
 
 

SÚMULA DA 69ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 13 de fevereiro de 
2020 

Horário: 13h26 às 15h10 Local: Sede do CAU/ES 

 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. Emilio Caliman Terra (Coordenador adjunto), Arq. e Urb. 
Giedre Ezer, Arq. e Urb. Heloisa Helena  
 

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi Broco 

 
ASSUNTOS 

DELIBERAÇÕES 

ITEM I – ABERTURA PELO COORDENADOR DA 
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E 
ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES, O ARQ. E 
URBANISTA EMILIO CALIMAN TERRA. 

Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação 
do quórum” do CAU/ES, o Arq. e Urb. Emilio Caliman Terra, 
Coordenador Adjunto 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 declarou aberto 
os trabalhos desta reunião agradecendo a presença de todos.  

ITEM II – APROVAÇÃO DA PAUTA DA CPFA-
CAU/ES. 

O Coordenador Adjunto da Comissão de Planejamento, Finanças e 
Atos Normativos do CAU/ES, o Arq. e Urb. Emilio Caliman Terra, coloca 
em votação a pauta da reunião que é aprovada por unanimidade. 

ITEM III – APROVAÇÃO DAS SÚMULAS DAS 64ª 
,65ª, 66ª, 67ª e 68ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CPFA.  

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

 

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DEZEMBRO/2019. 

 

 

 

Os números foram demonstrados de forma parcial, considerando o mês 
de dezembro 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 dezembro/2019. Com base na 
apresentação feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane 

Lombardi Broco, pode-se observar que a arrecadação do mês ficou 1% 

abaixo do previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 173.585,63 

no mês, tendo sido realizado o montante de R$ 171.882,55. Os maiores 

índices de queda foram registrados na arrecadação com anuidades de 

pessoas físicas e jurídicas, considerando que historicamente essas 



 
 

receitas ocorrem em maior volume nos 06 primeiros meses de cada 

ano. 

A arrecadação total do mês ficou da seguinte forma: 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 43.108,34 – realizado de R$ 

39.707,30; 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 11.533,79 – realizado de R$ 

5.252,43; 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 94.545,29 

– Realizado de R$ 94.456,77; 

Outras receitas: Previsto de R$ 18.996,28 – realizado de R$ 26.204,90; 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 4.470,88 – 
realizado de R$ 5.836,01. 

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

A receita total prevista para o mês de dezembro de 2019 foi de R$ 

173.585,63, tendo sido realizado o montante de R$ 171.882,55 

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

de R$ 287.346,44. Do total realizado temos:  

R$ 198.572,95 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e 

demais benefícios); 

R$ 3.390,00 gastos com diárias de funcionários; 

R$ 26.929,50 gastos com diárias, jetons e ajuda de custos, pagos aos 

conselheiros do CAU/ES; 

R$ 44.179,37 gastos com despesas de manutenção e funcionamento; 

R$ 14.274,628 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 dezembro/2019 de R$ 115.463,89. 

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. 

Ao término da prestação de contas, a comissão também avaliou alguns 
indicadores de desempenho, principalmente os que refletem os 
principais grupos de receitas do Conselho, que são as anuidades (PF e 
PJ) e o RRT. 

Observou-se que a arrecadação com registro de responsabilidade 
técnica encerrou o exercício de 2019 com o segundo pior índice, desde 
quando se iniciaram as medições, em 2013. O primeiro menor índice foi 
registrado em 2016, quando o Conselho sentiu de forma mais 
significativa os reflexos da crise econômica mundial. Neste período a 
média de emissão/pagamento de RRT por profissional ativo foi de 4,50. 
Agora em 2019 a média registrada foi de 4,84. 

Os números de profissionais ativos crescem numa linha ascendente 
enquanto a média de RRT por profissional ativo registou queda.  

ITEM V – ADIMPLÊNCIA E INADIMPLÊNCIA 
2019 

 

O mapeamento do cenário de arrecadação é feito e apresentado a 
comissão de forma constante e rotineira.  

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 dezembro de 2019, 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), o que equivale a uma inadimplência de 15%, 
considerando o número de profissionais ativos no período de 3.180. 

A recuperação de créditos relativos as anuidades PJ ficaram em torno 
de R$ 123.687,39, com um índice de inadimplência de 34%, 
considerando que o CAU/ES possui 470 empresas ativas.  

 

ITEM VI – AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA 
PRESIDENTE DO CAU/ES – PROTOCOLO 
1048960 

 

Foi comunicado do pedido de afastamento temporário da presidente 
Liane Destefani. Fica na presidência interinamente a vice-presidente 
Carolina Gumieri.  

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, 13 de fevereiro de 2020. 

Arq. e Urb. Emilio Caliman (Coordenador Adjunto) 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

                                
Arq. e Urb. Heloisa Helena (Conselheiro Suplente no exercício da titularidade) 

 


