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RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRACOES
CONTABEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012.

Brasilia, 19 de marc;ode 2013.

A
DD. Diretoria do
CONSELHO DEARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA
Salvador - BA

Examinamos as demonstrac;oes contcibeis do CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DA BAHIA, que compreendem os balanc;os patrimonial, financeiro e
orc;amentcirio em 31 de dezembro de 2012 e a respect iva demonstrac;oo das variac;oes
patrimoniais para 0 exercicio findo naqueladata.

Responsabilidade do administra~ao sobre as demonstra~oes cont6beis

A administrac;oo do Conselho e responscivel pela elaborac;ooe adequada apresentac;oo dessas
demonstrac;oes contcibeis de acordo com as prciticas contcibeis adotadas no Brasil para
entidades publicas e pelos controles internos que ela determinou como necesscirios para
permitir a elaborac;oo de demonstrac;oes contcibeis livres de distorc;oo relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade e a de expressar uma opinioo sobre essas demonstrac;oes contcibeis
com base em nossaauditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem 0 cumprimento de eXigencias eticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com 0 objetivo de obter seguranc;arazocivel de
que as demonstrac;oescontcibeis estoo livres de distorc;oo relevante.

Umaauditoria envolve a execuc;oode procedimentos selecionados para obtenc;oode evidencia
a respeito dos valores e divulgac;oes apresentados nas demonstrac;oes contcibeis. Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliac;oodos
riscos de distorc;oo relevante nas demonstrac;oes contcibeis, independentemente se causada
por fraude ou erro. Nessa avaliac;oode riscos, 0 auditor considera os controles internos
relevantes para a elaborac;oo e adequada apresentac;oo das demonstrac;oes contcibeis do
Conselho para planejar os procedimentos de auditoria que soo apropriados nas
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circunstoncias, masnao para fins de expressar umaopiniao sobre a eficcicia desses controles
internos do Conselho. Uma auditoria inclui, tambem, a avalia~ao da adequa~ao das prciticas
contcibeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contcibeis feitas pela administra~ao,
bem comoa avalia~aoda apresenta~ao das demonstra~oes contcibeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar
nossaopiniao.

Opiniilo

Em nossa opiniao, as demonstra~oes contcibeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posi~ao patrimonial e financeira do CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA em 31 de dezembro de 2012, 0 desempenho de
suas opera~oes e as varia~oes patrimoniais para 0 exercicio findo naquela data, de acordo
com as prciticas contcibeis adotadas no Brasil aplicciveis as entidades publicas e Lei nO
4.320/64.

Outros Assuntos

Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor publico

o CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA BAHIA e umaautarquia subordinada
a administra~ao federal, e segue os normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, portanto, com base na Resolu~aoCFCnO1.268, de 10 de dezembro de 2009,
que desobriga as entidades do setor publico que estejam sujeitas a legisla~iio especifica, a
aplica.;ao das Normas Brasileiras de Contabilidade p 'cadas ao Setor Publico - NBC T 16.1a
16.10,0 Conselhoestci dispensado da ado.;- das re eri as normas no exercicio de 2012.
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