
 
 

SÚMULA DA 65ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 15 de outubro 2019 Horário: 17h18 às 20h00 Local: Sede do CAU/ES 
 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. André Victor de Mendonça Alves, Arq. e Urb. Carolina Gumieri 
(Coordenador) 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 64ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFA.  

Aprovação da súmula da 64ª reunião ordinária da CPFA – Será enviado 
novamente, por e-mail, para aprovação na próxima reunião, juntamente 
com a súmula desta reunião. 

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS CAU/ES – 
SETEMBRO 2019 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

de contas relativa ao mês de setembro/2019. Com base na 

apresentação feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane 

Lombardi Broco, pode-se observar que a arrecadação do mês ficou 

18,94% acima do previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 

166.522,13 no mês tendo sido realizado o montante de R$ 198.058,84. 

Os maiores índices de crescimento foram registrados na arrecadação 
com anuidades de pessoas físicas, RRT e receitas diversas. A 

arrecadação total do mês de setembro ficou da seguinte forma: 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 37.510,19 – realizado de R$ 

48.252,58; 



 
 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 14.167,52 – realizado de R$ 

7.861,36; 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 98.493,84 

– realizado de R$ 102.113,37; 

Outras receitas: Previsto de R$ 9.304,18 – realizado de R$ 31.344,14; 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 6.115,35 – 

realizado de R$ 7.618,07; 

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

A receita total prevista para o mês de setembro foi de R$ 166.522,13 

tendo sido realizado o montante de R$ 198.053,98. 

As despesas liquidadas no mês de setembro/2019, somaram um valor 
de R$ 186.343,25. Do total realizado temos:  

R$ 105.039,51 gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e 

demais benefícios); 

R$ 1.950,00 gastos com diárias de funcionários; 

R$ 8.383,50 gastos com diárias, jetons e ajuda de custos, pagos aos 

conselheiros do CAU/ES; 

R$ 51.448,41 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 setembro de R$ 11.710,73. 

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 V - CONTRIBUIÇÕES PARA O RELATÓRIO 
DE TRANSIÇÃO DE GESTÃO - PROTOCOLO 
SICCAU Nº: 966685. 

Protocolo SICCAU nº: 966685 - Contribuições para o Relatório de 
Transição de Gestão. A comissão avaliou a proposta de relatório de 
transição e relata que não há considerações a acrescentar. 

ITEM VI - PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 
2020 

O Plano de Ação e Orçamento do CAU/ES para o exercício de 2020 é 
apresentado à CPFA  pela gerente administrativa e financeira e também 

assessora técnica desta comissão, Wiviane Lombardi Broco, 

destacando entre os diversos pontos a previsão total das receitas 

correntes para o referido exercício que é de R$ 2.856.307,00, 

subdivididos em anuidades pessoa física e jurídica, sendo R$ 

1.303.725,00 a previsão de arrecadação com anuidades pessoa física, 

R$ 182.710,00 é a previsão de arrecadação com anuidades pessoa 
jurídica, totalizando R$ 1.486.435,00 de anuidades. Está sendo previsto 

o valor de R$ 1.203.034,00 para arrecadação com registro de 

responsabilidade técnica (RRT), R$ 108.414,00 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$ 8.424,00 relativas a outras receitas a receber, totalizando o 

montante de R$ 2.856,307,00 de receitas correntes para o exercício de 

2020. As receitas de capital que são provenientes de superávits 
financeiros de exercícios anteriores estão previstas em R$ 

1.122.000,00. O total geral das receitas totais para o exercício de 2019 

é de R$ 3.978.307,00. 

As despesas programadas para o exercício de 2020 somam o montante 

de R$ 3.978.307,00, distribuídas em projetos e atividades. As atividades 

somam o montante de R$ 2.472.693,77 e os projetos R$ 1.259.576,23. 
Na programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/ES para o 

exercício de 2020 está previsto para aporte ao fundo de apoio aos 

CAU/UF básicos, o valor de R$ 51.591,00, o valor de R$ 159.446,00 

para aporte ao Centro de Serviços Compartilhados e R$ 35.000,00 

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$ 

43.061,00; 

Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos - Despesas 

orçadas em R$ 29.483,00; 

Comissão de Ética e Disciplina, Ensino e Formação Profissional - 

Despesas orçadas em R$ 56.222,50; 

Conselho Diretor - Despesas orçadas em R$ 27.216,00; 

Comissão Eleitoral Estadual – Despesas orçadas em R$ 13.650,00; 

O total das despesas orçadas para o exercício de 2020 nas comissões 

e conselho diretor somaram o montante de R$ 169.632,50. 

Assessorias 

Assessoria Técnica - Despesas orçadas em R$ 59.514,00, valor este 

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

despesas com jetons e diárias de conselheiros, fornecimento de coffee-

break, entre outros; 

Assessoria de Comunicação - Despesas orçadas em R$ 126.365,00, 
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 programadas orçadas em R$ 

160.109,00 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 2020 nas assessorias 

somaram o montante de R$ 345.988,00. 

Gerências 

Gerência Administrativa e Financeira - Despesas orçadas em R$ 
1.298.455,60, 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$ 

35.000,00, 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$ 

159.446,00) e Fundo de Apoio aos CAU/UF básicos (R$ 51.591,00).  

Gerência Técnica e de Relações Institucionais - Despesas orçadas em 

R$ 911.469,67 para custeio das atividades do setor de fiscalização, 

técnica e atendimento técnico, totalizando 07 funcionários e 03 
estagiários. 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 2020 nas gerências 

somaram o montante de R$ 2.209.925,27. 

Presidência 

Presidência - Despesas reprogramadas orçadas em R$ 1.252.761,23 

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. Nesse sentindo é válido mencionar a 

intenção da atual gestão na aquisição de sede própria, sendo destinado 

a este fim o valor de R$ 1.122.000,00.   

As despesas totais somam o montante de R$ 3.978.307,00. 

ITEM VII – ALTERAÇÃO DO ORGANOGRAMA 

A comissão analisou a respeito e manifestou inicialmente favorável a 
alteração, desde que não haja problemas futuros, pediu para que seja 
consultado o setor jurídico do CAU/ES e que se necessário esse 
assunto seja novamente trazido para tratativa na comissão. 

 

ITEM VIII – CONTRATAÇÃO DE CONTADOR 

 

Considerando que a funcionária Hemelly Tomassi estará saindo de 
licença maternidade em meados de fevereiro/2020, faz-se necessário a 
contratação de Contador para que a substitua no período de 
afastamento. Está sendo proposto a contratação de 01 contador, com 
registro ativo e regular em seu respectivo conselho de classe e 
conhecimento e experiências necessários à ocupação do cargo. A 
contratação será feita por período determinado e conduzida pela 
gerência administrativa e financeira.  



 
 

A comissão avaliou a situação e se manifestou favorável à referida 
contratação, considerando que o setor é de extrema necessidade às 
necessidades do Conselho.  

 

ITEM IX –  OFÍCIO RECEBIDO – SINDARQ ES 
OFÍCIO 01/2019 

Responder ao Sindicato que os valores gastos no decorrer de 2014 
foram amortizados no período em que o mesmo utilizou o espaço e a 
estrutura, no período de 2014 a 2018. Sendo que os valores devidos 
deverão ser pagos. O CAU/ES no intuito de possibilitar o pagamento se 
propõe a parcelar o débito. Os valores dos aluguéis são não passíveis 
de compensação, após firmado o convênio, sob pena de 
responsabilidade. Informar que o mesmo deverá desocupar o imóvel e 
somente após isso a cobrança será encerrada e o contrato finalizado. 

ITEM X – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA CERCA 
DA RESOLUÇÃO 47 - PROTOCOLO SICCAU Nº: 
945183 

A comissão avaliou a manifestação jurídica acerca da Resolução 47 – 
Protocolo SICCAU nº: 945183 e decidiu por manter o pagamento das 
verbas até manifestação expressa e fundamentada do CAU/BR. 

ITEM XI - ASSUNTOS GERAIS Foi informado que a empresa de auditoria externa, BDO, estará 
realizando auditoria nas contas do CAU/ES. Esta auditoria é realizada 
de forma presencial com o intuito de mitigar os riscos 
financeiros/contábeis.  

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, 15 de outubro de 2019. 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 
 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
                                 


