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PROCESSO Nº : 9.632/2012-00. 
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO 

MORAES”. 
ASSUNTO : Balancete Financeiro e Quadros Demonstrativos da 

Execução Orçamentária, relativos ao mês de abril de 
2012. 

 
R E L A T Ó R I O 

 
 

Trata-se o presente do Balancete Financeiro e dos Quadros Demonstrativos 
da Execução Orçamentária do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” 
(HUCAM), ambos relativos ao mês de abril de 2012, encaminhados por meio do 
Memorando nº 035/2012 – DCF/HUCAM, de 10 de maio de 2012. 

Após análise dos autos, destacamos: 
 
DO BALANCETE FINANCEIRO  
(Valores expressos em Reais – R$) 
 
Das receitas: 

Mês de referência: (oitenta e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil duzentos e 
vinte e um reais e vinte centavos). 
 
Das despesas: 

Mês de referência: (oitenta e dois milhões, trezentos e noventa e seis mil duzentos e 
vinte e um reais e vinte centavos). 
 
 
Empenho:  
   
Sendo emitidos no mês citado, no valor de R$ 2.264.536,17 (dois milhões, 
duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e trinta e seis reais e dezessete 
centavos).  
 
Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária: 
(Valores expressos em Reais – R$) 
 
Dotação  92.537.584,00        
Empenhado  12.780.954,22 

Receita orçamentária   46.494.410,23  
Receita extraorçamentária   33.635.112,85 

Disponibilidade do período anterior           2.266.698,12 

Total geral   82.396.221,20 

Despesa orçamentária  34.114.036,46 
Despesa extraorçamentária  46.333.384,98 

Disponibilidade para o Período Seguinte  1.948.799,76 

Total geral   82.396.221,20  
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Pago no mês    9.840.963,89      
Pago até o mês     44.143.772,94     
 
 
Movimentação de Material : 
 
            Saldo Anterior ...................   4.508.840,05 
            Entrada ..........................(+)  1.797.018,01 
            Entrada Extraorçam. ......(+)                0,00 
                      Sub-total .....................6.305.858,06 
(-)        Saída                               (-)  1.379.950,83 
                      Saldo em 30/04/2012  4.925.907,23         
 
O Serviço de Controle de Materiais apresenta, ao final deste mês, o montante, 
em estoque, de R$ 4.925.907,23 (quatro milhões, novecentos e vinte e cinco 
mil novecentos e sete reais e vinte e três centavos), conforme a fl. 22. 
 
 
Relação de bens móveis: 
 
No mês de abril/2012 foi verificada uma diferença de R$ 1.611.915,97 (um 
milhão, seiscentos e onze mil novecentos e quinze reais e noventa e sete 
centavos), que já foi comunicada aos responsáveis da unidade gestora, 
conforme a fl. 25. 
 
 

P A R E C E R 
 

Embasado no Art. 5º, alíneas “c” e “i”, do Regimento Interno do Conselho de 
Curadores da UFES e diante dos documentos que foram apresentados e expostos, 
sou, s.m.j., de parecer favorável à aprovação do Balancete Financeiro e dos Quadros 
Demonstrativos da Execução Orçamentária, ambos relativos ao mês de abril de 2012, 
do Hospital Universitário “Cassiano Antonio Moraes” (HUCAM) desta Universidade.  

 

 
Campus universitário, 12 de junho de 2012. 

 
 

Mário Cláudio Simões 
         Relator 

 
 
 
 


