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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 março de 2016, encaminhados por meio do 
Memorando nº 9/2016 – DCF/HUCAM, de 8 de abril de 2016. 

 Após análise dos autos, destacamos: 
 
DO BALANCETE FINANCEIRO  
(valores expressos em reais – R$) 
 

Ingressos: 
 

 
 
 
 
 
Mês de referência: setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, 
duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos. 
 
Dispêndios:  
 

 
 
 
 
  
Mês de referência: setenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, 
duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos. 
 
Variação patrimonial aumentativa:  
 No mês de março, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o 
valor de R$ 20.796.618,49 (vinte milhões, setecentos e noventa e seis mil, 
seiscentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), conforme fls. 7 e 8. 
 
Variação patrimonial diminutiva:  
          No mês de março, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o 
valor de R$ 14.824.400,56 (catorze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, 
quatrocentos reais e cinquenta e seis centavos), conforme fls. 5 a 7, 
destacando-se as diminuições abaixo: 
 

Orçamentários  46.971.407,80 
Extraorçamentários  23.078.943,03 

Disponibilidade do período anterior  7.377.934,36 

Total geral  77.428.285,19 

Orçamentários       51.560.849,17 
Extraorçamentários 18.047.774,02 

Disponibilidade para o período seguinte 7.819.662,00 

Total geral  77.428.285,19 
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Rubrica Valores em reais 

Encargos patronais    970.977,58  

Consumo de materiais 2.578.305,45 

Serviços de terceiros – pessoa jurídica 3.516.285,70 

Benefícios a pessoal    910.586,03    

Incentivos à educação      15.152,00 

 
Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:  
(valores expressos em reais – R$)  
 
Dotação             133.281.788,27   
Empenhado               87.153.599,36 
Pago no mês                        18.553.763,58  
Pago até o mês          48.588.415,26 
 
Movimentação de material:  
 
            Saldo Anterior ...................   6.709.948,82 
            Entrada ..........................(+)  1.687.484,43 
            Outras entradas..............(+)                0,00 
            Entrada Extraorçam. ......(+)                0,00 
                      Subtotal ...................... 8.397.433,25 
(-)        Saída                               (-)    2.613.235,04 
                      Saldo em 31/3/2016     5.784.198,21 
 
O Serviço de Controle de Materiais apresenta, no final desse mês, o montante, 
em estoque, de R$ 5.784.198,21 (cinco milhões, setecentos e oitenta e quatro 
mil, cento e noventa e oito reais e vinte e um centavos). 
  
Movimentação de bens móveis: 
 
            Saldo anterior ...................   39.334.275,02 
            Entrada ..........................(+)         47.073,00  
            Entrada extraorçamentária                    0,00   
                   Subtotal .................        39.381.348,02 
(-)        Saída                               (-)                   0,00  
                   Saldo em 31/3/2016 R$ 39.381.348,02 
 
O Serviço de Controle de Material e Patrimônio apresenta, no final desse mês, 
o montante de R$ 39.381.348,02 (trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e 
um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos). 
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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 março de 2016 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, nas fls. 31 e 32, e cumprindo-os. 

 
Campus universitário, 27 de abril de 2016. 

 
 

Herbert Barbosa Carneiro 
Relator 

 

 


