
 
 

 SÚMULA DA 71ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, 
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES. 

 

Data: 19 de maio de 2020 Horário: 16h27 às 19h40 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 DA SÚMULAS DA 70ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFA.  

A súmula foi lida e aprovada por unanimidade.  

 

ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 

 

 

 

Os números relativos às contas do CAU/ES ao mês de abril/2020 e do 
1º quadrimestre de 2020 foram 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 quadrimestre de 
2020, assim como a arrecadação do mês de abril do mesmo ano, 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 novamente 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 impactou de forma significativa à arrecadação neste 1º 
quadrimestre, principalmente nos números do mês de abril/2020. 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 reitera 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 quadrimestre/ 2020. 

A CPFA solicita também que a Comissão de Exercício Profissional 
avalie as áreas de atuação profissional e sugere que a mesma trabalhe 
na orientação aos profissionais de nichos de mercado de arquitetura e 
urbanismo. Além disso, solicita que a CEDEF se manifeste e informo 
qual o andamento da realização do pré-cadastro das Instituições de 
Ensino que ministram curso de Arquitetura e Urbanismo, junto ao 
Conselho.  

A comissão analisou os demonstrativos contábeis referente à prestação 

de contas relativa ao mês de abril/2020. Com base na apresentação 
feita pela Gerente Administrativa/Financeira, Wiviane Lombardi Broco, 

pode-se observar que a arrecadação no período (abril) ficou 51% abaixo 

do previsto, sendo previsto uma arrecadação de R$ 230.900,61, tendo 

sido realizado o montante de R$ 114.016,18. Com a pandemia em 

função do Covid-19, todos os tipos de receita apresentaram queda 

expressiva. Considerando que o principal grupo de arrecadação é 

composto de anuidade e RRT, a queda média apurada nestas receitas 
foi de 58%. Quando se avalia o 1º quadrimestre do exercício o 

percentual de queda não é tão expressivo, haja vista que o 1º trimestre 

do ano teve resultado positivo, com grandes expectativas de 

crescimento futuro.  

A arrecadação do mês de abril e no primeiro quadrimestre ficaram da 

seguinte forma, respectivamente: 

Anuidades Pessoa Física: Previsto de R$ 108.039,39 / R$ 737.921,85 

– realizado de R$ 51.484,87 / R$ 686.221,23; 

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto de R$ 13.383,40 / R$ 89.373,82 – 

realizado de R$ 4.672,30 / R$ 88.916,39; 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto de R$ 99.794,02 

/ R$ 347.645,32 – Realizado de R$ 44.665,20 / R$ 292.966,12; 

Outras receitas: Previsto de R$ 5.345,74,00 / R$ 24.635,62 – realizado 

de R$ 8.219,46 / R$ 70.196,10; 



 
 

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto R$ 4.338,06 / R$ 

14.701,38 – realizado de R$ 4.974,35 / R$ 22.803,87. 

As despesas liquidadas no mês de abril e no 1º quadrimestre do 

exercício, somaram, respectivamente os valores de R$ 142.303,28 e R$ 

621.449,589. Do total realizado temos:  

R$ 110.044,15 e R$ 426.239,82 - Gastos com despesa de pessoal 

(salários, encargos e demais benefícios); 

R$ 2.201,95 e R$ 24.070,83 - Gastos com diárias, passagens de 

conselheiros e funcionários, jetons e demais verbas pagas aos 

conselheiros; 

R$ 21.264,00 e R$ 109.583,64 - Gastos com despesas de manutenção 

e funcionamento; 

R$ 8.793,18 e R$ 61.552,32 - 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$ 539.657,10. 

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. 

ITEM V – RELATÓRIO DE GESTÃO 2020 

 

 

 

  

Relatório de Gestão do exercício de 2019 que é apresentado aos 

órgãos de controle interno, externo e à sociedade como prestação de 

contas anual foi apresentado a comissão pela gerente administrativa e 
financeira, Wiviane Lombardi Broco. O presente relatório, tem como 

objetivo apresentar os resultados obtidos pelo CAU/ES no decorrer do 

exercício de 2019.  

O relatório de gestão do exercício de 2019 traz de forma integrada 

informações acerca das ações desenvolvidas pelo Conselho no 

exercício, organizado da seguinte forma: 

1 – Visão geral organizacional e ambiente externo; 

2 – Governança, estratégia e alocação de recursos; 

3 – Riscos, oportunidades e perspectivas; 



 
 

4 – Resultados e desempenho da gestão; 

5 – Alocação de recursos e áreas especiais da gestão; 

6 – Informações orçamentárias, financeiras e contábeis; 

7 – Anexos e apêndices. 

No relatório foram demostradas as produções das comissões, setores 

e presidência do CAU/ES, assim como os resultados financeiros e 
orçamentários.  

O relatório foi lido e após ajustes, aprovado por unanimidade e 

encaminhado ao conselho diretor para conhecimento e inserção na 

pauta da plenária para análise e manifestação.  

O relatório na íntegra será disponibilizado em nosso portal da 
transparência após as aprovações internas no âmbito do CAU/ES e do 
CAU/BR.                                                                     

ITEM V – RESOLUÇÃO ANUIDADES 

 

A comissão analisou a proposta, fez as considerações e encaminha a 
mesma para avaliação do plenário do CAU/ES, para posterior 
encaminhamento ao CAU/BR. 

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, 19 de maio de 2020. 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora) 
 
 

Arq. e Urb. Giedre Ezer (Conselheira Titular) 
 

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

 


