
 
 

SÚMULA DA 68ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 20 de janeiro de 2020 Horário: 17h18 às 19h45 Local: Sede do CAU/ES 
 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenador), Arq. e Urb. Giedre Ezer, Arq. 
e Urb. Maria Alice Barreto e Arq. e Urb. Emilio Caliman Terra 
 

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 64ª 
,65ª, 66ª e 67ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CPFA.  

As súmulas serão novamente enviadas por e-mail para leitura previa e 
aprovação na próxima reunião da comissão.  

 

ITEM IV – ARRECADAÇÃO 2019 E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS NOVEMBRO/2019. 

 

 

 

Os números foram demonstrados de forma parcial, considerando os 
meses de janeiro a novembro de 2019. A prestação de contas de todo 
o exercício será abordada de forma detalhada na apresentação do 
relatório de fechamento do exercício – relatório de gestão.  

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

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

apresentação feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane 

Lombardi Broco, pode-se observar que a arrecadação do mês ficou 3% 

acima do previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 158.980,27 

no mês, tendo sido realizado o montante de R$ 164.081,20. Os maiores 
índices de crescimento foram registrados na arrecadação com 

anuidades de pessoas físicas, RRT, outras receitas e rendimento sobre 

as aplicações financeiras. A arrecadação total do mês ficou da seguinte 

forma: 



 
 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 33.201,90 – realizado de R$ 

34.998,31; 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 11.372,32 – realizado de R$ 

5.425,43; 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 

97.176,12. – Realizado de R$ 103.174,69; 

Outras receitas: Previsto de R$ 11.195,68 – realizado de R$ 13.876,67; 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 5.103,23 – 

realizado de R$ 6.190,96. 

Receita com alugueis: Previsto de R$ 931,04 – realizado de R$ 425,14. 

A receita total prevista para o mês de novembro de 2019 foi de R$ 
158.980,27, tendo sido realizado o montante de R$ 164.081,20. 

As despesas liquidadas no mês de novembro/2019, somaram um valor 

de R$ 166.536,81. Do total realizado temos:  

R$ 104.740,59 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e 

demais benefícios); 

R$ 3.900,00 gastos com diárias de funcionários; 

R$ 13.026,50 gastos com diárias, jetons e ajuda de custos, pagos aos 

conselheiros do CAU/ES; 

R$ 32.513,14 gastos com despesas de manutenção e funcionamento; 

R$ 14.274,58 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de 

serviços compartilhados. 

Ao analisar as receitas e despesas realizadas, verifica-se um déficit no 

mês de novembro/2019 de R$ 2.455,61. 

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 – ADIMPLÊNCIA E INADIMPLÊNCIA 
2019 

 

Em 20/01/2020 a gerência administrativa e financeira mapeou o 
cenário de inadimplência do CAU/ES desde de 2012 e destacam-se 
os resultados obtidos mediante as ações realizadas no exercício.  

Em fevereiro de 2019 o CAU/ES tinha de créditos a receber, relativos 
a anuidades pessoas físicas dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o montante de R$ 1.864.682,11. 

Em setembro de 2019 o valor de créditos a receber foi reduzido à R$ 
828.045,90. 

Em janeiro de 2020, após novo mapeamento, identificou-se um 
passivo de créditos a receber no valor de R$ 689.381,10. Em termos 
financeiros, houve uma recuperação de créditos no valor de R$ 
1.166.301,01 (anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019).  

As ações de cobrança e regularização colocaram o CAU/ES em 1º 
lugar de adimplência no cenário nacional, ficando em termos de 
percentual com mais de 90% de adimplência (anuidades PF). 

Quando falamos de arrecadação com anuidades de empresas – PJ, 
temos o seguinte cenário: 

Em fevereiro de 2019 o CAU/ES tinha de créditos a receber, relativos 
a anuidades pessoas jurídicas dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o montante de R$ 508.921,07. 

Em setembro de 2019 o valor de créditos a receber foi reduzido à R$ 
411.988,63. 

Em janeiro de 2020, após novo mapeamento, identificou-se um 
passivo de créditos a receber no valor de R$ 385.233,68. Em termos 
financeiros, houve uma recuperação de créditos no valor de R$ 
123.687,39 (anuidades PJ de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019).  

 

ITEM VI – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
NOVEMBRO DE 2019 

 

Dados apresentados no item IV desta súmula.  

ITEM VII – CALENDÁRIO CAU/ES 2020 As reuniões do Conselho Diretor serão realizadas as quartas-feiras e 
as da CPFA as terças-feiras. O calendário de feriados foi definido até o 
mês de abril/2020, os meses seguintes serão definidos em acordo 
coletivo a ser firmado. 

ITEM VIII – RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 E 
CALENDÁRIO 

Foi apresentada à comissão as diretrizes para elaboração do relatório 
de gestão relativo ao exercício de 2019 e seu respectivo cronograma 
de atividades e entregas. 



 
 
ITEM IX – CENÁRIO DE INADIMPLÊNCIA 2020 Ao analisarmos os créditos a receber no exercício de 2020, 

considerando inclusive os exercícios anteriores (2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) temos os seguintes valores: 

Anuidades PF: R$ 1.906.938,05 

Anuidades PJ: R$ 595.750,66 

O que totaliza para o exercício de 2020 o valor de R$ 2.292.171,73. 

As ações de cobrança e regularização continuarão sendo realizadas 
no exercício de 2020. 

ITEM X – PLANEJAMENTO DE COBRANÇA 
2020 

No exercício de 2020 as ações de cobrança serão intensificadas. Está 
sendo tratado junto a assessoria jurídica da possibilidade de protesto 
em cartório dos títulos vencidos e sem pagamento. 

Os e-mails informativos e de cobrança continuarão sendo enviados. 
Para 2020 será contratado um estagiário para intensificar o contato com 
os profissionais e empresa inadimplentes.  

ITEM XI – PROTESTO DE DÍVIDA Conforme informado no item acima, está em tratativa à instituição de 
cobrança dos créditos vencidos por meio de protesto de títulos em 
cartório. Os procedimentos depois de construídos serão levados à 
comissão para aprovação, assim como a programação de 
comunicação. 

ITEM XII – DELIBERAÇÃO CPFA 05/2015 - 
RESSARCIMENTO 

 

Foi passado a proposta de alteração do texto, tendo sido o mesmo 
aprovado por unanimidade. 

ITEM XIII – CONCURSO PÚBLICO 01/2020 – 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA 
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) – PROTOCOLO 
SICCAU: 1039398 

 

 

A gerência técnica solicitou contratação de auxiliar técnica de forma 
terceirizada, através de empresa, prestadora de serviços 
administrativos, considerando que a assistente administrativa lotada no 
setor está com função gratificada junto à assessoria de comunicação.  

  Foi informado também que a analista técnica lotada na gerência estará 
pedindo exoneração do cargo por motivos pessoais. Diante da 
informação, faz-se necessário a abertura de concurso público para 
provimento da vaga.  

Considerando a tramitação do processo para realização do concurso 
público mencionado acima, faz-se necessário a contratação temporária 
para suprir as necessidades de atividades do Conselho. 

Os processos serão tratados no âmbito da gerência administrativa e 
financeira.  

ITEM XIV – GRATIFICAÇÃO CPL E 
PREGOEIRO  

 

 

Os integrantes da comissão permanente de licitação, pregoeiro e equipe 
de apoio solicitam análise da comissão para que seja concedido 
gratificação (pecúnia) em função das atividades desenvolvidas. A 
comissão informa que irá analisar o pleito e posteriormente pedir 
parecer jurídico.  



 
 
ITEM XV - CONVÊNIOS As propostas de convênios serão tratadas na próxima reunião da 

comissão.  

ITEM V - 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, 20 de janeiro de 2020. 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 
 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Conselheiro Titular) 
 
 

                                 
Arq. e Urb. Maria Alice Barreto (Conselheiro Suplente no exercício da titularidade) 

 


