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Compensações

632696.02

0328514.73

1099279.65

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

315644.58420548.17

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

12083573.81

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

ATIVO CIRCULANTE 9956605.28



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



CAU - RJCAU - RJCAU - RJ



 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31  DE 
DEZEMBRO DE 2015. 

 
 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro – CAU/RJ foi criado pela Lei Federal          
Nº 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo no 
país, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira e 
estrutura federativa, passa a regulamentar as atividades de arquitetura e urbanismo. 
 
O CAU/RJ tem a missão de orientar e desenvolver as atividades profissionais, restabelecendo o papel 
social do arquiteto e urbanista. Além de defender a sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente 
urbano, através da garantia das melhores práticas profissionais. 
 
 
2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 
 
2.1. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁB EIS 
 
As Demonstrações Contábeis do exercício de 2015 foram elaboradas em observância às determinações 
contidas na Lei nº 4.320/64 e em conformidade com os critérios e procedimentos estabelecidos pelas 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.10, publicadas pelas 
Resoluções CFC nº 1.137/2008, ou norma específica equivalente, para tratamento contábil da avaliação 
e mensuração de ativos e passivos da entidade. 
 
 
2.2. BALANÇO PATRIMONIAL 

 

 Ativo Circulante 
 
Caixa e Equivalentes de Caixa – Demonstram os valores disponíveis que o órgão possui em moeda 
nacional, incluindo os valores de aplicações financeiras demonstradas ao custo de aquisição acrescido 
dos rendimentos pró-rata até o término do exercício, e eventuais ajustes demonstrados nas devidas 
conciliações bancárias; 
  
                                     2014                     2015 
     Bancos        36.276,10             52.544,26 
     Aplicações Financeiras                                                      9.044.289,80               11.288.096,86 
     Total                                                   9.080.565,90                11.340.641,12 
 
 
 
 
 
 



 
Créditos a Curto Prazo – As receitas provenientes das anuidades foram contabilizadas pelo regime de 
competência, como créditos a receber, evidenciando o seu reflexo nas variações aumentativas.  
 

                                      2014                    2015 
 Créditos a Receber do Exercício – Anuidades 
 Créditos a Receber do Ex. Anterior - Anuidades

806.146,25 
           0,00

      450.517,16  

 Total            806.146,25       705.558,19  

 
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Faz parte deste grupo as despesas antecipadas ao custo 
incorrido, cauções referente aluguel e o valor repassado a maior ao CAU/BR relativo ao Fundo 
Nacional de Apoio aos CAU UF  no período de janeiro à agosto de 2013 e no Exercício de 2014. 
 
 

                                    2014                  2015 
Devedores da Entidade – Adiantamentos              4.919,78               7.374,50  

Cauções            30.000,00                        30.000,00  
Total            69.893,13              37.374,50  

 Ativo Não-Circulante 
 
Os bens móveis estão registrados ao custo de aquisição e, não foram reavaliados, conforme opção 
constituída no § 3º, art. 196 da Lei nº 4.320/64.  
 
A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, com base no prazo de vida útil estimado dos 
bens e no Manual de Procedimentos para Depreciação de Bens Patrimoniais. 
 
Em termos monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição: 
 
 

 Ex. Anterior Ex. Atual Total 

 
Bens Móveis 

 
404.597,31 

 
164.783,74 

 
569.381,05 

 
Depreciações (88.952,73) (59.880,15) (148.832,88) 

 
 315.644,58 104.903,59 420.548,17 

 
 

 Passivo Circulante 
 

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Nesta rubrica estão registrados os valores aos restos 
a pagar, ou seja, os valores relativos a compromissos assumidos para o desempenho das atividades 
administrativas, os quais serão pagos no exercício seguinte. 
 
 
 
 
 



 
Provisões a Curto Prazo–Evidencia as provisões trabalhistas para pagamento de férias e os respectivos 
encargos sociais, constituídas com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até a data do Balanço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demais Obrigações a Curto Prazo – Demonstra as consignações, que são os valores retidos dos 
funcionários em folha de pagamento a ser pago no exercício seguinte, bem como os valores de 
recebimentos não identificados e/ou passíveis de restituição. 
 
 

Consignações                                                                    4.851,94      74.336,96 
Outros Valores Restituíveis                                              3.595,73        1.437,37 
Total                                                                                 8.447,67      75.774,33 
  

 
 Passivo não-circulante 

 
Representa os valores exigidos do conselho, em que o CAU/RJ é parte, mas que ainda estão em fase de 
contestação perante à autoridade competente, estão classificados como “provável” de perda de acordo 
com à Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.180/09, que aprova NBC TG 25(R1). 
             
 

Provisão para Riscos Trabalhistas                0,00                159.084,33 
Provisão para Riscos Cíveis                  0,00         169.430,40 
Total das Provisões                                0,00         328.514,73 
 

 
Ainda de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica, o CAU/RJ possuía em 31.12.15 o valor de R$ 
282.780,66 em indenizações cíveis e R$ 61.338,63 em indenizações trabalhista, classificados como 
“possível” de perda. Sendo que para esta classificação de acordo com Resolução do Conselho Federal 
de Contabilidade nº 1.180/09, que aprova a NBC TG 25(R1), deve-se apenas divulgar em notas 
explicativas. 
 
 

 Patrimônio Líquido 
 
Representa os recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados 
anualmente. No exercício de 2015 foi apurado um Superávit Patrimonial no montante de R$ 
1.436.773,76 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis 
centavos). 
 
Conforme Procedimentos Contábeis do Informativo nº.003/2014 da Assessoria Contábil e Financeira do 
CAU/BR, foram realizados os ajustes contábeis para depreciação dos Exercícios Anteriores no valor de 
R$ 36.666,20 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e vinte centavos).  
 
 
 

Provisões                2014 2015 
Provisão de Férias      227.927,82 267.096,01 
Encargos Sociais              68.378,38 80.128,83 
Total das Provisões Trabalhistas            296.306,20                         347.224,84              

                2014         2015 

                 2014         2015 



 
O Patrimônio Líquido apurado no balanço patrimonial encerrado em 31/12/2015 está assim 
discriminado:  
 
 

 2014 2015 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  9.639.553,84 11.076.327,60 

Superávits ou Déficits do Exercício 2.414.977,24 1.436.773,76 

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores  7.261.242,80 9.639.553,84 

Ajustes de Exercícios Anteriores  (36.666,20) - 

 
 
 
2.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – CFC 

 
De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a 
transparência de gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos 
e entidades do setor público. 
 
O Fluxo de caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e 
seus equivalentes. 
 
O Fluxo de caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos 
extra-orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente e dos desembolsos extra-orçamentários, bem 
como dos desembolsos da Despesa de Capital. 
 
A demonstração do Fluxo de Caixa de 2015 está assim demonstrada: 
 
 

 2014                     2015 
 
INGRESSOS            
Receita Corrente       
Ingressos Extra-Orçamentários              
 
DESEMBOLSOS      
Despesa Corrente        
Desembolsos Extra-Orçamentários                       
Desembolsos Despesas de Capital (Investimentos)            
 
 
Apuração do Fluxo de Caixa no  Período   
 
 
 
 
      
    

22.059.304,75      23.008.378,06 
 9.338.738,62     10.407.602,94 
12.720.566,13     12.600.775,12 
  
20.313.782,30     20.748.302,84 
 7.346.976,08       8.504.295,26 
12.903.652,72     12.079.223,84 
       63.153,50          164.783,74 

1.745.522,45       2.260.075,22 



 
 
2.4 APURAÇÃO DO RESULTADO 

 
 
A escrituração das receitas com anuidade e das despesas foi realizada pelo regime de competência. As 
demais receitas foram escrituradas pelo regime de caixa.  
 
O Resultado Patrimonial do exercício foi de R$ 1.436.773,76 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis 
mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos). 
 
 

Variação Patrimonial Aumentativa 10.380.382,54 
Variação Patrimonial Diminutiva (8.943.608,78) 
Resultado Patrimonial 1.436.773,76 

O Resultado Financeiro foi superavitário em R$ 10.984.294,16 (dez milhões, novecentos e oitenta e 
quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), apurado em conformidade com a 
Lei 4.320/64. 
 
 

Ativo Financeiro  12.083.573,81 
Passivo Financeiro  ( 1.099.279,65) 
Superávit Financeiro Apurado 10.984.294,16 

 
O Superávit Orçamentário de R$ 1.738.523,94 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e 
vinte e três reais e noventa e quatro centavos). 
 
 

Receita Corrente  10.407.602,94 
Despesa Corrente      (8.504.295,26) 
Despesa de Capital        (164.783,74) 
Superávit Orçamentário Apurado 1.738.523,94 

 
 
 
 
       __________________________________                                              __________________________________             

         Jeronimo de Moraes Neto               Maria Isabel de Vasconcelos  
                   Presidente                                                             Diretor(a) Financeiro(a) 
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