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PROCESSO Nº : 008665/2020-34 
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO 

MORAES” (HUCAM) 
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da 

execução orçamentária relativos ao mês de JANEIRO de 
2020. 

 
R E L A T Ó R I O 

 
 Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da 
execução orçamentária do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) 
relativos ao mês de janeiro de 2020, encaminhados pelo Sistema de Protocolo Ufes 
em 18 de fevereiro de 2020. 

 Após análise dos autos, destacamos: 
 
DO BALANCETE FINANCEIRO  
(valores expressos em reais – R$) 
 
Ingressos:    
 
 
 
 
 
 
Mês de referência: cinquenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos. 
 
Dispêndios:  
 
 
 
 
 
  
Mês de referência: cinquenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, 
quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos. 
 
Variações patrimoniais aumentativas:  
 
 Totalizaram o valor de R$ 11.706.801,62 (onze milhões, setecentos e seis mil, 
oitocentos e um reais e sessenta e dois centavos). 
  
Variações patrimoniais diminutivas:   
  
          Totalizaram o valor de R$ 13.502.823,77 (treze milhões, quinhentos e dois mil, 
oitocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos). 
 
 
 
 
 

Orçamentários  11.661.611,76 

Extraorçamentários  22.039.836,53 

Disponibilidade do período anterior  21.170.980,48 

Total geral  54.872.428,77 

Orçamentários                           24.653.010,31 

Extraorçamentários 9.273.491,41 

Disponibilidade para o período seguinte 20.945.927,05 

Total geral  54.872.428,77 
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Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:  
(valores expressos em reais – R$ e percentuais - %)  
 

Dotação 116.296.488,52 100% 

Empenhado   24.644.635,42 21,19% 

Pago no mês 11.974.252,40 10,3%  

Pago até o mês        11.974.252,40 10,3% 

Restos a pagar no valor de R$ 9.273.491,41 (nove milhões, duzentos e setenta e 
três mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), que 
representa 7,97% (sete vírgula noventa e sete por cento).  
 
Movimentação de material:    
 
 O controle de material é feito pela Unidade 155012 (Ebserh), conforme 
contrato de cessão com a Ufes – Hucam. 
 
Movimentação de bens móveis:  
 

O Relatório Contábil de Bens Móveis (RMB) tem registrado o montante de R$ 
56.955.334,11 (cinquenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, 
trezentos e trinta e quatro reais e onze centavos). 
 

 
P A R E C E R 

 
Diante do examinado e exposto, sou, s.m.j., de parecer favorável à 

aprovação do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da execução 
orçamentária relativos ao mês de janeiro de 2020 do Hospital Universitário Cassiano 
Antonio Moraes (Hucam) desta Universidade, baseando-me no Estatuto desta 
Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no parecer 
técnico, e cumprindo-os. 

 
 Campus universitário, 28 de fevereiro de 2020.  

 
 

Herbert Barbosa Carneiro 
Relator 


