto de R$ 18.677,01 – realizado de R$ 9.945,76; 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 7.638,62 – 

realizado de R$ 8.197,13; 

Receita com alugueis: Previsto de R$ 931,04 – realizado de R$ 864,46. 

A receita total prevista para o mês de agosto/2019 foi de R$ 214.136,09, 

tendo sido realizado o montante de R$ 198.058,84. 

As despesas do mês de agosto, somaram um valor de R$ 170.448,69. 

Do total realizado temos:  

R$ 104.956,38 gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e 
demais benefícios); 

R$ 1.440,00 gastos com diárias de funcionários; 

R$ 10.966,50 gastos com diárias, jetons e ajuda de custos, pagos aos 

conselheiros do CAU/ES; 

R$ 34.535,48 gastos com despesas de manutenção e funcionamento; 

R$ 18.550,33 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de 

serviços compartilhados. 

Ao analisar as receitas e despesas realizadas, verifica-se um superávit 

para o mês de agosto de R$ 27.610,15. 

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 – PROCESSO 235/2017 – 
HOMOLOGAR ARQUIVAMENTO 

Considerando que o profissional procedeu com a quitação total dos 

débitos constantes no processo administrativo, a comissão analisou o 

mesmo e homologou o arquivamento. 



 
 
 

ITEM IX – FUNÇÃO GRATIFICADA – ASSESSOR 
TÉCNICO JURÍDICO – PROTOCOLO 
957653/2019 

Considerando a frequente demanda das comissões deste Conselho por 

esclarecimentos de cunho jurídico assim como o grande volume de 

trabalho da assessoria jurídica;  

Considerando que atualmente o Conselho não dispõe de recursos 

financeiros disponíveis à contratação de outro funcionário ou ainda 

aumento da carga horária do atual assessor jurídico;  

Considerando que o assistente administrativo Alan Marcel Braga, 

contrato por meio do concurso público Edital 01/2013, é graduado em 

Direito e com registro ativo na OAB/ES;  

Considerando que o mesmo está apto a prestar apoio técnico à 

assessoria jurídica;  

Considerando que o custo para o CAU/ES é menor, se comparamos 

uma função gratificada (20% sobre o salário e demais encargos 

trabalhistas) com a contratação de um outro funcionário, ou empresa ou 

ainda aumento da carga horária do atual assessor; 

Considerando que este assunto foi tratado no âmbito da comissão de 

planejamento, finanças e atos normativos; 

Considerando a manifestação favorável do assessor jurídico do 

CAU/ES, Sr. Marcelo Feu Rosa, conforme consta no protocolo SICCAU 
nº: 957653/2019, a comissão deliberou por autorizar a criação da função 

gratificada de assessor técnico da assessoria jurídica, com funções e 

atividades especificadas em normativo específico.  

A comissão também delibera autorizando que o funcionário Alan Marcel 

ocupe a referida função. 

A comissão solicita alteração e previsão no organograma do CAU/ES e 

que este assunto seja pautado no Conselho Diretor para conhecimento 

e plenário para aprovação. 

ITEM X – CUMPRIMENTO DOS ATOS 
NORMATIVOS DO CAU/BR - RESOLUÇÃO 
CAU/BR Nº 47 

Foi informada a comissão do oficio recebido pelo CAU/ES, enviado 

pelo Conselho Federal, solicitando a imediata revogação de todo e 

qualquer ato regulamento pelo Conselho Estadual que transgrida, 

ofenda ou confronte a Resolução 47 e os normativos do CAU/BR. 

A comissão tomou ciência da informação e solicitou que a mesma seja 
encaminhada à assessoria jurídica para análise e providências 

necessárias.  



 
 
ITEM XI - CONVÊNIO  A comissão analisou as duas propostas de convênio, sendo uma da 

empresa Pling e a outra da empresa DNA Turismo. Por entender que 

a promoção deste tipo de convênio não está dentre as prerrogativas 

do Conselho, resolveu agradecer e informar que não é de interesse. 

ITEM XII - ANÁLISE E APROVAÇÃO DO 
EDITAL DE AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA A comissão procedeu com a leitura e análise do referido Edital e após 

solicitações de pequenos ajustes aprovou o mesmo. A comissão solicita 

que o Edital seja pautado no Conselho Diretor para conhecimento e no 

plenário para aprovação. 

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, 16 de setembro de 2019. 

 
Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 

 
 
 

Arq. e Urb. André Victor de Mendonça Alves (Conselheiro Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


