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Criação do CAU/ES Jovem;

8 eventos relacionados com a prática profissional realizados;

9 cursos de capacitação promovidos;

Mais de 70h de treinamentos;

Mais de 360 participantes no total dos eventos.

 

1.Eventos e capacitações profissionais
 

Investimento consistente na realização de eventos e capacitações. 



1.Eventos e capacitações profissionais
 



54 publicações na imprensa local;

6 artigos de opinião de conselheiros publicados nos jornais locais;

3 entrevistas em telejornais locais;

Crescimento de 400 novos seguidores nas redes sociais;

2. CAU/ES na Mídia

Atuação com o objetivo de garantir a presença constante do

Conselho como fonte institucional na mídia local, bem como

criação de conteúdo relevante e engajamento nas redes

sociais. 



Participação em encontros para o estabelecimento de cooperações técnicas e institucionais, em

diversas frentes, com órgãos públicos e instituições em prol da valorização profissional e

fiscalização das cidades e da profissão. 

Reuniões com as secretarias de estado da educação e da

cultura (SEDU e Secult) para tratar dos editais de contratação

de empresas de arquitetura e finalização das obras do Cais das

Artes;

3.Relações Institucionais

10 reuniões realizadas com prefeituras da Grande Vitória,

norte e sul do estado;

Encontros técnicos periódicos com o presidente do CREA-ES;

Reunião com os deputados federais Amaro Neto e

Dra. Soraya Manato,  em apoio ao PLP 55/2021;



Suspensão do reajuste da anuidade e taxas 2021;

Criação do grupo de trabalho sobre tabela de honorários;

Criação da comissão temporária de aquisição da nova sede;

Parceria da CEP com a assessoria jurídica para a formulação de

modelos de contratos padronizados;

Implementação do WhatsApp de notícias.

4. Ações Institucionais
 

Criação de grupos de trabalho e comissões temporárias, além da implementação de serviços e

ações para facilitar a atuação profissional. 



Promoção de ações de orientação e ampliação da fiscalização tanto na Grande Vitória, quanto no

interior, focando na coibição do exercício ilegal da profissão. 

6. Fiscalização
 

Ampliação da fiscalização de rua (3x por semana);

Cidades fiscalizadas: Vitória, Serra, Cariacica, Vila

Velha, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus,

Linhares e Guarapari;

38 denúncias apuradas;

255 relatórios de fiscalização emitidos;

98 notificações emitidas;

67 infrações regularizadas;

23 editais fiscalizados;

29 autos de infração emitidos;

178 obras fiscalizadas;

3 pedidos de

impugnação de edital;



276 arquitetos registrados;

44 empresas registradas;

3 inclusões de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho;

7.351 RRTs registrados;

82 CAT-A validadas;

92 registros profissionais interrompidos;

19 registros de empresas interrompidos ou baixados.

Investimento no aperfeiçoamento e celeridade no atendimento das solicitações dos

profissionais ao Conselho.  

6. Atendimento Técnico



Controle rigoroso do orçamento para garantia dos investimentos e da saúde financeira do

Conselho. 

7. Administrativo
 

Valores de janeiro a maio/2021 (para receitas e despesas) 

Receita Corrente Prevista: R$ 1.522.008,30

Receita Corrente Realizada: R$ 1.495.998,93

Anuidade PF Prevista: R$ 946.346,89

Anuidade PF Realizada: R$ 888.351,67

Anuidade PJ Prevista: R$ 93.820,78

Anuidade PJ Realizada: R$ 38.869,50



7. Administrativo
 

RRT Previsto: R$ 389.510,29

RRT Realizado: R$ 502.680,91

Outras receitas previstas: R$ 92.330,35

Outras receitas realizadas: R$ 66.096,85

Arrecadação de janeiro a maio (comparação com o
mesmo período de exercícios anteriores)

2016: R$ 931.402,50

2017: R$ 1.026.121,19

2018: R$ 1.169.029,80

2019: R$ 1.398.639,76

2020: R$ 1.293.406,69

2021: R$ 1.495.998,93



Despesas:

7. Administrativo

 

Despesa Prevista: R$ 1.626.731,25

Despesa Liquidada: R$ 858.767,75

Despesas com pessoal: R$ 548.674,29

Despesas de funcionamento: R$ 180.234,23

Despesas com jetons, auxilio representação e outras verbas pagas aos conselheiros: R$ 32.174,28

Despesas com fundo de apoio e CSC: R$ 97.684,50

Superávit orçamentário (janeiro a maio): R$ 637.231,18

Entrega do Relatório de Gestão de 2020

Produção e aprovação dos Relatórios Fiscais do exercício de 2020 e do

primeiro trimestre de 2021.



Controle rigoroso do orçamento para garantia dos investimentos e da saúde financeira do

Conselho. 
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