
Tel.: +55 61 3322-5190 Setor de Autarquia Sul – SAUS
Fax: + 55 21 3322-5270 Quadra 4 - Lote 09/10 – Bloco A
www.bdobrazil.com.br 70070-938

AFMF/FS/MS/SM/OO/RC/LFFMM

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino
Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.

1878/18
Palmas - TO, 18 de abril de 2018.

Ao
Conselho de Arquitetura Urbanismo do Estado do Tocantins – CAU/TO
At.: Conselho Federal e Conselho Diretor

Ref.: Relatório de recomendações

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando, aos cuidados de V.S.as, nosso relatório de recomendações
sobre os trabalhos realizados relativos à auditoria das demonstrações contábeis do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017 do Conselho de Arquitetura Urbanismo
do Estado do Tocantins – CAU/TO (“CAU/TO”).

Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a colaboração recebida da equipe
interna durante a execução dos nossos trabalhos e colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Alfredo Ferreira Marques Filho
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1. Introdução

1.1. Objetivo dos trabalhos

Como parte de nossa auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 2017 efetuada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, da Conselho de Arquitetura Urbanismo do Estado do
Tocantins – CAU/TO (“CAU / TO ”), obtivemos um entendimento dos controles
internos que consideramos relevantes para o processo de auditoria, com a finalidade
de identificar e avaliar riscos de distorção relevante nas referidas demonstrações
contábeis e determinar a época, natureza e extensão dos nossos exames de
auditoria.

1.2. Metodologia

Avaliamos os controles internos relevantes na extensão necessária para planejar os
procedimentos de auditoria que julgamos apropriados nas circunstâncias para emitir
uma opinião sobre as demonstrações contábeis e não para expressar uma opinião
sobre a eficácia dos controles internos. Assim, não expressamos uma opinião ou
conclusão sobre os controles internos do CAU/TO.

A Administração do CAU/TO é responsável pelos controles internos por ela
determinados como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. No cumprimento dessa responsabilidade, a Administração fez estimativas e
tomou decisões para determinar os custos e os correspondentes benefícios esperados
com a implantação dos procedimentos de controle interno.

Em atendimento à norma brasileira de auditoria NBC TA 265 - Comunicação de
Deficiências de Controle Interno, no processo de avaliação de riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis e durante o processo de auditoria,
identificamos deficiências nos controles internos, para as quais medidas corretivas
devem ser consideradas. A responsabilidade de avaliar as deficiências e tomar
medidas corretivas é da Administração do Conselho de Arquitetura Urbanismo do
Estado do Tocantins – CAU/TO.

Cabe destacar que os assuntos reportados não representaram riscos de distorções
relevantes para demonstrações contábeis, individuais, referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2017, bem como não afetaram a nossa opinião emitida no
relatório de auditoria datado de 06 de abril de 2018.



Relatório de recomendações 6

1.3. Identificação dos pontos de recomendação “significativos”

De acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e regulamentações
específicas de nossa jurisdição, o auditor deve reunir e comunicar por escrito todas
as deficiências ou ineficácias significativas dos controles internos que foram
identificadas, bem como outras que não sejam significativas, mas que mesmo assim
têm importância suficiente para merecer a atenção da Administração. As
recomendações do auditor independente são divulgadas neste relatório com a
expressão “Significativa” no final da chamada de cada ponto de recomendação
quando assim for necessário.1

1.4. Escopo do trabalho – TI

O escopo de nossa análise e levantamentos compreenderam os seguintes tópicos:

· Efetuamos uma análise sistêmicas de informações sobre os aspectos de
governança de TI;

· Utilizamos critérios de avaliação com relação a complexidade de senhas do
sistema; e

· Avaliação de segurança da informação gerada pelo sistema.

1.5. Escopo dos trabalhos – Trabalhista

Nossos trabalhos foram desenvolvidos com base em testes de procedimentos
aplicados sobre os documentos fornecidos, relativos ao período de janeiro a
dezembro de 2017, e controles permanentes em vigor neste mesmo período de
análise, os quais são requeridos pelas legislações fiscal, trabalhista e previdenciária.

1.6. Escopo dos trabalhos – Licitação

Nossos trabalhos foram desenvolvidos com base em testes de procedimentos
aplicados sobre os documentos fornecidos, relativos ao período de janeiro a
dezembro de 2017, e controles permanentes em vigor neste mesmo período de
análise, os quais são requeridos pelas legislações.

1De acordo com a Instrução CVM 308/99 o auditor independente deve apresentar seu relatório de recomendações segregando
os pontos entre os significativos dos não significativos. Para fins de preparação deste relatório e aplicação geral a todas as
Entidades, consideram-se outras recomendações aquelas que durante a execução dos trabalhos poderiam ser comunicadas de
forma verbal, por exemplo (parágrafos A22 a A26, conforme previsto na NBC TA 265), bem como aquelas recomendações que
não se encaixam com o mencionado nos parágrafos A5 a A11 da referida norma de auditoria.
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2. Pontos de recomendações – controle interno

2.1. Ambiente de elaboração das demonstrações contábeis

Situação atual

Em nossas análises identificamos que o Conselho não possui um processo definido de
preparação, controle e revisão na elaboração de suas demonstrações contábeis
anuais. Exemplificamos a seguir, algumas situações que observamos e identificamos
durante a nossa auditoria:

§ Saldos apresentados pelas demonstrações contábeis que não cruzavam com as
informações operacionais contábeis; e

§ Identificamos que não há um ciclo de revisão das demonstrações contábeis, que
poderiam minimizar certas inconsistências.

Apesar de todas estas situações e ajustes terem sido identificados e acertadas nas
demonstrações contábeis anuais, a falta de um adequado processo de elaboração e
revisão das informações financeiras ocasiona as seguintes consequências:

§ Informações contábeis intermediárias, base para report ao Conselho e
informações gerenciais, elaborados com dados incorretos podendo levar a
diretoria do CAU a tomar decisões não adequadas baseados nestas informações;

§ Informações contábeis errôneas pode acarretar no pagamento de despesas maior
ou menor, sujeitando ao CAU em desembolsos de caixa desnecessários ou na
inocorrência de multa/juros; e

§ Atraso nos fechamentos anuais tendo em vista o grande número de retrabalhos
por conta de ajustes.

Recomendação

Recomendamos o aprimoramento do processo de revisão das demonstrações
contábeis, assim envolvendo mais pessoas no processo para mitigar eventuais erros
ou diferenças que possam ser identificadas. Ademais entendemos que o CAU deva
reavaliar sua atual estrutura contábil, notadamente na revisão das informações
contábeis.

2.2. Contas a pagar (restos a pagar) – ausência de composição

Situação atual

O Conselho não possui relatório financeiro analítico que suporte os valores de contas
e restos a pagar.

Foi-nos repassado as notas que compõem os valores, mas não foi disponibilizado o
relatório gerencial contendo informações do título a pagar com valores, data do
empenho, data do vencimento, data de liquidação, etc.

A ausência deste controle financeiro dificulta a análise e acompanhamento dos
valores a pagar, tendo em vista que através da composição analítica é possível
visualizar a evolução dos gastos e contas a pagar ainda em aberto.
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Recomendação

Recomendamos que o Conselho estude uma solução junto ao desenvolvedor do
sistema, a fim de adequar o mesmo às necessidades gerenciais da entidade, a fim de
fortalecer os controles internos bem como auxiliar os usuários a manter uma gestão
financeira mais consistente.

2.3. Inconsistência em sua base de dados

Situação atual

Observamos que o Conselho iniciou recentemente o procedimento de cobrança
formalizada e periódica dos arquitetos inadimplentes. Entretanto os relatórios
emitidos não estão parametrizados corretamente, apresentando inconsistências nas
bases cadastrais.

As inconsistências são apresentadas com a possibilidade da mesma pessoa vinculada
ao CAU pode emitir vários boletos pelo mesmo motivo e tendo pagamento por um
único boleto, deixando aberto os demais boletos.

Observamos ainda que o Conselho não pratica as sanções disciplinares conforme
disciplina o artigo 52 da Lei nº 12.378 de 2010. Veja:

“Art. 52. O atraso no pagamento de anuidade sujeita o responsável à suspensão do
exercício profissional ou, no caso de pessoa jurídica, à proibição de prestar trabalhos na
área da arquitetura e do urbanismo, mas não haverá cobrança judicial dos valores em
atraso, protesto de dívida ou comunicação aos órgãos de proteção ao crédito.”

O procedimento de cobrança visa recuperar os valores que porventura não seriam
recebidos, além de serem cobrados juros, multas e correções, aumentando assim, a
arrecadação anual com inadimplentes.

Conforme o artigo citado, a Lei  nº 12.378/2010 dá respaldo ao Conselho para
suspender o arquiteto inadimplente do exercício da profissão e, consequentemente,
quando arquiteto quiser regularizar seu registro profissional terá de quitar todas as
suas dívidas pendentes.

Recomendação

As inconsistências observadas recomendamos o aprimoramento desse sistema pois
ele está vinculado diretamente à principal fonte de captação de recursos financeiros
do CAU. A situação atual impede ao CAU BR e os demais Conselhos estimarem com
maior precisão os direitos de recebimento em aberto e também a previsão de receita
orçamentária, fundamental para a elaboração dos Orçamentos anuais.

2.4. O sistema permite quitação de débitos mais recente antes dos mais antigos

Situação atual

Ato emissão dos boletos para pagamento das anuidades, RRTs, dentre outras receitas
oriundas dos serviços prestados pelo CAU são emitidas diretamente no site pelo
solicitante.
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Identificamos que o sistema permite o pagamento de títulos mais recentes quando
outro título antigo, da mesma natureza, está em aberto. Ao mesmo tempo não
eliminando do sistema o boleto emitido anteriormente, assim possibilitando o
registro de um alto valor a receber.

Com esta falha no sistema, a pessoa vinculada ao conselho tem a possibilidade de
optar por fazer o pagamento apenas da anuidade do ano vigente, o registro do mesmo
não é impedido de atuar, pois o sistema permite que ele faça o pagamento sem ser
cobrado das anuidades atrasadas.

Recomendação

Considerando a importância da conciliação dos valores a receber, recomendamos que
sejam criadas rotinas de acompanhamento e conciliação periódica, tempestiva e
sistemática dos boletos emitidos e pagos. De forma que possam ser apresentados
relatórios gerenciais para acompanhamento de boletos emitidos e boletos pagos.

2.5. Diferença entre os relatórios de Receitas (Siscont.net x Siccau)

Situação atual

Em confronto das receitas arrecadadas do exercício 2017, contabilizadas no Sistema
da Contabilidade (Siscont.net) com o relatório de receita operacional do Sistema de
Informação e Comunicação do CAU (Siccau), verifica-se que o relatório do Siccau não
permite a avalição das receitas por meio analítico. Como exemplo, pode-se citar a
multa sobre anuidades: Siccau consta CAU-TO-MULTA-MORA-ANUIDADE, já no
Sicont.net está “Multas sobre anuidades pessoas físicas” e “Multas sobre anuidades
pessoas jurídicas”.

Recomendação

Para aprimorar as conferências entre a contabilidade e o relatório operacional,
recomendamos que o Relatório Siccau se adeque as respectivas contas do
Siscont.net.

2.6. Acessibilidade ao relatório de depreciação e suas informações pertinentes

Situação atual

Identificamos que no relatório de depreciação acumulada não apresenta de forma
clara e objetiva o valor histórico dos saldos, por este motivo, solicitamos o
aprimoramento do sistema que compõe tais valores na conta de depreciação.

Recomendação

Sugerimos que o responsáveis pelo sistema operacional do CAU atualize os campos
do relatório:

§ Data da aquisição;
§ Valor mensal da depreciação;
§ Valor anual da depreciação; e
§ Valor acumulado da depreciação.

Assim, podendo ter uma maior segurança quanto aos valores da referida conta.
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3. Ponto de recomendação – Contábil

3.1. Estrutura conceitual básica

Situação atual:

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que
normatiza os aspectos relacionados à estrutura conceitual básica para elaboração e
divulgação de informação contábil de propósito geral pelas Entidades do Setor
Público. A referida norma deverá nortear toda a contabilidade pública no Brasil, em
convergência as internacionalmente aceitas, incluindo os principais conceitos que
orientam a seleção das bases de mensuração de ativos e passivos das Entidades do
Setor Público. Os efeitos decorrentes dessa normatização devem ser aplicados às
demonstrações contábeis a partir de 1 de janeiro de 2017. Entretanto, não
observamos um diagnóstico formalizado em relação aos principais efeitos que serão
produzidos nas demonstrações contábeis.

Recomendação

Após análises dos testes de auditoria identificamos que houve evolução quanto ao
apontamento. Ao indagarmos os responsáveis pela contabilidade, os mesmos nos
informaram que o ponto está em processo de aprimoramento, por este motivo
recomendamos que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) mantenha o
empenho na formalização de um diagnóstico das principais alterações que serão
introduzidas à contabilidade, visando facilitar a implementação operacional das
rotinas que serão necessárias para o atendimento aos novos requerimentos
contábeis.
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4. Pontos de recomendações – TI

4.1. Controle de acesso lógico – CAU/BR

4.1.1.Formalização de solicitação de acesso a novos colaboradores

Situação identificada

Durante nossos trabalhos, não recebemos evidências de um procedimento formal de
solicitação e aprovação para concessão de acessos a novos colaboradores.

Risco

A ausência de uma aprovação formal para a concessão de novos acessos a rede da
Empresa, possibilita a criação de usuários sem a devida aprovação e acessos em
desacordo com as necessidades deste, podendo resultar em uso indevido das
informações da Empresa.

Recomendação

Recomendamos que seja criado um procedimento formal de concessão de acessos,
implementando formulários, contendo todo acesso concedido, aprovação formal da
gerência/diretoria e assinatura dos envolvidos no processo.

4.1.2.Revisar bloqueio de IDs dos funcionários desligados e/ou afastados

Situação identificada

Após confrontarmos as listagens de usuários ativos da rede corporativa e sistema
gerencial com a relação de colaboradores desligados, identificamos 10 (dez)
inconsistências no controle de acessos, conforme listadas a seguir:

USUARIO NOME ATIVO DATA_ULTIMO_ACESSO DEMISSÃO Local
'14063381846 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA Sim N/A 20/09/2017 SICCAU
ana.claudia Ana Claudia de Oliveira Sim N/A 20/09/2017 SICCAU
gabrielle.cruvinel Gabrielle Cruvinel Gonçalves Sim 18/12/2015 01/08/2017 SICCAU
'01232456136 HELLEN CRISTINA DE SOUZA

MARTINS
Sim N/A 05/09/2017 SICCAU

'09835754799 JENNIFER MARTINS NOVENTA
DE ARAGÃO

Sim N/A 21/06/2017 SICCAU

'54398568115 LUIS EDUARDO COSTA Sim N/A 06/02/2017 SICCAU
luis.eduardo Luis Eduardo Costa Sim 10/06/2014 06/02/2017 SICCAU
'03477497120 RAYRA VANESSA SPAK

AGNELLI
Sim N/A 16/10/2017 SICCAU

'14303051420 ÂNGELA CARNEIRO DA CUNHA Sim N/A 04/08/2017 SICCAU
hellen.martins Hellen Cristina de Souza

Martins
Sim 23/08/2017 05/09/2017 Rede

Também identificamos que o CAU não possui um procedimento padrão para bloqueio de
acessos estabelecidos de colaboradores afastados.

Risco

Acesso indevido às informações por parte de outros colaboradores frente ao possível
compartilhamento do usuário sistêmico, impossibilitando a identificação do
responsável pelo uso da referida conta.
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Recomendação

Recomendamos que seja aprimorado o procedimento de revogação de acessos para
colaboradores desligados e afastados, visando maior controle referente aos usuários
dos sistemas. Recomendamos também uma revisão geral dos sistemas, visando
identificar casos que não foram detectados em nossas análises devido ao período
estabelecido em escopo.

4.1.3.Ausência de uma matriz de segregação de funções

Situação identificada

Foi identificado que o CAU não possui uma matriz de segregação de funções
formalizada para seus sistemas, como também nenhum controle compensatório que
detalhe a correlação do que cada colaborador pode ou não possuir acesso.

Riscos

Os riscos que envolvem a ausência de uma matriz de segregação de funções podem
causar severos impactos financeiros e operacionais à corporação associados a:

§ Vazamento e roubo de informações confidenciais da Empresa, decorrente da
utilização de acessos indevidos aos sistemas corporativos;

§ Atividades executadas perante o sistema que podem danificar os recursos
sistêmicos e operacionais.

Recomendações

Baseando-se nos princípios e diretrizes existentes nas melhores práticas de segurança
da informação, recomendamos ao CAU que viabilize a elaboração de um documento
formal, que evidencie as funções e responsabilidades de cada colaborador pela área
de atuação, correlacionando aos respectivos acessos pertinentes a cada cargo.

4.1.4.Ausência de revisão de acessos ao sistema gerencial

Situação identificada

Em complementação ao Ponto nº 3.1.3. “Ausência de uma matriz de segregação de
funções”, observamos que o CAU não executa a revisão dos perfis de acessos
estabelecidos em seus sistemas.

Riscos

Os riscos que envolvem a ausência de uma revisão de perfis de acesso podem
comprometer a segurança e confidencialidade das informações da Empresa, pois se
associam a:

§ Vazamento e roubo de informações confidenciais, decorrente da utilização de
acessos indevidos aos sistemas corporativos;

§ Atividades executadas perante o sistema que podem danificar os recursos
sistêmicos e operacionais.
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Recomendações

Baseando-se nos princípios e diretrizes existentes nas melhores práticas de segurança
da informação, recomendamos que o CAU viabilize a implementação de um processo
de revisão periódica de perfil de acesso para os módulos em seus sistemas.
Descrevemos as etapas na qual esta revisão pode ser conduzida:

§ A revisão deve acontecer em cada módulo do sistema juntamente aos líderes de
cada área de negócio;

§ Devem-se definir os papéis e responsabilidades de cada usuário a fim de validar
os respectivos acessos;

§ É importante aplicar o conceito “Need to know” existente na segurança da
informação, onde um colaborador possui acesso dentro do sistema somente ao que
ele necessita para executar suas atividades. Com essa prática, pode-se evitar que
um colaborador possua um determinado acesso privilegiado e o use para acessar
informações confidenciais dentro de um banco de dados; e

§ Após a revisão, é necessário formalizar os resultados e obter a aprovação de todos
os líderes de negócio participantes, incluindo o Diretor de TI.

Adicionalmente, é importante executar a revisão periodicamente a cada seis meses
e também quando existir movimentações internas dentro da organização como
promoções, mudanças de área e desligamentos.

4.1.5.Uso de contas de acesso genéricas

Situação identificada

Em análise da relação de contas ativas na rede corporativa e no sistemas, verificamos
a existência de 114 (cento e quatorze) IDs genéricas cadastrados no ambiente
informatizado, conforme demonstrado ao final deste relatório no “Anexo I – Contas
genéricas”.

Risco

Sem a devida identificação dos responsáveis pelas contas genéricas, a situação
apresentada pode comprometer a confidencialidade dos dados, uma vez que tais
contas podem ser compartilhadas entre diversos colaboradores, resultando em
fragilidade na rastreabilidade de operações.

Ressaltamos ainda que, se tal ID for utilizada indevidamente, a identificação do
responsável pelo erro pode não ocorrer, devido seu uso ser compartilhado.

Recomendação

Recomendamos que a utilização de usuários genéricos seja revisada, e se o uso for
necessário, deve ser criado um termo de responsabilidade onde mencione o ID
“genérico” e o responsável pelo uso. Recomendamos também a possibilidade de
tornar os usuários (logins) das contas genéricas em contas nominais.
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4.1.6.Revisar o uso de contas de acesso com privilégios de administrador

Situação identificada

Durante nossas análises, identificamos 63 contas de acesso com privilégios de
Administrador, ativas na rede corporativa e sistemas Implanta e SICCAU, sem registro
de aprovação formal da concessão destes acessos, mais detalhes podem ser
verificados no “Anexo II - Contas com privilégios” ao final deste relatório.

Risco

Entendemos que a utilização inapropriada de uma conta privilegiada acarreta em
riscos de quebra da segurança da informação ou atos maliciosos contra a rede
coporativa e sistemas gerenciais.

Recomendação

Recomendamos que o CAU aprimore seu processo de autorização e registro de
concessão de acessos privilegiados. Adicionalmente recomendamos a revisão das
contas de acesso com perfil administrador ativas atualmente em seus sistemas,
objetivando o registro de aprovação destas contas pela alta Administração e a
remoção de contas em excesso.

4.1.7.Controles de acesso ao sistema passível de melhorias

Situação identificada

Em análise da política de senha atualmente utilizada nos controles de acesso no
domínio e sistemas SICCAU e Implanta, evidenciamos a necessidade de melhorias na
política de acesso objetivando a aderência das boas práticas de segurança da
informação. A seguir, destacamos alguns critérios a serem revisados referente a
situação atual:

Descrição Rede Implanta SICCAU
Tamanho mínimo da senha 06 Caracteres Não configurado Não configurado
Complexidade Desativada Não configurado Não configurado
Troca de senha 90 Dias Não configurado Não configurado
Tempo mínimo de senha 01 Dia Não configurado Não configurado
Tempo de Bloqueio Não configurado Não configurado Não configurado
Criptografia Reversível Desativada Não configurado Não configurado
Histórico de senhas anteriores 24 Ultimas Não configurado Não configurado
Quantidade de tentativas antes do
bloqueio

Não configurado Não configurado SICCAU

Riscos

Acesso a dados confidenciais da rede corporativa e sistemas, sejam internos ou externos
por pessoas não autorizadas do CAU e, por conseguinte danificá-los, propositadamente
ou não.
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Recomendação

Abaixo descrevemos os parâmetros que devem ser contemplados adequadamente:

§ Determinar o tamanho mínimo de seis caracteres para composição da senha;
§ Determinar um período entre 30 a 90 dias para expiração da senha;
§ Determinar o período mínimo de um dia para que a senha seja usada antes que o

usuário possa alterá-la;
§ Determinar um número máximo de três tentativas inválidas de acesso para que, após

esse limite, os acessos desses usuários sejam bloqueados automaticamente;
§ Definir um tempo mínimo de duração de bloqueio de conta;
§ Exigir a retenção de histórico das últimas 6 (seis) senhas para que elas não sejam

utilizadas novamente; e
§ Definir um padrão para composição da senha (complexidade), como por exemplo,

tamanho mínimo e máximo, que seja alfanumérica, não aceite sequência numérica,
bem como o próprio nome, nome da Empresa e/ou códigos de acessos fáceis.

Deste modo, recomendamos ao CAU que reforce a política e os parâmetros de senha
adotados na rede e nos sistemas.

4.2. Controle de acesso físico – CAU/BR

4.2.1.Ausência de inventário de ativos de software

Situação identificada

Constatamos que a área de TI não possui ferramentas que realizem inventários nos
computadores visando identificar, por exemplo, softwares instalados, atualizações,
configurações das máquinas e informações sobre licenças ativas.

Risco

Sem a devida gestão de ativos de software, a Empresa fica sucetivel a utilização de
softwares piratas, intencionalmente ou não por sua equipe, aumentando os riscos de
vulnerabilidade, invasões ou infecções por vírus. Além possível impacto financeiro
ocasionado por multas ou processos jurídicos por conta da utilização de softwares
não licenciados.

Recomendação

Recomendamos que o CAU analise a possibilidade da implementação de uma
ferramenta de gestão de ativos de software que efetue inventários completos,
atualizados e consistentes dos softwares utilizados pela empresa e suas devidas
licenças.
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5. Ponto de recomendação – Trabalhista

Em nossa revisão de 31 de dezembro de 2017, abrangendo as questões trabalhista,
não identificamos pontos de recomendação que merecessem destaque.
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6. Ponto de recomendação – Financeiro

Em nossa revisão de 31 de dezembro de 2017, abrangendo as questões financeiras,
não identificamos pontos de recomendação que merecessem destaque.
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7. Ponto de recomendação – Orçamentário

7.1. Premissas inadequadas na elaboração do orçamento anual

Situação atual

Durante a auditoria do exercício de 2017, identificamos através das nossas análises,
que a premissa utilizada para a elaboração do orçamento anual é com base na
quantidade de profissionais e empresas registrados sem levar em consideração a
situação cadastral existente de modo que não será possível o recebimento da
contribuição para o CAU.

Recomendação

Reiteramos quanto a recomendação, que Administração envide esforços para
atualização da situação cadastral através de análises individuais dos profissionais e
empresas registrada afim de elaborar um orçamento coerente.
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8. Ponto de recomendação – Administrativo

Em nossa revisão de 31 de dezembro de 2017, abrangendo as questões
Administrativas, não identificamos pontos de recomendação que merecessem
destaque.
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9. Pontos solucionados (relatório de
recomendações 2016)

9.1 Ausência do registro dos processos a receber.

Apontamento anterior

O CAU/TO possui processos de execução fiscal que são provenientes de fiscalizações
feitas pelo Conselho em obras e que, quando autuadas, entram com processo contra
os arquitetos responsáveis.

Com base nas informações fornecidas pelo jurídico, os valores já negociados e em
fase de recebimento é de R$ 194 mil, no qual os mesmos não estão provisionados na
contabilidade.

Recomendação

Sugerimos que seja efetuado este registro na contabilidade, a fim de demonstrar os
valores a receber dos processos de execução fiscal que já foram negociados.

Justificativa

Após o termino da visita referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (“CAU-TO”) apresentou as
informações necessárias, conforme recomendações feitas anteriormente.
Entretanto, as operações citas permaneceram em monitoramento e as referidas
contas continuaram sendo matérias de trabalhos nas próximas trabalhos.

9.2 Cálculo de férias e 13° salário – ausência de formalização.

Apontamento anterior

Atualmente, os cálculos para férias, 13° salário e os respectivos encargos são
calculados através de planilhas em planilhas, no qual deveriam ser calculados através
do sistema, a fim de ter um melhor controle e fidedignidade aos cálculos,
minimizando possíveis inconsistências.

A ausência dessa formalização dificulta, por exemplo, o controle efetivo das férias a
vencer ou vencidas por colaborador.

Recomendação

Recomendamos que o Conselho estude uma solução junto ao desenvolvedor do
sistema, a fim de adequar o mesmo às necessidades gerenciais da entidade, a fim de
fortalecer os controles internos bem como auxiliar os usuários a manter uma gestão
financeira e trabalhista mais consistente e eficiente, além de obter formalização
para os referidos cálculos trabalhistas.
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Justificativa

Após o termino da visita referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (“CAU-TO”) apresentou as
informações necessárias, conforme recomendações feitas anteriormente.
Entretanto, as operações citas permaneceram em monitoramento e as referidas
contas continuaram sendo matérias de trabalhos nas próximas trabalhos



Relatório de recomendações 22

10. Anexos

10.1. Anexo I – Contas genéricas



FullName UserName AcctDisabled Último Logon

POSSUI
DOCUMENTAÇÃO?

PROPÓSITO
DE USO

USO
COMPARTILHADO

admin admin No 06/07/2016 não Conta logável não
Administrator No Never não Conta logável não

andreadm andreadm No Never não Conta logável não
backup-srv-lamp backup-srv-lamp No Never não Conta logável não
calcio calcio No Never não Conta logável não
conselheiro conselheiro No 10/04/2017 não Conta logável sim
fabricasrv fabricasrv No 31/08/2016 não Conta logável não
focus focus No Never não Conta logável não
Gespública CAU/BR gespublica.caubr No 02/05/2016 não Conta logável não
glpi glpi No Never não Conta logável não
Usuário de Homologação hmg No Never não Conta logável sim
impressoras CAU/BR impressoras No Never não Conta logável sim
Kaspersky ESC kasperskyesc No Never não Conta de serviço não
Conta do Servidor de
Administração KL-AK-381240801CEB3B No 14/04/2016

não Conta de serviço não

Administration Server
account KL-AK-60CACF6ACB7DA3 No Never

não Conta de serviço não

Administration Server
account KL-AK-7CA9BB1A273972 No Never

não Conta de serviço não

Administration Server
account KL-AK-AC97CDE8FF5C13 No Never

não Conta de serviço não

KlPxeUser596AFDC5FA8 KlPxeUser596AFDC5FA8 No Never não Conta de serviço não
KlPxeUserF786A970E65 KlPxeUserF786A970E65 No Never não Conta de serviço não
KlScSvc8E68D0541020C KlScSvc8E68D0541020C No Never não Conta de serviço não
KlScSvcA7B691E51CC84 KlScSvcA7B691E51CC84 No 14/04/2016 não Conta de serviço não
mconf mconf No Never não Conta logável não
Multip Redes multip No 06/03/2018 não Conta logável sim
multip.teste multip.teste No Never não Conta logável sim

otrs No Never não Conta logável não
Presidente CAU/BR presidente No 02/01/2018 não Conta logável não
Recepcao recepcao No 06/03/2018 não Conta logável sim
Selenium selenium No 12/05/2017 não Conta logável não
SoftExpert softexpert No Never não Conta logável não
suporte suporte No Never não Conta logável sim
svc_varonis svc_varonis No 02/03/2018 não Conta logável não
lelecom telecom No Never não Conta logável não
teste teste No 25/03/2017 não Conta logável não
teste.new teste.new No Never não Conta logável não
teste0 teste0 No 17/10/2017 não Conta logável não
teste2002 teste2002 No Never não Conta logável não
Teste2017 teste2017 No 23/02/2017 não Conta logável não
usr-bkp usr-bkp No 15/07/2016 não Conta logável sim
Usuário Teste usuario.teste No Never não Conta logável não
vmware vmware No 15/01/2016 não Conta logável não
VPN Teste vpnteste No 16/05/2016 não Conta logável não

Implanta

Usuário/ID Nome Status Último logon

Audcaurr Audcaurr Ativo *
Audilink Audilink Ativo *
Audilink Audilink Auditores Ativo *
Auditoria Auditoria Ativo *
Auditoriacauap Auditoria Ativo *
Auditoria Auditoria Ativo *
Auditoria_Bdo Auditoria Bdo Ativo *
Pedro Auditoria Bdo Ativo *
Auditoria Cau Auditoria Cau Ativo *
Auditoria2017 Auditoria2017 Ativo *
Cast Cast Ativo *
Caubrasil Cau Brasil Ativo 07/03/2018
Cau/Br Cau/Br Ativo *
Caubr Cau/Br Ativo 07/03/2018
Caubr Cau/Br Ativo 07/03/2018
Cau/Br Cau/Br Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 13/03/2018
Caubr Caubr Ativo 13/03/2018
Caubr Caubr Ativo 09/03/2018
Caucefinanceiro Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr-Consulta Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 13/03/2018
Caubr Caubr Ativo 13/03/2018
Caumg Caubr Ativo 07/03/2018

Anexo I - Contas Genericas

Rede Corporativa

Propósito de uso

Não justificado

Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
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Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Caubr Ativo 07/03/2018
Caubr Cau-Br Ativo 07/03/2018
Cau-Br Cau-Br Ativo 13/03/2018
Caubr Caubr - Guilherme Amaral Ativo 07/03/2018
Caubrtransparencia Caubrtransparencia Ativo *
Caudf.Transparencia Caudf_Transparencia Ativo *
Caupeti Caupeti Ativo 22/12/2017
Audilink Caupi-Audilink Ativo *
Caurs-Auditoria Caurs-Auditoria Ativo *
Cleo Cleo Ativo 13/03/2018
Conselheiros Conselheiros Ativo *
Caubr Conselho De Arquitetura E Urbanismo Ativo 07/03/2018

Cauam
Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do
Amazonas Ativo 08/03/2018

Caubr-Rs
Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do
Brasil Ativo 07/03/2018

Cau/Br
Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do
Brasil - Cau/Br Ativo 24/01/2018

Caurr
Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do
Estado De Roraima Ativo 13/03/2018

Consultacaubr Consulta Cau/Br Ativo *
Cristiana Cristiana Ativo *
Diretoria Diretoria Ativo *
Estagio Estagiã¡Rio Cau/Es Ativo 13/03/2018
Felipe Felipe Ativo 02/03/2018
Caumt Funcionã¡Rios Do Cau-Mt Ativo 22/02/2018
Gerenciacauap Gerente Geral Ativo 13/03/2018
Gustavo Gustavo Ativo *
Implanta Implanta Ativo *
Implanta Implanta Ativo *
Implanta Implanta Ativo 04/01/2018
Implanta Implanta Ativo *
Implanta Implanta Ativo *
Implanta Implanta Informã¡Tica Ativo 20/12/2017
Jerusa Jerusa Celi Silva De Araãºjo Ativo *
Luis Luis Ativo 28/02/2018
Mariana Mariana Ativo 22/02/2018
Mari Marilene Ativo 13/03/2018
Nr Contabilidade Nr Contabilidade Ativo 04/12/2017
Shirley Shirley Ativo 13/03/2018
Stela Stela Ativo *
Talita Talita Ativo *
Temporario Temporario Ativo 26/02/2018
Thiagos Thiago Ativo *
Vilmar Contabil Vilmar Ativo *

Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado

Não justificado
Não justificado

Não justificado
Não justificado

Não justificado

Não justificado

Não justificado

Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
Não justificado
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10.2. Anexo II – Contas com privilégios



FullName UserName Groups AcctDisabled Possui documentação

Administrator Administrators No Não

andreadm andreadm Schema Admins No Não

Kaspersky ESC kasperskyesc Domain Admins No Não

Conta do Servidor de
Administração

KL-AK-381240801CEB3B Domain Admins No Não

mconf mconf Domain Admins No Não

openfire openfire Domain Admins No Não

usr-bkp usr-bkp Administrators No Não

Éder Brito eder.brito Domain Admins No Não

Jean Carlos Gomes Maia jean.maia Administrators No Não

Multip Redes multip Administrators No Não

Rodrigo Alves de Sousa rodrigo.alves Administrators No Não

Victor Duarte Maynard victor.maynard Domain Admins No Não

Warley de Moraes Viriato warley.viriato Domain Admins No Não

Anexo II - Contas com privilégios

Rede Corporativa
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Implanta

Usuário/ID Nome Status Unidade Possui documentação

Cauac Administrador Do Sistema Ativo CAU-AC Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-AC Não

Caual Administrador Do Sistema Ativo CAU-AL Não

Caudf Cau/Df - Administrador Do Sistema Ativo CAU-AL Não

Jrodrigolopes Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-AL Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-AM Não

Cauap Administrador Do Sistema Ativo CAU-AP Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-AP Não

Gestor Caupb  (Administrador Do Sistema) Ativo CAU-AP Não

Cauba Administrador Do Sistema Ativo CAU-BA Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-BA Não

Caubr Administrador Do Sistema Ativo CAU-BR Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-BR Não

Cauce Administrador Do Sistema Ativo CAU-CE Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-CE Não

Caues Administrador Do Sistema Ativo CAU-ES Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-ES Não

Caugo Administrador Do Sistema Ativo CAU-GO Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-GO Não

Cauma Administrador Do Sistema Ativo CAU-MA Não

Caumgi Administrador Do Sistema Ativo CAU-MG Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-MG Não

Caums Administrador Do Sistema Ativo CAU-MS Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-MS Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-MT Não

Caupa Administrador Do Sistema Ativo CAU-PA Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-PA Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-PB Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-PE Não

Caupi Administrador Do Sistema Ativo CAU-PI Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-PI Não

Caupr Administrador Do Sistema Ativo CAU-PR Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-PR Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-RJ Não

Caurn Administrador Do Sistema Ativo CAU-RN Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-RN Não

Cauro Administrador Do Sistema Ativo CAU-RO Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-RO Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-RR Não

Caurs Administrador Do Sistema Ativo CAU-RS Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-RS Não

Causc Administrador Do Sistema Ativo CAU-SC Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-SC Não

Cause Administrador Do Sistema Ativo CAU-SE Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-SE Não

Causp Administrador Do Sistema Ativo CAU-SP Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-SP Não

Cauto Administrador Do Sistema Ativo CAU-TO Não

Gestaotcu Administrador Do Sistema De Gestao Ativo CAU-TO Não
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SICCAU

Usuario Nome Ativo data_criacao Possui documentação

admin Administrador Não 24/11/2009 Não
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Ao
Conselho Federal e ao Conselho Diretor
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO
Palmas - TO

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins –
CAU/TO (“Entidade” ou “Conselho”), que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e
orçamentário em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações das variações
patrimoniais aumentativas e diminutivas e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de
suas operações, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas e os seus respectivos fluxos de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis as Entidades do Setor Público (NBCASP).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para nota explicativa nº 3, que informa que o Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) publicou, em 4 de outubro de 2016, a Norma Brasileira de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (NBC TSP), que normatiza os aspectos relacionados à estrutura conceitual
básica para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas Entidades do
Setor Público. Ademais, a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 539/2015, anexo único,
determinou prazos de atendimento aos referidos normativos, traçando um cronograma para que,
até 2021, todas as normas estejam convergidas. Atualmente o sistema CAU encontra-se em processo
de implementação dos referidos normativos contábeis. Nossa opinião não contém modificação
relacionada a esse assunto.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades
do Setor Público (NBCASP), assim como pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente, se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:

§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

§ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;

§ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;

§ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;

§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.



5

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Brasília, 06 de abril de 2018.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – TO

Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3 – S -



Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação
PASSIVOATIVO

Balanço Patrimonial

CAU - TO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.002.367/0001-11

51.049,91PASSIVO CIRCULANTE884.894,91ATIVO CIRCULANTE
0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E

ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO831.280,80CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO41.435,41CRÉDITOS A CURTO PRAZO
10.556,31FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO7.313,13DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
0,00OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES0,00ESTOQUES

40.443,22PROVISÕES  A CURTO PRAZO4.865,57VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE

50,38DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO102.698,15ATIVO NÃO-CIRCULANTE
0,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE0,00ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E
ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO0,00INVESTIMENTOS

0,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO102.698,15IMOBILIZADO
0,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO215.839,79BENS MÓVEIS
0,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO113.141,64C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
0,00PROVISÕES A LONGO PRAZO0,00INTANGÍVEL
0,00RESULTADO DIFERIDO0,00

51.049,91  TOTAL DO PASSIVO
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CAU - TO

Exercício AtualEspecificaçãoExercício AtualEspecificação
PASSIVOATIVO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Compensações

0,00  TOTAL0,00  TOTAL
0,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,00  Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo
0,00  Execução de Obrigações Contratuais0,00  Execução de Direitos Contratuais
0,00  Execução de Obrigações Conveniadas0,00  Execução de Direitos Conveniados
0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,00  Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos
ExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioESPECIFICAÇÃO

987.593,06  TOTAL987.593,06  TOTAL
936.543,15  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
936.543,15  Resultados Acumulados

0,00Demais Reservas
0,00  Ajuste de avaliação Patrimonial
0,00  Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

936.067,42  SALDO PATRIMONIAL
0,00  PASSIVO PERMANENTE156.312,26  ATIVO PERMANENTE

51.525,64  PASSIVO FINANCEIRO831.280,80  ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

665.574,73779.755,16  Superávit Financeiro
Exercício Anterior  Exercício Atual

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro

772.858.911-34
A40731-3 CAU/TO

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil

016.953.223-20
CRC-TO 004769/O

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente

698.090.381-00
A21006-4 CAU/TO

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2Impresso em: 13/02/2018 19:22
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DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CAU - TO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.002.367/0001-11

846.883,68895.899,78Despesa Orçamentária941.070,351.019.970,48Receita Orçamentária

3.994,15475,73CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR941.070,351.019.970,48RECEITA REALIZADA

8.622,568.359,36CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO941.070,351.019.970,48RECEITA CORRENTE

834.266,97887.064,69CREDITO EMPENHADO – PAGO171.290,47187.623,95RECEITAS DE CONTRIBUICOES

834.266,97887.064,69DESPESA CORRENTE171.290,47187.623,95RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

524.606,72532.381,78PESSOAL171.290,47187.623,95ANUIDADES

6.307,3712.474,18MATERIAL DE CONSUMO343.759,31355.522,44RECEITA DE SERVIÇOS

121.714,12115.846,14SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA3.209,762.584,80EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE
CERTIDÕES

98.033,77122.699,63SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA340.415,82352.937,64EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

17.633,0425.579,96ENCARGOS DIVERSOS133,73RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

65.895,0078.083,00TRANSFERÊNCIAS CORRENTES63.685,2273.984,27FINANCEIRAS

76,95DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4.272,047.788,37JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

59.413,1866.195,90ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

6.584,5810.335,02MULTAS SOBRE ANUIDADES

52.828,6055.860,88REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

361.809,59402.700,31TRANSFERENCIAS CORRENTES

525,76139,51OUTRAS RECEITAS CORRENTES

278,6028,94MULTAS DE INFRAÇÕES
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CAU - TO
DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

247,16110,57INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

1.086.096,27943.849,57Pagamentos Extraorçamentários1.091.812,83936.291,08Recebimentos Extraorçamentários

2.440,693.994,15Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados3.994,15475,73Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

6.225,846.425,61Pagamentos de Restos a Pagar Processados8.622,568.359,36Inscrição de Restos a Pagar Processados

63.225,9763.107,04Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados589.230,39365.852,18Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

1.014.203,77870.322,77Outros Pagamentos Extraorçamentários489.965,73561.603,81Outros Recebimentos Extraorçamentários

714.768,59831.280,80Saldo em espécie para o Exercício Seguinte614.865,36714.768,59Saldo em espécie do Exercício Anterior

714.768,59831.280,80Caixa e Equivalente de Caixa614.865,36714.768,59Caixa e Equivalente de Caixa

Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados

2.647.748,542.671.030,152.647.748,542.671.030,15Total:

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro

772.858.911-34
A40731-3 CAU/TO

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil

016.953.223-20
CRC-TO 004769/O

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente

698.090.381-00
A21006-4 CAU/TO

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017

Página:2/2Impresso em: 13/02/2018 19:21
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Balanço Orçamentário

CAU - TO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 15.002.367/0001-11

SALDORECEITAS
REALIZADAS

PREVISÃO
ATUALIZADA

PREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

22.544,481.019.970,48997.426,001.105.000,00    RECEITA CORRENTE

-21.259,05187.623,95208.883,00214.665,00      RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-21.259,05187.623,95208.883,00214.665,00        RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-21.259,05187.623,95208.883,00214.665,00          ANUIDADES

-19.455,13142.133,87161.589,00164.143,00             Pessoa Física - do Exercício

21.318,2921.318,290,000,00             Pessoa Física - do Exercício Anterior

-29.044,8218.249,1847.294,0050.522,00             Pessoa Jurídica - do Exercicio

5.922,615.922,610,000,00             Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior

45.446,44355.522,44310.076,00439.185,00      RECEITA DE SERVIÇOS

1.017,802.584,801.567,003.500,00        EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES

1.017,802.584,801.567,003.500,00          Pessoa Física

44.628,64352.937,64308.309,00435.485,00        EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- RRT

44.628,64352.937,64308.309,00435.485,00          Pessoa Física - RRT

-200,000,00200,00200,00        RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-200,000,00200,00200,00          Direitos Autorais

20.835,2773.984,2753.149,0025.604,00      FINANCEIRAS

1.788,377.788,376.000,006.000,00        JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

1.211,816.211,815.000,005.000,00          Pessoas Físicas

576,561.576,561.000,001.000,00          Pessoas Jurídicas
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDORECEITAS
REALIZADAS

PREVISÃO
ATUALIZADA

PREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

19.046,9066.195,9047.149,0019.604,00        ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

-300,000,00300,00300,00          ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES

-300,000,00300,00300,00             Documento de Fiscalização

1.031,0210.335,029.304,009.304,00          MULTAS SOBRE ANUIDADES

1.573,228.573,227.000,007.000,00             Pessoas Físicas

-542,201.761,802.304,002.304,00             Pessoas Jurídicas

18.315,8855.860,8837.545,0010.000,00          REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

945,5538.490,5537.545,0010.000,00             Poupança

17.370,3317.370,330,000,00             Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro
Nacional

-22.217,69402.700,31424.918,00424.918,00      TRANSFERENCIAS CORRENTES

-22.217,69402.700,31424.918,00424.918,00        Transferencias Intragovernamentais

-260,49139,51400,00628,00      OUTRAS RECEITAS CORRENTES

-171,0628,94200,00200,00        MULTAS DE INFRAÇÕES

-171,0628,94200,00200,00          Pessoas Físicas

-89,43110,57200,00428,00        INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

-200,000,00200,00428,00          Indenizações

110,57110,570,000,00          Restituições

-665.574,000,00665.574,00650.000,00    RECEITA DE CAPITAL

-665.574,000,00665.574,00650.000,00      OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-665.574,000,00665.574,00650.000,00        SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE

-665.574,000,00665.574,00650.000,00          SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento
Corrente)

0,000,000,000,00     RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-643.029,521.019.970,481.663.000,001.755.000,00     SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00     DÉFICIT

-643.029,521.019.970,481.663.000,001.755.000,00     TOTAL
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIALDESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

96.528,22887.064,69895.424,05895.899,78992.428,001.095.000,00      DESPESA CORRENTE

40.742,51532.381,78534.058,52534.058,52574.801,03621.513,15        PESSOAL

31.636,01507.838,78509.515,52509.515,52541.151,53587.113,15          PESSOAL E ENCARGOS

4.644,45357.640,49359.317,23359.317,23363.961,68393.956,15             REMUNERAÇÃO PESSOAL

561,26289.649,65291.326,39291.326,39291.887,65307.461,15                Salários

0,007.899,327.899,327.899,327.899,326.000,00                Gratificação de Função

1.491,2526.500,7926.500,7926.500,7927.992,0428.890,00                Gratificação de Natal - 13º Salário

965,0323.014,1623.014,1623.014,1623.979,1928.889,00                Férias

773,338.397,678.397,678.397,679.171,0012.152,00                1/3 de Férias - CF/88

353,582.178,902.178,902.178,902.532,485.464,00                Abono de Férias

500,000,000,000,00500,005.100,00                Hora Extra

10.885,36104.634,29104.634,29104.634,29115.519,65123.605,00             ENCARGOS SOCIAIS

8.136,0373.758,5873.758,5873.758,5881.894,6188.070,00                INSS Patronal

2.310,8627.445,0627.445,0627.445,0629.755,9231.445,00                FGTS

438,473.430,653.430,653.430,653.869,124.090,00                PIS s/ Folha de Pagamento

16.106,2045.564,0045.564,0045.564,0061.670,2069.552,00             BENEFÍCIOS A PESSOAL

12.430,870,000,000,0012.430,8721.000,00                Plano de Saúde

2.496,3335.052,0035.052,0035.052,0037.548,3336.960,00                Auxílio alimentação

1.179,0010.512,0010.512,0010.512,0011.691,0011.592,00                Auxílio transporte

9.106,5024.543,0024.543,0024.543,0033.649,5034.400,00          DIÁRIAS

9.106,5024.543,0024.543,0024.543,0033.649,5034.400,00             Diárias - Funcionários

5.312,2212.474,1812.474,1812.474,1817.786,4011.800,00        MATERIAL DE CONSUMO

5.312,2212.474,1812.474,1812.474,1817.786,4011.800,00          MATERIAL DE CONSUMO

1.188,00750,00750,00750,001.938,002.500,00             Material de Expediente

271,201.228,801.228,801.228,801.500,001.500,00             Material de Limpeza e Produtos de Higiene

171,502.328,502.328,502.328,502.500,00500,00             Material de Informática
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIALDESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,004.078,404.078,404.078,404.078,40500,00             Gêneros Alimentação

0,000,000,000,000,00500,00             Material de Copa e Cozinha

0,000,000,000,000,00500,00             Material de Áudio, Vídeo e Foto

0,000,000,000,000,00500,00             Materiais Elétricos e de Telefonia

500,000,000,000,00500,00500,00             Materiais para Manutenção de Bens Móveis

500,000,000,000,00500,00500,00             Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

1.981,521.618,481.618,481.618,483.600,003.600,00             Combustíveis e Lubrificantes

700,000,000,000,00700,00700,00             Peças e Acessórios para Veículos

0,002.470,002.470,002.470,002.470,000,00             Outros Materiais de Consumo

19.298,99115.846,14120.098,64120.098,64139.397,63162.843,51        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

11.151,9670.040,6470.040,6470.040,6481.192,60101.307,51          REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

6.998,8321.728,7721.728,7721.728,7728.727,6030.099,51             Remuneração de Serviços Pessoais

3.791,373.650,833.650,833.650,837.442,2022.200,00             Remuneração de Estagiários

361,764.373,444.373,444.373,444.735,206.708,00             INSS - Terceiros

0,0040.287,6040.287,6040.287,6040.287,6042.300,00             Locação de Bens Imóveis

8.147,0345.805,5050.058,0050.058,0058.205,0361.536,00          DIÁRIAS

8.147,0345.805,5050.058,0050.058,0058.205,0361.536,00             Diárias - Conselheiros/Convidados

28.604,45122.699,63122.699,63123.175,36151.779,81200.760,34        SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,0031.591,4631.591,4631.591,4631.591,4632.000,00          SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0,0031.591,4631.591,4631.591,4631.591,4632.000,00             Consultoria Contábil

330,002.000,002.000,002.000,002.330,001.000,00          SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

330,002.000,002.000,002.000,002.330,001.000,00             Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

20.682,5543.750,6343.750,6344.226,3664.908,91106.960,34          SERVIÇOS PRESTADOS

612,400,000,000,00612,401.000,00             Serviços de Medicina do Trabalho

755,670,000,000,00755,673.000,00             Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

1.034,23256,96256,96316,691.350,922.400,00             Serviços de Intermediação de Estágios
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIALDESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

15.070,321.019,601.019,601.019,6016.089,9240.322,00             Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

122,442.277,562.277,562.277,562.400,002.400,00             Seguros de Bens Móveis

522,031.777,971.777,971.777,972.300,002.300,00             Seguros de Bens Imóveis

163,008.437,008.437,008.437,008.600,000,00             Locação de Bens Imóveis

1.127,370,000,000,001.127,373.000,00             Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e
Imóveis

545,399.454,619.454,619.454,6110.000,0010.500,00             Serviços de Energia Elétrica e Gás

60,124.439,884.439,884.439,884.500,004.500,00             Serviços de Água e Esgoto

0,002.548,652.548,652.648,652.648,651.500,00             Serviços de Correios e Telégrafos

76,142.223,862.223,862.223,862.300,000,00             Aquisição de Sistemas/Programas (software)

0,000,000,000,000,002.000,00             Serviços Gráficos

24,379.883,619.883,6110.199,6110.223,9810.500,00             Despesas com Telecomunicações

569,071.430,931.430,931.430,932.000,003.000,00             Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

0,000,000,000,000,0020.538,34             Outras Despesas

0,000,000,000,000,000,00             Festividades e homenagens

7.591,9045.357,5445.357,5445.357,5452.949,4460.800,00          PASSAGENS

609,4430.757,4330.757,4330.757,4331.366,8741.600,00             Passagens - Conselheiros/Convidados

6.982,4614.600,1114.600,1114.600,1121.582,5719.200,00             Passagens - Funcionários

2.570,0525.579,9628.010,0828.010,0830.580,1319.000,00        ENCARGOS DIVERSOS

2.570,0525.579,9628.010,0828.010,0830.580,1319.000,00          ENCARGOS DIVERSOS

1.000,000,000,000,001.000,001.000,00             Despesas Judiciais

1.080,192.009,574.439,694.439,695.519,883.000,00             Indenizações e Restituições

481,2818,7218,7218,72500,00500,00             Impostos e Taxas

8,5823.551,6723.551,6723.551,6723.560,2514.500,00             Taxas Bancárias

0,000,000,000,000,001.000,00        DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,000,000,000,000,001.000,00          Despesas de Exercícios Anteriores
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDO
DOTAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
EMPENHADAS

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
INICIALDESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS

0,0078.083,0078.083,0078.083,0078.083,0078.083,00        TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,0023.040,0023.040,0023.040,0023.040,0023.040,00          FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

0,0023.040,0023.040,0023.040,0023.040,0023.040,00             Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

0,0055.043,0055.043,0055.043,0055.043,0055.043,00          CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO

0,0050.039,0050.039,0050.039,0050.039,0050.039,00             CSC - Centro de serviço compartilhado

0,005.004,005.004,005.004,005.004,005.004,00             CSC - Fundo de reserva

670.572,000,000,000,00670.572,00650.000,00      CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

670.572,000,000,000,00670.572,00650.000,00        INVESTIMENTOS

665.572,000,000,000,00665.572,00645.000,00          OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS

665.572,000,000,000,00665.572,00645.000,00             Obras e Instalações em andamento

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00          EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

5.000,000,000,000,005.000,005.000,00             Equipamentos de Processamento de Dados

0,000,000,000,000,0010.000,00      DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

0,000,000,000,000,0010.000,00        RESERVA DE CONTIGÊNCIA

767.100,22887.064,69895.424,05895.899,781.663.000,001.755.000,00       SUB-TOTAL DAS DESPESAS

-124.070,700,000,00124.070,700,000,00       SUPERÁVIT

643.029,52887.064,69895.424,051.019.970,481.663.000,001.755.000,00       TOTAL

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro

772.858.911-34
A40731-3 CAU/TO

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil

016.953.223-20
CRC-TO 004769/O

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente

698.090.381-00
A21006-4 CAU/TO

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017
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SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DE
DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,000,003.994,153.994,153.994,150,00DESPESA CORRENTE

0,000,00513,82513,82513,820,00  MATERIAL DE CONSUMO

0,000,003.480,333.480,333.480,330,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,003.994,153.994,153.994,150,00TOTAL:
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE
DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO
ANTERIOR

EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO
PROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

2.196,950,006.425,618.622,560,00DESPESA CORRENTE

1.134,000,003.057,304.191,300,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,000,003.072,313.072,310,00  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,000,00296,00296,000,00  ENCARGOS DIVERSOS

1.062,950,000,001.062,950,00  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.196,950,006.425,618.622,560,00TOTAL:

Página:8/8Impresso em: 13/02/2018 19:23
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CAU - TO
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins
CNPJ: 15.002.367/0001-11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
AnteriorExercício Atual

Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

875.528,391.037.520,58VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA1.136.044,431.116.240,35VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
492.580,70513.431,97PESSOAL E ENCARGOS366.264,55283.893,82CONTRIBUIÇÕES
449.540,83467.867,97REMUNERAÇÃO DE PESSOAL366.264,55283.893,82CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
449.540,83467.867,97REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS366.264,55283.893,82CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
43.039,8745.564,00BENEFÍCIOS A PESSOAL343.759,31355.522,44EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
43.039,8745.564,00BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS343.759,31355.522,44EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

317.052,69340.193,92USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO343.759,31355.522,44VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

6.307,3712.988,00USO DE MATERIAL DE CONSUMO63.885,8273.984,27VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
6.307,3712.988,00CONSUMO DE MATERIAL4.472,647.788,37JUROS E ENCARGOS DE MORA

282.129,76299.278,02SERVIÇOS4.472,647.788,37JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E
SERVIÇOS

62.361,5074.601,00DIARIAS59.413,1866.195,90OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
130.810,37115.398,18SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS59.413,1866.195,90MULTAS SOBRE ANUIDADES
88.957,89109.278,84SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS361.809,59402.700,31TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
28.615,5627.927,90DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO361.809,59402.700,31TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
28.615,5627.927,90DEPRECIACAO361.809,59402.700,31TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
65.895,0078.083,00TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS325,16139,51OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
65.895,0078.083,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS325,16139,51DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
65.895,0078.083,00TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS78,0028,94MULTAS ADMINISTRATIVAS

0,00105.811,69DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS247,16110,57INDENIZAÇÕES
0,00105.811,69REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

0,00105.811,69VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS
DE CREDITOS

875.528,391.037.520,58Total das Variações Passivas :1.136.044,431.116.240,35Total das Variações Ativas :

260.516,0478.719,77Superávit do ExercícioDéficit do Exercício
RESULTADO PATRIMONIAL
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CAU - TO
Exercício
Anterior

Exercício
Atual

Exercício
AnteriorExercício Atual

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1.136.044,431.116.240,35Total1.136.044,431.116.240,35Total

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro

772.858.911-34
A40731-3 CAU/TO

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil

016.953.223-20
CRC-TO 004769/O

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente

698.090.381-00
A21006-4 CAU/TO

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins
CAU - TO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Exercício AnteriorExercício Atual

CNPJ: 15.002.367/0001-11

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS

941.070,351.019.970,48        RECEITA CORRENTE
171.290,47187.623,95          RECEITAS DE CONTRIBUICOES
171.290,47187.623,95            RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
171.290,47187.623,95              ANUIDADES
343.759,31355.522,44          RECEITA DE SERVIÇOS

3.209,762.584,80            EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
340.415,82352.937,64            EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT

133,730,00            RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
63.685,2273.984,27          FINANCEIRAS
4.272,047.788,37            JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

59.413,1866.195,90            ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
6.584,5810.335,02              MULTAS SOBRE ANUIDADES

52.828,6055.860,88              REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
361.809,59402.700,31          TRANSFERENCIAS CORRENTES

525,76139,51          OUTRAS RECEITAS CORRENTES
278,6028,94            MULTAS DE INFRAÇÕES
247,16110,57            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.079.196,12927.455,99        OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS
834.266,97887.064,69          CREDITO EMPENHADO – PAGO
834.266,97887.064,69            DESPESA CORRENTE
524.606,72532.381,78              PESSOAL

6.307,3712.474,18              MATERIAL DE CONSUMO
121.714,12115.846,14              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
98.033,77122.699,63              SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.633,0425.579,96              ENCARGOS DIVERSOS
65.895,0078.083,00              TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

76,950,00              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.086.096,27943.849,57        OUTROS DESEMBOLSOS

99.903,23116.512,21FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS

0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Página:1/2
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CAU - TO Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

99.903,23116.512,21GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

614.865,36714.768,59CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
714.768,59831.280,80CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil

016.953.223-20
CRC-TO 004769/O

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro

772.858.911-34
A40731-3 CAU/TO

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente

698.090.381-00
A21006-4 CAU/TO

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2017
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

1. Informações gerais
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO, criado pela Lei
nº 12.378/2010 tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício
da profissão do arquiteto e urbanista.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração
Indireta e funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e
organização, estabelecidos no Regimento Interno. A Entidade goza de isenção
tributária, com base na Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB
de 1988 art. 150 Inciso VI.

O Conselho está localizado na Quadra 103 Sul, Rua SO 5, nº 12, Sala 104, Cep
77015-018, Plano Diretor Sul, Palmas/TO.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Base de preparação
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de
contabilidade aplicáveis ao setor público, principalmente a NBC T 16.6 (R1) –
Demonstrações Contábeis.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a
moeda funcional da Entidade.

2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos seguintes itens:

§ Provisões para férias de empregados/funcionários;
§ Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível;
§ Provisões para contingências, sempre que constituídas; e
§ Provisão para devedores duvidosos, sempre que constituída.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Entidade, de forma comparativa com as demonstrações contábeis
do exercício anterior.
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2.4. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a
estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das depreciações
sobre o ativo imobilizado (Nota 3.4), a estimativa para perdas em função do risco
de crédito de clientes (Nota 3.2.1) e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis
(Nota 3.8). Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas
somente são conhecidos por ocasião da sua realização ou liquidação.

3. Políticas Contábeis
Dentre as principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações
contábeis, aplicadas de forma uniforme com o exercício anterior, exceto no que
tange às provisões para devedores duvidosos (subitem 3.2.1), ressaltam-se:

3.1. Caixa e equivalente de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis
em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores
de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que
não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 Créditos de anuidades
Os créditos de anuidades relativas ao exercício são reconhecidos ao início do
exercício em conta específica, pelo valor estimado em proposta orçamentária
referente à previsão de receitas dos profissionais e empresas ativos no banco de
dados do CAU/BR. Após o encerramento do exercício, o saldo não recebido é
transferido para outra conta do ativo, representando créditos de anuidades de
exercícios anteriores.

3.2.1 Ajuste para Perdas de Devedores Duvidosos

a) Implantação de política contábil em 2017 – Em atendimento aos prazos
normativos de implantação emanados pela Secretaria do Tesouro Nacional,
por meio da Portaria STN nº 539/2015, anexo único (Plano de Implantação
dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP), e pelo Conselho
Federal de Contabilidade, mediante a Norma Brasileira de Contabilidade,
NBC TSP Estrutura Conceitual, de 23/09/2016 (Mensuração de Ativos e
Passivos nas Demonstrações Contábeis), o CAU/PR procedeu a constituição
de  provisão para créditos de liquidação duvidosa ao encerramento do
exercício de 2017.
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b) Base de mensuração – Média ponderada dos percentuais de recebimento de
anuidades de pessoas físicas e jurídicas nos últimos três exercícios anteriores
do exercício corrente, aplicada sobre o estoque acumulado de créditos
oriundos de anuidades não recebidas relativas aos exercícios de 2012 (ano
de início das atividades do Conselho) a 2017.

c) Julgamento pela aplicação – Tratando-se de implantação de política, decidiu-
se aplicar critério proposto pelo CAU/BR por meio da Orientação Técnica
Conjunta nº 01/2017, plausível à realidade do CAU/TO, considerando-se o
princípio contábil do conservadorismo ou prudência ao tempo em que se
utiliza o comportamento histórico de recebimentos em detrimento de
estimativas de recebimentos em ações de cobrança.

d) Reflexo patrimonial comparativo

2017 2016
Créditos de Anuidades R$ 289.151,63 R$ 165.640,86
(-) Perdas de Devedores Duvidosos (R$ 247.716,22) (R$ 141.904,53)

Do montante de R$289.151,63 do ajuste contábil implantado em 2017,
somente o valor de R$ 105.811,69 incide sobre os créditos de anuidades de
2017 e foi registrado como variação patrimonial diminutiva do exercício do
balanço, portanto não afetando o resultado patrimonial de 2017. O restante de
R$141.904,53 incidentes sobre créditos de anuidades dos exercícios de 2012
a 2016 foi registrado como “Ajustes de Exercício Anteriores” reduzindo
diretamente os Resultados Acumulados no Patrimônio Líquido do Conselho.

3.3 Estoques
Os materiais são registrados ao custo médio de aquisição, sendo reconhecida a
despesa no momento da aquisição, uma vez que são aquisições para consumo
imediato, não havendo estocagem de materiais no Conselho.

3.4. Imobilizado
Avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas
perdas por “impairment”, quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das
atividades da Entidade.

O CAU/TO segue parcialmente a Orientação Técnica Conjunta nº 01/2017
expedida pelo CAU/BR e Orientação Técnica nº 01/2017 expedida pela
Assessoria Contábil do CAU/TO, quanto aos procedimentos na aquisição, baixa
e na depreciação/amortização dos seus bens patrimoniais.

A depreciação é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo
ao longo da vida útil estimada, como segue:
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Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se
apropriado, ao final de cada exercício.

Os ganhos e as perdas em alienações, sempre que aplicável, são apurados
comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são
reconhecidos na execução orçamentária.

3.5. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que
o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos
de venda e o seu valor em uso.

3.6. Outros ativos e passivos
Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando
requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são
ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito
relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as
obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os
elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a
valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

3.7. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a
pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Descrição Anos Valor Residual

Móveis e utensílios 10 10%

Máquinas e equipamentos 10 10%

Instalações 10 10%

Veículos 5 10%

Equipamentos de processamento de dad 5 10%
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Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de
juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente.

3.8. Provisões para riscos cíveis e trabalhistas

Reconhecidas quando a Entidade possui uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser
estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do
desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa
adequada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas
prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores
legais da Entidade. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos
cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 13.

3.9. Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido,
evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em
“circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e
exigibilidade.

3.10. Balanço Orçamentário
O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias,
detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e
as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre
o planejamento e a execução orçamentária.

3.11. Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem
como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos
de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício
seguinte.

3.12. Demonstração das variações patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas
no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.
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As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que
aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações
quantitativas aumentativas e diminutivas.

3.13. Demonstração do fluxo de caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de
fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da
capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços.

4. Gestão de risco financeiro

4.1. Considerações gerais e políticas
As operações financeiras da Entidade são realizadas por intermédio da área
financeira de acordo com a estratégia previamente aprovada pela alta
governança.

As estratégias de gerenciamento de riscos da Entidade e os efeitos nas
demonstrações contábil podem ser resumidos como segue:

a) Risco de Crédito
O risco de crédito decorre da possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pelo devedor ou contraparte de suas
obrigações financeiras nos termos pactuados. Essa exposição está
relevantemente associada às aplicações financeiras mantidas pela
Entidade, conforme Nota Explicativa nº 5, bem como aos valores a receber
(anuidades), descritos na Nota Explicativa nº 6.

O entendimento da Administração é de que o risco de crédito está
substancialmente mitigado:

i) com relação às aplicações financeiras, os recursos estão
preponderantemente aplicados em instituições financeiras de primeira
linha, cujos prazos de vencimento são de curto prazo; e

ii) com relação ao contas a receber os valores estão anuidades a receber
dos profissionais arquitetos e urbanistas, sendo que para o exercício da
profissão as anuidades precisam estar adimplentes.

Adicionalmente, não há nenhum indicativo de redução ao valor recuperável
desses ativos.
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b) Risco de mercado
O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos
financeiros e compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de
juros e de preços. Essa exposição está relevantemente associada às taxas
pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas
pela Entidade, conforme apresentada na Nota Explicativa nº 4. O
entendimento da Administração é de que o risco de taxa de juros está
substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de renda
fixa com taxas atreladas à variação do DI, com insignificante margem de
alteração.

c) Risco de liquidez
O risco de liquidez está associado à eventual falta de recursos para honrar
os compromissos assumidos, em função do descasamento entre ativos e
passivos. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da
Entidade por meio do departamento financeiro.

A administração monitora as previsões contínuas das exigências de
liquidez da Entidade para assegurar que ela tenha caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais.

5. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição 2017 2016

Caixa -              -

Banco conta movimento 590,72        20.662,43

Aplicações financeiras 830.690,08 694.106,16

Total 831.280,80 714.768,59

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de
primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata, cujo rendimento é
liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como
receita no resultado corrente.
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6. Créditos de anuidade

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:

Descrição 2017 2016

A vencer

Vencidos:

Até 30 dias -               -

De 31 a 60 dias -               -

De 61 a 90 dias -               -

De 91 a 180 dias -               -

Acima de 180 dias 289.151,63  194.974,08

Perda estimada com créditos de

liquidação duvidosa (247.716,22)
-

Total 41.435,41    194.974,08

A Entidade registrou a provisão para perda estimada para créditos de liquidação
duvidosa através do comparativo dos valores a receber dos anos de 2014 a 2016 na
situação de 31/12/2016 versus 31/12/2017, obtendo percentual médio de anuidades
pessoas físicas e jurídicas reduzidas em 14,33. Com isso, registrou-se o percentual
médio de 85,67% de inadimplência.

7. Demais créditos e valores à curto prazo

Descrição 2017 2016

Adiantamento a pessoal 2.916,61  -

Devedores da entidade 4.396,52  1.339,31

Total 7.313,13  1.339,31

Descição 2017 2016

Contas a receber de anuidades 289.151,63   194.974,08

( - ) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (247.716,22) -

Total 41.435,41   194.974,08
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8. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Descrição 2017 2016

Prêmios de seguros 3.527,79 3.828,20

Imprensa Nacional 1.337,78 1.483,71

Total 4.865,57 5.311,91

9. Imobilizado

Descrição Custo

Depreciação

Acumulada 2017 2016

Móveis e utensílios 68.290,86    (29.663,81) 38.627,05    44.773,09
Máquinas e Equipamentos 28.498,00    (13.087,02) 15.410,98    17.976,22
Instalações 16.940,73    (7.621,38) 9.319,35      10.844,07
Veículos 74.800,00    (41.514,00) 33.286,00    46.750,00
Equipamentos de

Processamento de Dados 27.310,20    (21.255,43) 6.054,77      10.282,67

Total 215.839,79  (113.141,64) 102.698,15  130.626,05

Líquido

A Entidade acompanha anualmente as vidas úteis dos ativos imobilizados e não
foram identificadas diferenças significativas durante o ano. Conforme nota n° 3.4.

A seguir apresentamos a movimentação do ativo imobilizado:

Movimentação do ativo imobilizado:

Controladora 31.12.2016 Adições Baixas Depreciação 31.12.2017

Móveis e utensílios 44.773,09    -        -       (6.146,04) 38.627,05
Máquinas e

Equipamentos 17.976,22    -        -       (2.565,24) 20.541,46

Instalações 10.844,07    -        -       (1.524,72) 12.368,79
Veículos 46.750,00    -        -       (13.464,00) 60.214,00
Equipamentos de

Processamento e Dados 10.282,67    -        -       (4.227,90) 6.054,77

Total 130.626,05  -        -       (27.927,90) 102.698,15
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10. Fornecedores a pagar

Abaixo o aging list dos fornecedores em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

11. Provisões de Curto Prazo

12. Patrimônio Líquido

Descrição 2017 2016

Resultados Acumulados 936.543,15 1.001.820,23

Total 936.543,15 1.001.820,23

13. Provisão para riscos processuais

Conforme relatório de ações judiciais emitido pela Assessoria Jurídica do CAU-TO,
constam apenas 02 em cursos, as quais se encontram em grau de recursos para o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília, com perda
classificada conforme descrição abaixo.

2017 2016

Provisão para férias e encargos sociais 40.443,22     36.526,77

Outros Impsotos a recolher 50,38            50,38

40.493,60     36.577,15

Descrição 2017 2016

Prestação de serviço 10.556,31 8.622,56

Fornecedor de materiais -            -

Total 10.556,31 8.622,56

Descrição 2017 2016

A vencer

Vencidos: -            -

Até 30 dias 10.556,31 8.622,56

De 31 a 60 dias -            -

De 61 a 90 dias -            -

De 91 a 180 dias -            -

Total 10.556,31 8.622,56
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1. Perda Possível – Valor R$ 1.000,00, Processo 13756-24.2014.4.01-4300.

14. Partes relacionadas

A entidade em 31 de dezembro de 2017 não possui coligadas, controladas ou
subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas
dessa natureza. Há apenas transações com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil referente Fundo e Apoio e Ressarcimento de Despesas do Centro de
Serviços Compartilhados.

A remuneração dos Conselheiros e Convidados corresponde à concessão de diárias
pela participação em eventos e reuniões realizados pelo sistema CAU-BR/CAU-TO,
sendo concedido o valor de R$50.058,00 em 2017.

Não há benefício concedido de uso de veículos aos diretores e membros dos órgãos
colegiados.

No exercício de 2017, não houve concessão de benefícios de longo prazo pós-
emprego, plano de aposentadoria e de rescisão de contrato de trabalho.

15. Despesas por natureza

Classificação por natureza 2017 2016

Pessoal e Encargos Sociais 463.951,52 447.708,85

Juros e Encargos da Dívida -              -

Outras Despesas Correntes 431.948,26 399.174,83

Investimentos -              -

Inversões Financeiras -              -

Amorização da Dívida -              -

Reserva de Contigencia -              -

Total 895.899,78 846.883,68
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16. Resultados orçamentário, patrimonial e financeiro

17. Seguros (Não auditadas)

A Entidade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados
suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas
atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros,
em valores de 31 de dezembro de 2017, é assim demonstrada:

Item Tipo de cobertura

Importância

segurada

Complexo das atividades
Quaisquer danos materiais a edificações,

instalações e máquinas e equipamentos
360.000

Veículos Incêndio, roubo e colisão para 2 veículo 68.000

Responsabilidade civil Responsabilidade civil 500.000

Lucros cessantes
Não realização de lucros decorrentes de

danos materiais
-

928.000Total

18. Relacionamento com os auditores independentes

A Entidade não contratou com seus auditores independentes outros serviços ao não
ser os trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis.
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19. Eventos subsequentes

Não houve eventos subsequente significativos que pudessem alterar as
demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2017.

Palmas/TO, 06 de abril de 2018.

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil CAU-TO

CRC-TO 004769/O-2

Joseísa Martins Vieira Furtado
Presidente do CAU-TO
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