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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, criado pela Lei n° 
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 Pública Indireta e 
funciona como Autarquia Federal Especial, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos 
em Regimento Interno.  
 

 
A Contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, foi 
elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da 
contabilidade pública as normas internacionais de contabilidade.  
 

 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei n° 4.320/64, que estatui Normas Gerais de 
Direito Financeiro pela elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.  
 



 

 

 
A Escrituração Contábil executada durante o exercício de 2015, foi realizada através de 
sistema computadorizado, processando-se com regularidade e atualização. Os lançamentos 
foram efetuados em observância às formalidades legais e técnicas, que disciplinam a 
matéria. A documentação contábil comprobatória dos atos e fatos administrativos foi 
arquivada em ordem racional. 
 

 
A proposta orçamentária para o exercício de 2015, foi orçado em R$ 2.543.401,000 (dois 
milhões, e quinhentos e quarenta e três e quatrocentos e um, reais. 
1. 101 

 
Da Receita 
 
A receita arrecadada no exercício de 2015, atingiu o valor de R$ 1.739.049,21 (um milhão, 
setecentos e trinta e nove mil e quarenta e nove reais e vinte e um centavos), que 
corresponde a 68,37% da previsão orçamentária de 2015, que foi de R$ 2.543.401,00. 
 
Da Despesa 
 
A despesa realizada no exercício de 2015, atingiu o valor de R$ 1.708.324,14 (um milhão, 
setecentos e oito mil e trezentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), que 
corresponde 67,17% da previsão orçamentária de 2015, que foi de R$ 2.543.401,00. 
 
Resultado Orçamentário 
 
Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 
2015, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R$ 30.725,07 do valor 
arrecadado até o mês de dezembro de 2015. 
 

 
 
O saldo disponível em 31.12.2015 foi de R$ 306.213,59, que está demonstrado nos saldos 
do Balanço Patrimonial devidamente conciliados com os extratos bancários no mês de 
dezembro de 2015. 
 

 
O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, representando, portanto, 
uma posição estática.  
 
  



 

Na análise do Balanço Patrimonial relativo ao exercício de 2015, constatou-se que o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES, apresentou um Superávit Financeiro no valor 
de R$ 238.468,10. 

 
 
Na análise das Demonstrações das Variações Patrimoniais relativo ao exercício de 2015, 
verificou-se que o Conselho apresentou um Superávit Patrimonial no valor de R$ 44.398,74, 
tal como segue demonstrado: 
 

 

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.  
  

a) Disponível   

  
Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com 
livre movimentação para aplicação nas operações e para as quais não haja restrições para 
uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2015 no valor de R$ 306.213,59. 
 
b) Demais créditos e valores a curto prazo 
 
Os saldos disponíveis em 31/12/2015 no valor de R$ 32.191,53 (trinta e dois, cento e 
noventa e um mil e cinquenta e três centavos, registra valores que o Conselho possuí a 
receber e apropriar até o fim do próximo exercício, sendo composto pelas seguintes contas:  
  
O saldo disponível em 31/12/2015 no valor de R$ 15.679,95 (quinze mil, seiscentos e seten-
ta e nove reais e noventa e cinco centavos) refere-se a adiantamento de férias a funcioná-
rios, conforme determina o Art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei 
5.452 de 1943).  
 
O saldo disponível em 31/12/2015 no valor de R$ 192,58, refere-se a valor a receber do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, referente a ressarcimentos concedidos a 
profissionais.  
 
O saldo disponível em 31/12/2015 no valor de R$ 16.159,21 (dezesseis mil, cento e cin-
quenta e nove reais e vinte e um centavos) refere-se a danos causados ao patrimônio do 
CAU/ES no ano de 2015 por funcionários e ex-funcionários. Valor composto de multas, juros 
e mora sobre pagamentos em atraso. 
 
O saldo disponível em 31/12/2015 no valor de R$ 159,79, refere-se a outros créditos a re-
ceber. 
  



 

c) Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente  
  
Os saldos disponíveis em 31/12/2014 no valor de R$ 113,50 (cento e treze reais e cinquenta 
centavos), registra valores que o Conselho pagou de vale transporte antecipado para 
utilização dos funcionários no mês de janeiro de 2015, no valor de R$ 98,00 e R$ 15,50 
referente a retenção de Impostos a Secretaria de Estado da Fazenda do Espirito Santo, 
débito em conta N.º 321672, NF no valor de R$ 249,50 da Master Alimento.  
 
 

  
O Ativo Não Circulante e composto pelo Imobilizado e Intangível.  

  

  
Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado 
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES em 31/12/2015 é de 
R$ 360.351,51 (trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um 
centavos), composto da seguinte forma:  

 
Moveis e Utensilios....................................................................  R$  141.267,99 
Maquinas e Equipamentos.........................................................  R$  150.679,63 
Instalações..................................................................................  R$    11.793,96  
Utensílios de Copa e Cozinha....................................................  R$    12.340,57 
Equipamentos de Processamento de Dados.............................  R$  123.004,40 
Flâmulas e Símbolos...................................................................  R$         503,98 
TOTAL DO IMOBILIZADO........................................................  R$  439.590,53 

  
Todos os bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema informatizado.  
 
No exercício de 2015 foi realizada a depreciação dos bens móveis de propriedade do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES, conforme normas já 
editadas e sua contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de 
Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
no processo de convergência da contabilidade pública as normas internacionais de 
contabilidade. A depreciação gerou um saldo de Depreciação acumulada, representada no 
ativo não circulante através das contas redutoras abaixo:  
 

(-) Depreciação acumulada de Móveis e Utensílios....................  R$  22.524,21 
(-) Depreciação acumulada de Máquinas e Equipamentos........  R$  23.832,30 
(-) Depreciação acumulada de Instalações................................  R$     1.592,61
(-) Depreciação acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha....  R$    2.328,90 
(-) Deprec acum de Equipamentos de Processamento de Dados  R$   28.794,68 
(-) Depreciação acumulada de Flâmulas e Símbolos..................  R$        166,32 
TOTAL DO DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ..............................  R$  79.239,02 

 
  



 

 
Os bens intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. A composição do intangível do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espirito Santo – CAU/ES em 31/12/2015 e de 
R$ 13.783,14 (treze mil, setecentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), composto da 
seguinte forma:  
 

 Sistemas de Processamento de Dados.....................................  R$  16.397,15 
(-) Amortiz acum de Sistemas de Processamento de Dados....  R$    2.614,01 
TOTAL DO INTANG........................................................  R$  13.783,14

 

O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante, 
destacando-se as seguintes obrigações:  
 
 
a) Restos a Pagar Processado 
 
O valor estimado na conta de Restos a Pagar Processado em 31/12/2015 é de 
R$ 22.620,51 (vinte e dois mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), 
composto da seguinte maneira:  
 
 
Restos a pagar 2014                                               R$ 225,65     
Wiviane Lombardi Broco - CPF 087.904.307-51     R$ 168,50 
 Restos a pagar 2015                                          R$ 22.620,51 
Total                                                                    R$ 23.014,66 
 
 
b) Provisões a curto prazo:  
 
O saldo a pagar em 31/12/2015 no valor de R$ 67.312,43 refere-se a provisão de férias 
futuras e seus encargos trabalhistas dos funcionários do CAU/ES. 
  
c) Demais Obrigações a curto prazo: 
 
O saldo a pagar em 31/12/2015 no valor de R$ 14.697,97 refere-se a valores de impostos e 
contribuições sociais retidos em 2015 que serão repassados aos cofres públicos em 2016 e 
outros valores a devolver em 2016. 
 

 
Face ao exame procedido na Documentação Contábil que deu origem a Prestação de 
Contas relativas ao exercício de 2015, e considerando que não constatamos nenhum fato 
que impeça a aprovação das contas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do ES – 
CAU/ES, sugiro que a mesma seja aprovada com Regularidade Absoluta. 
 
 
Vitoria (ES) 11 de março de 2016 
 
TULIO VENTURIM SILVA 
CRC-ES 011470/0 
Assessor Contábil  


