
 
 

 SÚMULA DA 70ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 22 de abril de 2020 Horário: 14h20 às 18h20 Local: Reunião Virtual 
 
 
PRESENÇAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora), Arq. e Urb. Giedre Ezer, 
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 declarou 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, 67ª e 68ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 
CPFA.  

As súmulas foram lidas e aprovadas por unanimidade.  

 

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO, 
FEVEREIRO E MARÇO/2020. 

 

 

 

Os números relativos às contas do CAU/ES no primeiro trimestre de 
2020 demonstrados à comissão. A prestação de contas faz parte do 
cronograma mensal de atividades da comissão, que após análise e 
manifestação é encaminhada ao Conselho Diretor do CAU/ES, que 
avalia e encaminha para análise e manifestação do plenário. Cumprida 
as etapas internas, as prestações de contas são submetidas a avaliação 
e manifestação do Conselho Federal.  

Ao demonstrar o cenário de arrecadação relativo ao 1º trimestre de 
2020, a comissão constatou que desde de janeiro de 2020 a 
arrecadação com RRT vem apresentando índices mais baixos, desde 
quando se iniciaram as medições em 2013. A comissão solicita à 
gerência técnica que realize um estudo e mapeamento para avaliação 
desse índice que está em queda constante, que identifique os cenários 
de queda e possíveis motivos. Vale mencionar que a pandemia mundial 
do COVID-19 ainda não havia impactado a arrecadação neste 1º 
trimestre. A comissão entende como necessário que se conheça quais 
os principais motivos para a queda expressiva na arrecadação com o 
RRT, se este índice reflete a informalidade profissional, a falta de 
conhecimento da obrigação de fazer, ou outros motivos.  
 



 
 

Conhecido os motivos, a comissão propõe à gerência técnica que sejam 
feitas campanhas digitais de conscientização da obrigatoriedade e 
necessidade da emissão dos RRTS. 
 
A comissão solicita ainda que a gerência técnica proceda um 
mapeamento na quantidade de boletos de RRT emitidos, pagos, 
cancelados e não pagos neste 1º trimestre de 2020. 

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 
de contas relativa ao 1º trimestre de 2020. Com base na apresentação 

feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane Lombardi Broco, 

pode-se observar que a arrecadação no período ficou 6% acima do 

previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 983.377,39, tendo sido 

realizado o montante de R$ 1.047.087,53. Os maiores índices de 

crescimento foram registrados na arrecadação com anuidades de 

pessoas jurídicas, considerando que historicamente essas receitas 
ocorrem em maior volume nos 06 primeiros meses de cada ano, 

rendimento sobre as aplicações financeiras do Conselho e as demais 

despesas. A arrecadação com a emissão de RRT ficou dentro do 

previsto, em termos financeiros.  

A arrecadação no primeiro trimestre ficou da seguinte forma: 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 629.882,46 – realizado de R$ 

634.736,36; 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 75.990,43 – realizado de R$ 

84.244,49; 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 

247.851,30 – Realizado de R$ 248.300,92; 

Outras receitas: Previsto de R$ 19.289,88 – realizado de R$ 61.976,64; 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 10.363,32 – 

realizado de R$ 17.829,52. 

As despesas liquidadas no trimestre, somaram um valor de R$ 

479.143,33. Do total realizado temos:  

R$ 316.195,67 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e 

demais benefícios); 

R$ 21.868,88 - gastos com diárias, passagens de conselheiros e 
funcionários, jetons e demais verbas pagas aos conselheiros; 



 
 

R$ 88.319,64 - gastos com despesas de manutenção e funcionamento; 

R$ 52.759,14 - gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de 
serviços compartilhados. 

Ao analisar as receitas e despesas realizadas no primeiro trimestre de 

2020, verifica-se um superávit de R$ 567.944,20. 

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 IV.I – PANORAMA DE ARRECADAÇÃO E 
DESPESAS NO 1º TRIMESTRE 2020.  

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. Agora em 2020, este 
índice caiu ainda mais e por isso a comissão solicita um estudo e 
mapeamento da gerente técnica a fim de se entender o que está 
acontecendo, haja vista que o número de profissionais registrados 
aumenta. 

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

ITEM V – CENÁRIO DE INADIMPLENTES E 
ENCAMINHAMENTOS FUTUROS DAS 
COBRANÇAS. 

 

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

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, dados de 
2019.  

O cenário de inadimplentes no 1º trimestre de 2020 se deu da seguinte 
forma: 

• Créditos a receber relativos as anuidades de pessoas físicas – 
mapeamento feito em 19/04/2020. O valor a receber com anuidades 
pessoas físicas somam o montante de R$ 1.223.552,46, 
considerando anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020. Deste valor, R$ 635.916,90 são 
relativos as anuidades de exercícios anteriores e R$ 
587.635,56, relativos as anuidades de 2020. 
 

• Créditos a receber relativos as anuidades de pessoas jurídicas 
– mapeamento feito em 19/04/2020. O valor a receber com anuidades 
pessoas jurídicas somam o montante de R$ 512.433,23, 
considerando anuidades de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 e 2020. Deste valor, R$ 378.409,01 são 
relativos as anuidades de exercícios anteriores e R$ 
134.024,23, relativos as anuidades de 2020. 
 

No cenário nacional o CAU/ES está em primeiro lugar de adimplência 
de anuidades pessoas físicas e jurídicas.  

Por decisão da gestão e em função da Pandemia, as cobranças 
relativas as anuidades serão suspensas até segunda ordem. 

ITEM V- REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO E 
ORÇAMENTO 2020 – PROPOSTA DE 
CONTINGENCIAMENTO. 

Conhecendo a expectativa de redução da arrecadação, inicialmente 
proposta em 40%, a comissão avalia formas de reduzir os impactos 
financeiros frente a iminente crise. Para tanto, além das demais medidas 
de negociação que estão sendo tratadas juntos aos fornecedores, a 
comissão solicita manifestação jurídica acerca da redução ou retirada 
do ticket refeição/alimentação e da possibilidade de redução da carga 
horária dos funcionários e como consequência a redução dos salários.   
A comissão solicita à gerencia técnica verifique, quais funcionários no 
setor, poderão ter a carga horária reduzida, se for permitido e reavaliar 
os contratos com os estagiários. 
 
As demais medidas de contingenciamento propostas foram aprovadas, 
tais como:  

• Não reajustar salários e demais benefícios; 
• Suspender contratos de estagiários; 
• Renegociar os contratos vigentes; 
• Cortas todas as viagens previstas de funcionários; 
• Cortar as verbas de treinamentos; 
• Contingenciar os recursos para realização de eventos; 
• Contingenciar demais recursos de projetos e ações no âmbito 

das comissões. 

O cenário de arrecadação e contingenciamento será reaviado 
semanalmente e novas medidas de correção de rumos poderão ser 
tomadas. 



 
 
ITEM VI – RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 A comissão irá avaliar o Relatório de Gestão na reunião do mês de 

maio/2020. 

ITEM VII – DEMANDA PROFISSIONAL – 
PROTOCOLO 1050016/2020 

Conforme resolução 121 que diz: 

“ Art. 4º-A. A data de vencimento da anuidade de pessoa 
física, servidor ou empregado público, poderá ser prorrogada 
por 90 (noventa) dias, por meio de requerimento a ser 
analisado pelo CAU/UF, em razão de: (Incluído pela 
Resolução CAU/BR n° 135, de 17 de fevereiro de 2017) 

 I – estado de calamidade pública declarado pelo Poder 
Público que resulte em suspensão ou atraso no pagamento 
de vencimentos do servidor ou empregado público; (Incluído 
pela Resolução CAU/BR n° 135, de 17 de fevereiro de 2017) 

 II – lesão a bens do profissional devido a situação 
calamitosa ou de relevante valor socioeconômico, devendo 
ser atestada por órgão ou entidade da Administração 
Pública. (Incluído pela Resolução CAU/BR n° 135, de 17 de 
fevereiro de 2017)” 

Com base na resolução vigente, a comissão solicita que seja 
informado ao profissional que não existe base legal que 
permita à isenção do pagamento da anuidade. Hoje, a 
possibilidade vigente é a prorrogação do vencimento em 90 
dias.  
 

ITEM VIII – CARTA AOS CANDIDATOS DAS 
ELEIÇÕES 2020 – PROTOCOLO 1058949/2020 

A comissão avaliou o conteúdo da carta e informa que não tem nada a 
acrescentar. 

ITEM IX – ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO – 
INTERVENÇÃO CAU/UF – PROTOCOLO 
1047559/2020. 

Após análise do conteúdo, a comissão solicita que este material seja 
encaminhado para avaliação da assessoria jurídica, acerca da 
legalidade de intervenção do CAU/BR nos CAU/UF e se isso não burla 
o poder de gestão administrativo e financeiro que cada Estado possui. 

ITEM X – ALTERAÇÃO DA DPOBR Nº: 0084-
03/2018 QUANTO À UTILIZAÇÃO DO 
SUPERÁVIT FINANCEIRO PELO CAU/BR E 
PELOS CAU/UF – PROTOCOLO SICCAU Nº: 
1030720/2020. 

 

 

A comissão após avaliação do conteúdo e dada a situação de pandemia 
e a expectativa de redução da arrecadação do Conselho, estima-se à 
possibilidade de utilização do superávit financeiro para despesas 
correntes, além das demais possibilidade já previstas e 
regulamentadas. Hoje o CAU/ES não possuiu nenhum projeto especial 
em seu plano de ação e orçamento. Está previsto para este exercício a 
aquisição da sede própria, questão que está em análise em função da 
Pandemia declarada pelo Covid-19. 

ITEM XI – RESOLUÇÃO DE ANUIDADES Esse assunto será tratado na próxima reunião da comissão. 

ITEM XII – PROTOCOLO SICCAU Nº: 1048960 – 
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA 
PRESIDENTE, SEGUNDO PERÍODO. 

Comunicação ratificada na 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, 22 de abril de 2020. 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

                                
Arq. e Urb. Emilio Caliman Terra (Conselheiro Titular) 

 


