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CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE TOCANTINS 

Palmos - TO 

RELA TÓRIO DE AUDITORIA SOBRE CONTROLES INTERNOS REFERENTES AO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31/DEZ./12 

01. INTRODUÇÃO

Nossos trabalhos foram realizados, conforme contrato de prestação de serviços
firmado com essa autarquia no que se refere à revisão dos Controles Internos do
CAU/BR e dos 27 Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal - CAU/UF.

Nosso visita foi realizada durante o mês de fevereiro e dirigido poro atender aos
seguintes pontos previstos no Tomado de Preços nº 1/2012 do CAU/BR, compreendendo:

- Revisão dos controles internos relacionados às Áreas Contábil/Orçamentário,
Financeiro, Administrativo, de Recursos Humanos e de Sistemas.

Poro o análise desses assuntos foram contatados os diversas áreas/setores responsáveis 
e, por meio dos entrevistas, dos exames documentais, bem como dos demais testes, os 
mesmos foram por nós avaliados e comentados. Convém frisar que todos os comentários 
colocados por nós foram feitos com base nos exames e informações verbais dos 
gestores, inclusive com os observações dos responsáveis pelos setores/áreas quando 
julgado esclarecedor. 

02. PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

Os trabalhos relativos o presente tomado de preço foram incluídos em nosso
Planejamento de Auditoria poro realização em visito único no CAU-TO no mês de fev./13,
período em que ocorreram os entrevistas, exames de operações e respectivos
documentos, bem como testes específicos quando aplicável ou exigido, poro o qual está
sendo emitido esse relatório.
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(A) ÁREA ADMINISTRATIVA - RECURSOS HUMANOS E LICITAÇÕES

Avaliamos os controles internos sobre os processos de admissão e de demissão,
processos seletivos públicos existentes na entidade, para a contratação de empregados,
dando ênfase a seleção, testes e/ou entrevistas, documentação, registro de empregados,
guarda de documentos, etc.

Revisamos os cálculos da folha de pagamento, com abrangência no controle de
pagamentos de horas extras, auxílios, faltas, atestados médicos e abonos de faltas e
demais normas trabalhistas, incluindo as retenções e conferências das bases de cálculo
de INSS, FGTS, IRRF.

Não avaliamos os critérios de cálculo da provisão para férias e 13° salário por falta de
constituição das mesmas.

Relacionamos a seguir os pontos anotados, os quais já foram comentados com as áreas
responsáveis e que entendemos conveniente destacar, para informação e/ou com
recomendações adicionais, conforme o caso, sobre controles internos, procedimentos
contábeis em geral ou sobre outras situações.

(A.1) PPRA

Não foi providenciada a confecção do Programa de Prevenção dos Riscos 
Ambientais - PPRA. 

A Norma Regulamentadora nº 9, da Portaria SSST nº 3.214/78, com modificação 
da Portaria SSST nº 25/94, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e 
implementação, por parte de todos os empregadores e Instituições que admitam 
trabalhadores como empregados, do PPRA, visando à preservação da saúde e 
integridade física dos trabalhadores por meio da antecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou 
que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 
do meio ambiente e dos recursos naturais. 

As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da 
empresa, sob a responsabilidade do empregador e com a participação dos 
trabalhadores, estando a sua abrangência e profundidade relacionadas às 
características dos riscos e das necessidades de controle. 
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O PPRA deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura: 

- planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;
- estratégia e metodologia de ação;
- forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;
- periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.

Ao empregador compete estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do 
PPRA, como atividade permanente da empresa. 

Conforme a NR-9 item 9.2.1.1 da Portaria acima descrita, deverá ser efetuado 
sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano, uma análise global do PPRA 
para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e 
estabelecimento de novas metas e prioridades. 

Recomendamos regularizar essas situações. 

(A.2) PCMSO 

Não foi elaborado o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO. 

Em sua nova redação, a Norma Regulamentadora - NR nº 7, da Portaria SSST nº 

3.214/78, estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por 
parte dos empregadores e Instituições que admitam empregados, do PCMSO, 
visando a promoção e preservação da saúde do conjunto de seus trabalhadores. 
Para tanto, devem ser observados os seguintes parâmetros mínimos e diretrizes 
gerais, os quais podem ser ampliados mediante negociação coletiva de trabalho. 

É de responsabilidade do empregador: 

- garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO e zelar pela sua
eficácia;

- custear todos os procedimentos relacionados ao PCMSO e, quando solicitado
pela inspeção do trabalho, comprovar a execução da despesa;

- indicar, dentre os médicos do SESMT da instituição, um coordenador
responsável pela execução do Programa;

- no caso de entidade desobrigada de manter Médico do Trabalho, deverá o
empregador indicar este profissional, empregado ou não, para coordenar o
PCMSO;e 
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• inexistindo na localidade Médico do Trabalho, pode-se contratar médico de
outra especialidade para a referida coordenação.

A adoção do programa deve obedecer a um planejamento das ações de saúde a 
serem executadas durante o ano, devendo estas ser objeto de relatório anual. 

Deverá incluir, também, dentre outros, a realização dos exames médicos 
admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e 
demissional. 

Para cada exame médico realizado será emitido o Atestado de Saúde Ocupacional 
• ASO, em duas vias que terá o seguinte destino: a primeira ficará arquivada no
local de trabalho à disposição da fiscalização e a segunda obrigatoriamente será
entregue ao empregado, mediante recibo na primeira via.

Recomendamos regularizar essas situações. 

(A.3) GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

Os empregados que exercem a função de Assessores, Coordenadores e Gerentes 
foram liberados da obrigatoriedade da marcação de sua jornada em seus cartões 
ponto, em virtude de exercerem cargos de confiança. 

Destacamos que o parágrafo 2° do art. 74 da CL T determina que, para os 
estabelecimentos com mais de dez empregados, será obrigatória a anotação da 
hora de entrada e saída, em registros manuais, mecânicos ou eletrônicos, não 
podendo a organização, ainda que o queira dispensar seus empregados da adoção 
desta prática. 

Por outro lado, o art. 62 da CL T, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

8.966/94, estabelece que não são abrangidos pelo capítulo de Duração do 
Trabalho: 

I - os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de 
horário de trabalho; 

II • os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais 
se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de 
departamento ou filial. 
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Todavia, visando instituir um mecanismo de proteção ao trabalhador, estabeleceu 
o legislador, que não estão compreendidos no definição do inciso II do citado art.
62 da CL T os empregados cujo salário do cargo de confiança, compreendido a
gratificação de função, se houver, seja inferior ao valor de 40% do respectivo
salário efetivo.

Recomendamos a entidade revisor o situação atual adequando-se à legislação 
vigente, evitando possíveis transtornos com a fiscalização do Ministério do 
Trabalho, bem como Reclomatórias Trabalhistas. 

(A.4) LIVRO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

A entidade não possui o Livro de Inspeção do Trabalho. 

De conformidade com o art. 628 da CL T, toda verificação em que o Auditor-Fiscal 
do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve 
corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavraturo de auto de 
infração. 

Ficam as empresas obrigadas o possuir o livro intitulado "Inspeção do Trabalho", 
cujo modelo foi aprovado por Portaria Ministerial. 

Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visito ao estabelecimento, 
declarando a dota e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado do 
inspeção, nele consignando, se for o caso, todos as irregularidades verificadas a 
os exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento, e, ainda, de 
modo legível os elementos de suo identificação funcional. 

Recomendamos providenciar o livro em destaque. 

(A. 5) VALE- TRANSPORTE 

A entidade não está fornecendo o seus empregados o benefício do vale
transporte. 

Os empregados estão recebendo esse benefício o título de "Auxílio Transporte", 
sendo que sobre esses valores não estão incidindo o INSS e o FGTS. 
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O vale-transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao 
trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência
trabalho e vice-versa. 

Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do 
beneficiário, por um ou mais meios de transporte, entre sua residência e o local 
de trabalho. 

Não existe determinação legal de distância mínima para que seja obrigatório o 
fornecimento do vale-transporte, então, o empregado utilizando-se de transporte 
coletivo por menor que seja à distância, o empregador é obrigado a fornecê-los. 

São beneficiários do vale-transporte os trabalhadores em geral e os servidores 
públicos federais. 

De conformidade com o art. 7° do Decreto nº 95.247 /87, para o exercício do 
direito de receber o vale-transporte o empregado informará ao empregador, por 
escrito, seu endereço residencial, os serviços e meios de transporte mais 
adequados ao seu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

A informação de que trata esse artigo será atualizada anualmente ou sempre que 
ocorrer alteração das circunstâncias mencionadas, sob pena de suspensão do 
benefício até o cumprimento dessa exigência. O beneficiário firmará compromisso 
de utilizar o vale-transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento 
residência-trabalho e vice-versa. 

A declaração falsa ou o uso indevido do vale-transporte constituem falta grave, 
podendo resultar em demissão do empregado por justa causa. 

Caso o empregado não queira utilizar o vale-transporte deverá informar, também 
por escrito, a desistência do recebimento desse benefício, isentando a empresa 
da entrega obrigatória do mesmo. 

Recomendamos regularizar a situação que se apresenta atualmente. 
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(A.6) PROVISÃO DE FÉRIAS 

A entidade não vem constituindo a Provisão de Férias. 

Conforme informação do responsável pela contabilidade, considerando que as 
atividades laborais do Conselho inicializaram-se efetivamente no exercício de 
2012 e que em sua totalidade os colaboradores contratados foram na modalidade 
"Por Prazo Determinado". 

Esta provisão será realizada a partir do exercício de 2013, segundo o contador, o 
exercício em que ocorrerá o respectivo gozo de férias por parte do corpo 
funcional do Conselho. 

{A.7) SEGURO CONTRA INCÊNDIO 

Verificamos que o CAU-TO não efetuou o seguro contra incêndio dos imóveis 
locados. O Conselho conforme consta nos contratos de aluguéis entregará, após a 
vigência do contrato, os imóveis nas mesmas condições descritivas nos termos de 
vistorias dos imóveis. 

O art. 22, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91, descreve que o locador deverá "pagar 
os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que 
incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário 
no contrato". 

Recomenda-se, para mitigar os riscos em caso de sinistro que o conselho efetue 
seguro contra incêndio dos imóveis locados. 

{A.8) LICITAÇÕES E PROCESSOS DE COMPRA 

Avaliamos os processos de compras de materiais para o consumo, manutenção, 
móveis e contratação de serviços mediante licitação ou dispensa de licitação, 
examinamos as fases de empenho, liquidação e pagamento e conferência das notas 
fiscais no recebimento dos materiais, controle registros contábeis e patrimoniais. 

Não foram detectadas divergências nos exames realizados. 
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(B) ÁREA FINANCEIRA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA

Avaliamos os procedimentos adotados pela área financeira quanto aos empenhos,
apropriação de receitas, controle da movimentação financeira, aplicações financeiras,
partição das receitas, documentos contábeis e os registros em suas respectivas contas
através do sistema de amostragem, pagamentos dos restos a pagar, conciliações
bancárias e testes para avaliação dos documentos apresentados nos suprimentos de
fundos e procedimentos nas prestações de contas.

A seguir, relacionamos os itens anotados, os quais já foram comentados com as áreas
responsáveis e que entendemos conveniente destacar, para informação e/ou com
recomendações adicionais, conforme o caso, sobre controles internos, procedimentos
contábeis em geral ou sobre outras situações.

(B.l) SUPRIMENTO DE FUNDOS

Verificamos os procedimentos adotados para concessão, guarda, utilização e 
prestação de contas de Suprimento de Fundos e se o mesmo está de acordo com as 
normas, bem como se estão sendo concedidos a não funcionários. 

Não foram detectados divergências nos exames realizados. 

(B. 2) BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Verificamos a conciliação bancário do exercício de 2012, a documentação suporte e 
sua escrituração contábil. Confrontamos os saldos contabilizados com a 
circularização enviada pelo Banco do Brasil. 

Em 31/dez./12 o saldo das aplicações financeiras (poupança) foi de R$ 289.416,30, 
estando em conformidade com a Resolução do CAU-BR nº 29, de 6 de julho de 
2009, em seu art. 13, parágrafo único. Os recursos das aplicações estão no fundo 
de investimento do Banco do Brasil CP Administrativo Absoluto, considerado de 
alta liquidez e sem risco. 

Não foram detectadas divergências nos exames realizados. 
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(8.3) CIRCVLARIAZAÇÃO 

Em cumprimento às determinações legais constantes da Resolução nº 1219/09 do 
Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a NBC TA 505, preparamos 
circularização visando à confirmação direta de saldos das contas bancárias da 
titularidade da entidade. 

Não foram detectadas divergências nas informações obtidas do Banco do Brasil. 

(8.4) INVENTÁRIO E TERMO DE RESPONSA8IUDADE 

De conformidade com o art. 94 da Lei nº 4.320/64, para os controles sintéticos 
dos bens móveis e imóveis, haverá registros analíticos de todos os bens, com a 
indicação dos elementos necessários e dos agentes responsáveis pela sua guarda e 
administração e o art. 96 determina que o levantamento geral dos bens móveis e 
imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os 
elementos da escrituração sintética na contabilidade. 

Recomendamos que seja efetuado anualmente um inventário dos bens e que sejam 
emitidos Termos de Responsabilidade dos mesmos, segregados de acordo com seus 
responsáveis pela guarda e administração. 

(8.5) DEPRECIAÇÃO FISCAL - DEPRECIAÇÃO ECONÔMICA (VIDA ÚTIL) 

Mesmo não havendo obrigatoriedade da STN (Secretaria do Tesouro Nacional), 
somente a partir de 2013 o Conselho deverá registrar as depreciações, mas para 
demonstrar o valor correto do seu ativo imobilizado efetuou o teste de 
depreciação dos seus bens. 

Cabe destacar que o critério de utilizar as taxas de depreciação previstas na 
legislação fiscal, o que tecnicamente já não mais se aplica, conforme disciplina os 
instrumentos - CPC nº 13 e Resolução CFC nº 1.152/09, nos itens 53 e 54, os quais 
determinam a primeira avaliação periódica da vida útil-econômica dos bens do 
imobilizado e estipula que tais ações produzam efeitos contábeis até o término do 
exercício. 

(8.6) RESTOS A PAGAR 2012 

Em 31/dez./12 a conta nº 2.1.3.1.2.01 - Resto a pagar processados, terminou o 
exercício com o saldo de R$ 12.266,03, tendo a seguinte compos� 
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DATA DESCRIÇAO VALOR R$ 

30/dez./12 
Valor inscrito em Restos a Pagar 2011 - referente o Fornecedores e 

12266,03 
Diários o poqor 

SALDO 12,266,03 

Verificamos a dotação orçamentária e a nota de liquidação do empenho, não tendo 
sido identificada divergência nos controles internos e no procedimento, os mesmos 
foram liquidados em jan./13. 

(8. 7) CON�OLES DE INADIMPLENTES 

Os boletos de arrecadações (anuidades e responsabilidades técnicas), dos 
arquitetos tanto pessoa física como pessoa jurídica, são gerados pelos usuários no 
sistema SICCAU. 

De acordo com o que nos foi informado, não é possível gerar relatório do referido 
sistema que contemple os profissionais cadastrados e inadimplentes, 

Como ferramenta de controle e de cobrança administrativa de eventuais anuidades 
em atraso, sugerimos solicitar ao CAU-BR estar do contrato junto ao SICCAU) 
para disponibilizar o referido relatório. 

AUDILINK & CIA. AUDITORES 
CRC/RS 3688/0-2 S-TO 

ROBERTO CALDAS BIANCHESSI 
CONTADOR CRC/RS 040078/0-7 S-TO 

SÓCIO/RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Conhecimento que Gera Valor 

Brasília - (61) 3321,5481 

Curitiba - (41) 3322.8284 

Fortaleza - (85) 3264.0159 

Salvador - (71) 3351.6060 

Recife - (81) 3465.0036 

São Paulo - (11) 3819.2207 

www. Aud!�ink .com.br 

Porto Alegre - (51) 3342.5858 

Rio de Janeiro - (21) 2539.2988 



A world organization of accountlng firms and business advisers 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012. 

Brasília, 22 de fevereiro de 2013. 

À 

DD. Diretoria do
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO TOCANTINS
Palmas - TO 

Examinamos as demonstrações contábeis do CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO ESTADO DO TOCANTINS, que compreendem os balanços patrimonial, 
financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2012 e a respectiva demonstração das 
variações patrimoniais para o exercício findo naquela data. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 

A administração do Conselho é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para 
entidades públicas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do 
Conselho para planejar os procedimentos de audit ia que são apropriados nas 

Conhecimento que Gera Valor 

Brasília• (61) 3321.5481 

Curitiba • (41) 3322.8284 

Fortaleza - (85) 3264.0159 
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Reerre• (81) 3465.00 

São Paulo· (11) 3819.2207 
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circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 

controles internos do Conselho. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 

práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 

administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas 

em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO TOCANTINS em 31 de dezembro de 
2012, o desempenho de suas operações e as variações patrimoniais para o exercício findo 

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
públicas e Lei nº 4.320/64. 

Outros Assuntos 

Normas brasileiras de contabilidade aplícados ao setor público 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO TOCANTINS é uma 

autarquia subordinada à administração federal, e segue os normativos expedidos pela 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, portanto, com base na Resolução CFC nº 1.268, de 10 

de dezembro de 2009, que desobriga as entidades do setor público que estejam sujeitas a 

legislação específica, à aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 

Setor Público - NBC T 16.1 a 16.10, o Conselho está dispensado da adoção das referidas 
normas no exercício de 2012. 

DI 
-2 S-

ROBERTO C"-'-,-.!H·A ESSI 
CONTADOR CRC/RS 040078/0-7 S-TO 
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CAU-TO 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 

CNPJ: 15.002.367/0001-ll 

CAIXA E EQUIVALENTES OE CAIXA 

CRfOITOS A CURTO PRAZO 

DEMAIS CRtDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZl 

ESTOQUES 
VARIAÇÕES PATIUMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 
ANTECJPAOA/olENTE 

ATIVO NÂO-CIRCULANH: 

ATIVO REAI.IZÁVEL A LONGO PRAZO 

INVESTIMENTOS 

IMOBJLJZAOO 

BENS MÓVEIS 
(-)DEPRECIAÇÃO.EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 
ACUMULADAS 

INTANGÍVEL 

Balanço Patrimonial 

PASSIVO CffiCULANTE 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV!DENOÁRJAS E 
ASSlSTENOAJS A PAGAR A CURTO PRAZO 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 

FORNECEOORES E CO/>JTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 

OBRIGAÇÕES FlSCAIS A CURTO PRAZO 

OBRIGAÇÕES OE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 

PROVISÕES A OJRTO PRAZO 

DEMAIS OBRJGAÇÕfS A CURTO PRAZO 

PASSIVO NÃ()..CJ.RCULANTE 

OBRIGAÇÕES TIW!I\LHISTAS, PREVIDENCJÁRJAS E 
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 
EMPRÉSTIMOS E ANANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 

FORNECEDORES A LONGO PRAZO 

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 

PROVISÕES A LONGO PRAZO 

RESULTADO DIFEIUDO 

Especificação 

Pail'imônio Social e Capital Social 

Resultados Awmulados 

TOTAL 00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
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Período: 01/01/2012 à 31/12/2012 
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Exercício Atual 

TOTAL 424,846,04 TOTAL 424.846,04 

ATIVO FINANCEIRO 

Palmas-TO, 31 de d� 

Lucas Rodrigues Dantas 

PRESJDENTE 
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� 
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DIRETOR FINANCEIRO 
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CAU-TO 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 

CNPJ: 15.002.367/0001-11 

Variações Patrimoniais 

Período: Janeiro/2012 à Oezembro/2012 

W;tf·ti•Jf12'11;!íê(•J�ff,l�j•Jlt·Hi,lf·iíW·i-1 
Exercício Atual 

DQPATRJMO ii,. 

Exercício 
Anterior Exercício Atual Exercício 

Anterior 

coi<ffi18üiço= � 
. 

; , 89.475,091 -:-õ.oo: -��' ... "'MO M :
00 

m rª ::·:�tK� , -�:§ 
j:.;fco'tf

.Rll!l!J�5'l$1Alr �. '\lii :· : \,;.,E ·; .... ,ç=:;ão.1,�,fy'lf@!�,0.0011 '<wuN�O.D§P�OAi, @ -:•-, ih ½ t;• J.t;,.>1�./-, .,inw.�� -f:, k º·º�

: __ -Cl2NTRl8U�ções�"?.>--� �· 1 . ·• .
1 

1_ 89.11s:@. . ·
, 

. º·.22.i. REM�A_PE5�L-RPPS_ . r 11J.s81��... I!..ºº · 

[>75.50 IJ.00 a.O,PA� 

jãEX,!.',,��PS ��J, �ÇOS!,'OJ� "'+· >:Jk...;: . .,\� 30fi)�.o,, 1 f,. 1 º·º'i---i' ç��.PAlllONAlsli:?r"::::.. ,li/ ,.:,. .
, . , .,.. m-&,� � ,!o,�

EXPI.O� oe BENS OIRErrOS E PRESTAÇAO OE SfR� 303.43S,O'I ! o;oo · ENCARGOS PATRQ'<AJS - RPl'S 34.566,91 · º·ºª 

'. \/AL9riB�ufó��o���-eENSeo�ÉPRe·SrAÇÃó� li ·:r,..� .. � .. n'!_ ·.�%:-� �· OL�"Qo·· . �- ª'""''"��A:.-.::t ... &:·¾2 ;�a •:•ú �;;:;· �- >� 1º'8'65•:�; .,• ��ii!� 9:Ç!!-r $EO\nrns" ·'.·:"' L ,,:, ' ·••'.,' M, l't, IIS�''!�,<n:,,, ' ... '·•· , . ....... ,�u-1 ... ,w, l""C� �,;•"".<.-:. ·-�•:•: "¼ l::,; ,l\•t,,.l•, ·:;..; ,..,, ·o, 
�_;,:::, _.,.:p 1$4,i\ii :?$t 'N i'ii 7!'ilA5 ·'t.._�,,_� . · ,.,{o,:tn rfe (a ,-,:;:�·,_,..._ . . . ···,; ,,,_.• •� • ' ,i 

v�t��T�!'!���A���IVASf!�!!J��,,,_ 
� "iiíP°"i-,.,.t:i: -�:'::::"'s11.!':" ��e._-.,.. ªiNfFIC(OS �PESSOAL - RPPS . , �

-

. Jl.826,53 � �..,-,-�h�!��;iº �YI\R!½Wi,�TRl•!8,ll!N$Aót1fl'TAnVAS;,1JNA@� . ' . ·</ Jt;;;;.;;'i!l,o<i ' uso·pe '!';!IS, §.S�VJ� OO�MO:flÇ,!j'fflTAL fixe ., ►+-i\i ",l l2_J.90:i,1Q :à.PJ ' ..:.._o�
�

LT
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S
OO_R

E
�� -�-•� j _ _  _!��196 . ,._ 0,00 1 ��� ·• " �"IW'l!-'-"'IMl�-,�'!"l!�"'J20.718�J 

2 
J>_i� 

=::.,��8lDAS_, ,__ _____ .,.,,...,...__...i--· �..3lf�:!::.:...r: 1-·9.�f.;:i,.DIN\?.S!.,;' t\..:"- �-;e,:•' ,&_ �. ,43 ,"' �,� 
• :IAS INTRAGOVERJ�MEt<TAIS -�2 -�}gf{.- 'Q,00� SERVIÇOS TERCEIROS - PeSso�tCAS 8.�6,41 . . · 0,0a

Uj.
_

··: ,,.,,,.,,,..R�NCL-\5 IN11li\.G l!\'.ERtlAMEWtJ
_ 
S

. 
. 

. : _· J12,�l�':'f: ,._}._$ooJ, t®\V!�'!m.�E550.<SJU. IÚD!. 4'lll 7é.Q!6,.�3t. · 'j. ;;>-�. 
, �AAS V�ES PATR!MONl�,IWMENTATIVAS .:JJ2,64,I..: 0,00' ilEFR��

t 
AMORTIZA� E EXAUSTAO

l"'"".'i-�"!I ""'!!"--�·,!!1� t � r-··�r��f10�1:'1,�TÂ;wúcí/2¼1f#,AA l!ZHL ''. =·•@---rei PZ� •f �'1,..�PREC!pc> -�' l/,,: .-_.,., ----· - l,)..Sl,92�::-;;: 'ii;º.•�

c:3y:¼q�

Fl

�c�,r-,;;x ., . -1 · JIWif,iffi¼I�',.-;_ 1 ,g -� �i:·�;;;:�;;
F

���mos:o�·-, -�� . :�;::���' ���::

-----.. � -- ,-~-- -- ~., ___ ......... .,. __________ 
_
J_ --

:Tot;af �a� �riaçõ,es Afü1.t:5 : t 
••• .,.... 1 

?;�.075,-50 ;. 

OUTROS JUROS E ENCARGOS OE EMPf!tsrJM05 E Fl/llANCJAMEm'OS 1 t.695,01 1 O,OQ 

Bi�W4 "IE':.t.:c.t: . .;.R� ,.; ,\ l; �J:: *- ,.ó:&
1 

IMPOSTOS, T/W,S E CONTRillUIÇÕES OE MELHORIA . L.89'.!Jl;., 0,00,
ti;:_/!:.:+.,� -·<lu:Pll�':é•;• ":-,}t ;.;!-iJ:17: ·· .;;;.; -.-· )��;:.� ·T· ·.�� u1�J. J3 · ..,� ---·. �-

PATRIMONIAIS OIMINlJTIVAS Í 4.250 n;r"'° 
Jv,;)\SAS VARJÂç/(cift,T!UMôNIA!S O�JNUTIV.i&� • �"' + J.::" ª4M

--· 71111' ..• � ... .,;,u.:....:.,.� �:��-�-����M!u.:1:-...-..:..,. VAAIAÇÕES PAT!UMONIAIS OININUTlVAS OECOAAENTES OE FATOS 
-----�GERAOO=c..��VfASOS ------·-- -- ---.,~

·--�,� 1-r�(dü·v.,naç&w.���v!,$ L
·.-·�• ! 
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CAU-TO 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins 

CNPJ: 15.002.367/0001-11 

RECEITAS DE CONTRJ8UICOES 

Balanço Orçamentário 

--... -•• ,_ 
, l, ""'�� mW: -�z: � . ... -�� RECt:lTA'DE COf'fl'Rl&UI"ÕES ,-:� -:�:--:;:• ;:3;,j:i•�;::::��r �{ -�-.;;;:;,:: 2 -� .�w. � '· • '--�--"4,... . Riia.r':if'� .•. �. �- ., ,,:>,,..,-:, ' ·' ·-' . .'···"_ , . . - :,_,.,-;;?j ... ,q, ... 

ANUIDADES 

112.240,64 

h-. "'l'"~ 
Rl:CflTA litÚEP.VIÇOS•; -�.-r...- ·a

112.240,64 

'til'.
1 ----'""'"o ooo '• · 408.00� 

EMOLUMENTOS COM 11.EG!STRO OE RESPONSABJUDADE TÉCNJCA 
• RRT 408.000,00 

64.448,35 

64.448,35 

Petlodo: 01/01/2012 à 31/12/2012 

89.475,09 

89.475,09 

303.435,04 

·•·· ·•

·25.026,74
:,-,,,, �,-. .

~25.026)4, ··o 
-25.026,74

.�:;. 

35.807,10 

fJ.NANCGIRÃS � �-,.�· � ... �,6- ���� 

ATUAU2AÇÃO MONETÁRIA 

• 'l'f. ' )' • • • .. M_•..' "� \> O'·,•• : .. :•.,�••••.• ·�:•e& /�,--;_, * " " ''""'" •. - '1'.""'llW' ����-' ,. '' . · .  -,._· ..-� 18c � l ·--·�� · :,: .  � ."ft.. � J-.• ��L�· .jv_.� �:-=,� ... ;�,:·�- �a ··�·��a . • '---:-2S 49.a64,38 .... ,. " oe, ._ ��•a,•s., _.m,.�• - t•.•--....w:ii!<....,.-,,.. l . t)i l $-._:;1_,. ,.:· • "' .,��

339.242,14 

:,..?.468'/',Jj;, .. � .. �---- . 
::.�r• 

l.'��,_2,<!1 

49.364,38 
si- � �- XiC)t 41<JII'
Ml.., t>l�lI,.AS�� AN9,ioADes'»-

REMUNERAÇÃo DE DEP. BANC. E APUCAÇÕES FINANCEJRAS 

, .. ,O' .-;�. ,:5,iu.,."if"',:·•,:;,,:�. , .. ;·:itLi:-.-...6:•· .; ·d�-· ;:;;,;.;..:..@..-i:;t::f�.-� 0,00 · ·, -. 1·::1"-
·""·- '.• .�;· 3-

-�1'RANSF�cÍ�ORRENTé'S , ;.; w-._.,..__ -- --�--�.' ':�-�- """"''�:('.. . .,._ 

OVTRAS RECEITAS CORRENTES 

"1ÊÍ ·-ttc.;.-- -- ·,:-,;---nE•�T,'s;t���--�Rli TAS AAó IOEW(FlCAllAS $i8f": !· 1 • '< ,.'i��i�c "'x,,�<fil0�-"'�:c-..,·�,S:;,' ''"'°',. -� ��: � º���- � ... r�. ·. : ., · -: ·. ����:1�;2-,.• �- - · · ·- · -�-M(dil:�lo 
SUB-TOTAL DAS RECEITAS 

49.364,38 

0,00 

7.468,00 5 .715,96 
"'«l 

t 

1 .752,04 
.,.. 
31,34 

7.350,00 5.629,30 1.no,10 

0,00 

"';ii: ''1:i'i2 3í:�77 �:w :::� ' :� • _;»)( ��.......;.� �º-� 
132,64 • 132,64

� -,�, ..,.,;,,- -�
•;«13�,õ4::�: ·,�i�� :.�\:132jf)4

- .,,,,e 11':-;L:. - --
�

•. -
-�

• ·:> 
D�FIC_ IT-lb_ �"'M' "°''f""'° !!' -,; .· '.�i}::::.' °'·''$!. �<!l(;L- '·
r,._ .... r}S�' ����-.......... �� -��:.QI� . •. ·"'I�.,. 

1.283.473,91 

�i'ffl. �'><7>:"'0.C'��T' W- �· ,..�_.:w:;;::,,.::9;f �i·� � �!º����

723A75,26 

�.�,Yooo �ro/•��I

711.075,50 12.399,76 

1"'� 1� n�- �;;-,-:�� • 
,, - -· ó·oo ,,, � " ""ó• 

.: • ._:;.� ">::'-•' {,J��� ... :$_ �;�
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CAU -TO 
Periodo: 01/01/2012 à 31/12/2012 

TOTAL 1.283.473,91 723..475,26 711.075,SO 12.399,76 

. DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SAL[?O ESPESAS ORÇAMENTARIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTA AO 
CIIÉOOO OISFOtflvEL 0E5l'ESA aJAAffll'E ' 

PESSOAL E ENCARGOS SOCJAIS 
. -

REMUNERAÇÃO PESSOAi. 
- �-r; .. -�- �-"L� 

ENCARGOS PATRONAIS 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
_ ... - -

BENEÁCl05 A PESSOAL 

USO Ili, SE!iS E SERVIÇOS 
""" - .....

SERVIÇOS TERCEIROS • PESSOAS lURÍOICAS 
- - -.-., 

TRlllUTAAI.AS E COHllUlllmV"5 

TRIBUTOS 

DEMAIS OESPESÀS CXJAAENTES " 
-

SERVIÇOS BANCÁRIOS 

-

QlÉDlTO DISPONIVEL DESPESA OE CAPITAL 

INV1:STIMENTOS 

·EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM/\l'IENTES
-· 

AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS
.. � 

SUB-TOTAL DAS Dl!SPESAS 
..... -

SUPERÁVIT 

"' 
TOTAL " '" 

' . 

.,�� � ' J ·'rf< -

,i,_, __ t_ 

-�-�....,..,......, 
. .  -

�;;• 1::i" 1 
,. 

� . '
,> 

.,2 
-� ,i' '

-

.. , ____ ,.,_

�·-:; -

884.973,91 
- - -

242.374,98 
-· -

184,166,66 . 
58.208,32 

-
60).798,93 
.. -

34.000,00 
-

197.598,93 ... " .,.

370.200,00 
- 'N 

6.000,00 
-

6-000,00

- �
11.000,00 

- -

20.800,00 

'398.500,00 

398.500,00 
~ ~ ·-

6$.sop,oo -
330.000,00 

- n

1,283.473,91 
- - - -

o,.oo 

1,283.473,91 

574.975,26 305.359,ll 
- - - -

170.576,33 148.154,90 
� � - �- -

12/.168,01 113.587,99 
- -

43.108,32 34.566,91 
- - � 

360.5911,93 � 139.366,0l 
-

13.000,00 11.826,53 
- - -

163,988,93 
;l>i, ·•)' � 51.522,95 

M ... 
183.610,00 76.016,53 

H -·�
9.000,00 1.893,13 

.. -

9.000,00 L893,13 

''11.000,00 
/:."• .-,.. 

4.2.50,06 
- -� -

20.800,00 ll.695,01

118.500;00 > 52,722,23 -
148.SOMO 52.722,23 

- �
118,500,0P S?,722,23 

0,00 0,00 
� 

723.475,211 358.081,34 
- -

o,oo 352.994,16 

723.475,26 7.11,075,50 

305.359,ll m.243,76
- ----- - - -- -

148.15-4,90 148.15-4,90 
- - -

113.5111,99 113. Sli7, 99 . ' 
- - - - --

34.566,91 34.566,91 
- - - -
" · 139,366,01 · � 129.2�0.66 
.,,..- - - ---

11.826,53 11.826,53. 
..,... n - ...,. - -. 

51,52i,95 50,875,tO . 
- m ,,__ .. .ailll � ,t} 

-·

-

-

'-

-

-

76.016,53 66,549,03 
'>, 

l.893,13
.,,_ 

1,893,13 

1.893,13 1.893,13

4,250,06 4.250,06 
-

11.695,01 ll.69S,Ol 

"' 52,722,23� 50.571,55
- -

52.722,23 50,571,55 

- � - -
52.72,2,23 

0,00 
- �
3SLOl1t34 

0,00 

358.1181,34 

-
50.571,_SS

0,00 
-

345.115,31.... . 
0,00 

345.815,31 

·-

r· 

'· 
--

' 

2�.616,15 
... 

22.421,13 

\3.580,02 
-

8.811,41 

221,232,9� 
-

1.173,47 

112.465,98 

107.593,47 

7.106,87 

7.106,87 

9.749,94 

9.104,99 

95.777,77 

95.777,77 

95.7J7,77 

0,00 

31$.393,92 

0,00 

365.393,92 
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