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CAU - BACAU - BACAU - BA



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAU/BA foi criado conforme Lei n.º 12.378 de 31 de dezembro 
de 2010, publicada no Diário Oficial da União em edição extra do dia 31/12/2010, tendo como atividades principais 
o registro e a fiscalização do exercício profissional dos Arquitetos e Urbanistas no estado da Bahia. A natureza 
jurídica do CAU/BA é de Autarquia Federal. 

Os principais normativos aplicados no exercício das atividades principais do CAU/BA são as Resoluções CAU/BR 
n.º 52 de 06/09/2013, que aprova o Código de Ética; n.º 18 e 63 sobre registros profissionais; e n.º 34 e 58 que 
dispõe sobre os processos éticos disciplinares.  

No exercício de 2015 o CAU/BA adotou integralmente o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as 
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP.  

 

 

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas 
nas Resoluções do CFC e no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do STN, 6ª edição, e parte da Lei 
n.º 4.320/64. 

a)ATIVO CIRCULANTE: A conta Caixa e Equivalentes de Caixa está demonstrada pelo seu valor de realização; 
Os Créditos e Valores a Curto Prazo são referentes aos valores a receber de anuidades; No grupo de Demais 
Créditos e Valores a Curto Prazo estão incluídos os adiantamentos a pessoal, créditos com terceiros, estoques e 
variações patrimoniais diminutivas pagas. 



 

b) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Neste grupo está demonstrado o saldo do Imobilizado registrado pelo seu custo de 
aquisição, deduzidos dos valores da depreciação. 

c) PASSIVO CIRCULANTE: Este grupo está demonstrado ao custo de aquisição ou realização. Compõe este grupo 
os valores a pagar a fornecedores e obrigações fiscais do exercício de 2015, inscritos em Restos a Pagar, as 
provisões trabalhistas, e valores a repassar ao CAU/BR e tributos consignáveis a serem repassados para outros entes 
públicos. 

d) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O saldo do patrimônio líquido é originado de superávits acumulados nos exercícios 
de 2012 a 2015, sendo o Saldo Patrimonial Atual do CAU/BA, ao final do exercício de 2015, o valor de R$ 
3.121.744,63 (três milhões cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos). 

e) APURAÇÃO DO RESULTADO: 

A escrituração das receitas e das despesas são realizadas pelo regime de competência. Porém, as receitas 
orçamentárias são realizadas pelo regime de caixa. 

O CAU/BA arrecadou de receita orçamentária no exercício de 2015 o valor de R$ 2.736.355,93 (dois milhões 
setecentos e trinta e seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos). As despesas 
orçamentárias foram no valor de R$ 2.076.911,77 (dois milhões setenta e seis mil novecentos e onze reais e setenta 
e sete centavos). O resultado orçamentário do exercício de 2015 foi superávit no valor de R$ 659.444,16 (seiscentos 
e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

O resultado patrimonial do exercício de 2015 foi superávit no valor de R$ 724.418,25 (setecentos e vinte e quatro 
mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos).   

  

O saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa é discriminado conforme abaixo: 

  SALDO 
 2015  2014 
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  3.006.067,07 2.323.541,47
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 
MOEDA NACIONAL 

3.006.067,07 2.323.541,47

1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  23.535,47 6.511,74
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO 23.535,47 6.511,74
1.1.1.1.1.02.01 - Banco c/ arrecadação 301080-5 23.535,47 6.511,74
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C 
BANCARIA 

2.982.531,60 2.317.029,73

1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA 58.051,75 110.731,22
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil c/c 20080 58.051,75 110.731,22
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A 
APLICACOES FINANCEIRAS 

2.924.479,85 2.206.298,51

1.1.1.1.2.02.01 - BB CP Admin Supremo 0,00 1.000,18
1.1.1.1.2.02.02 - CDB Banco do Brasil 2.316.578,65 2.205.298,31
1.1.1.1.2.02.05 - BB CP Admin Diferenciado 607.901,20 0,02
 



A conta clientes representa o saldo líquido de valores a receber com anuidades de Pessoa Física e Jurídica, sendo 
que o saldo da inadimplência geral não está demonstrado nesta rubrica. 
 
 

O Ativo Imobilizado do CAU/BA é composto dos seguintes itens: 

 SALDO (R$) 
 2015 2014 
1.2.3 - IMOBILIZADO 242.319,85 189.977,36
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 242.319,85 189.977,36
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 242.319,85 189.977,36
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  132.363,42 124.399,96
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  23.727,80 21.417,81
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha  400,75 400,75
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de 
Dados  

85.624,72 43.555,68

1.2.3.1.1.06 - Biblioteca 203,16 203,16

 

 
 
 

O Imobilizado do CAU/BA foi depreciado no exercício de 2015 conforme percentuais abaixo: 
 
 PERCENTUAL 

 
VLR 

RESIDUAL 
DEPRECIAÇÃO

1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS     
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  10,00% 10,00%
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  10,00% 10,00%
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha  10,00% 10,00%
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento 
de Dados  

10,00% 5,00%

1.2.3.1.1.06 - Biblioteca 10,00% 10,00%
 



 

Os valores inscritos na conta Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo são referentes a restos a pagar processados. 
Estas são despesas empenhadas e liquidadas no ano de 2015, referentes a fornecedores diversos, originados de 
prestações de serviços realizadas no ano de 2015, porém com pagamento a vencer no ano de 2016, e tributos sobre a 
folha de pagamento do mês de dezembro de 2015, que tem vencimentos no mês de janeiro de 2016. 
 
 

Os valores contabilizados na conta Provisões a Curto Prazo são originados das provisões de férias e encargos sobre 
esta, dos funcionários do CAU/BA com saldo provisionado até o mês de dezembro de 2015. 

Os valores classificados e contabilizados na conta do passivo circulante Demais Obrigações a Curto Prazo são 
referentes às retenções tributárias realizadas na folha de pagamento e, quando obrigadas por lei, sobre os 
pagamentos a prestadores de serviços. Além de valores retidos indevidamente de terceiros, a serem ressarcidos a 
estes. 
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