
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO DE CURADORES 

 

FSA/HF/GI 

PROCESSO N.º : 023437/2021-75 
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA 

SILVA”– RC/UFES 
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da 

execução orçamentária relativos ao mês de MARÇO de 
2021. 
 

R E L A T Ó R I O 
 
 Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros demonstrativos da 
execução orçamentária do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva – RC relativos 
ao mês de março de 2021, conforme peças do referido processo, em 20 de abril de 
2021. 
 

Após análise dos autos, destaca-se: 
 

BALANCETE FINANCEIRO – março de 2021 
 

1. INGRESSOS   
 
 1.1. Orçamentários 

Arrecadação do Restaurante Central...R$              0,00       
Repasse da Ufes .................................R$     25.899,05            

  Receita própria recebida por DOC ......R$              0,00 
  Total da receita orçamentária...............R$     25.899,05 
  
 1.2. Saldo disponível em 28/2/2021 
  Repasses..................................................R$ 12.409,47 

Total.........................................................................R$     12.409,47 
 
TOTAL....................................................................................R$          38.308,52 
(trinta e oito mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos).  
 
2. DISPÊNDIOS   
 
 2.1. Orçamentários 
  Material de consumo e outros..................R$             9.100,81 
     

2.2. Saldo disponível em 31/3/2021 
  Recursos da conta única – aplicados........R$                 0,00 
  Limite de saque com vinc. de pagto...........R$         29.207,71       
  Total.........................................................................R$   29.207,71 
 
TOTAL........................................................................................R$     38.308,52  
(trinta e oito mil, trezentos e oito reais e cinquenta e dois centavos).  
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DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (valores 
expressos em reais – R$)     

 

Dotação 

 

109.059,45 

Empenhado 70.863,45 

Pago no mês         9.100,81 

Pago até o mês 28.198,11  

 
DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
(valores expressos em reais – R$)    
 
Saldo do exercício anterior...................................................................2.602.902,06 
Saldo da movimentação anterior ............................................................410.018,14 
Saldo da movimentação do mês.........................................................................0,00 
Saldo em 31/3/2021 .............................................................................3.012.920,20 
 
DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL 
 

Os restaurantes não funcionaram durante o mês de março/2021, como forma 
de prevenção à disseminação da Covid-19. 

 
DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO  
 

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 612.025,17 
(seiscentos e doze mil, vinte e cinco reais e dezessete centavos).   

 
No mês de março/2021,o Restaurante Central, na expectativa de retorno do 
funcionamento, não doou 121 (cento e vinte e uma) latas de óleo de soja de 18 
(dezoito) litros com data de vencimento próxima, e não se encontrando instituições 
que pudessem receber esse quantitativo para uso, foi feito o descarte do produto, 
havendo perda, conforme relatado pela servidora Carmem Rosa da Cunha 
(Coordenadora de Nutrição).  
 
No mês de março/2021, a Diretoria de Gestão dos Restaurantes da Ufes, por meio  
do Restaurante Universitário de Alegre, doou o produto abaixo discriminado, no 
prazo de validade, evitando assim o desperdício ou perda do alimento.  Efetuou a 
doação à Prefeitura de Alegre, conforme documentado no Processo Digital nº 
23068.036673/2020-71, consubstanciado no Relatório de Movimentação de 
Almoxarifado - RMA e no Relatório de Movimentação de Estoque. 
 

Produto Unidade Quantidade Total (R$) 

Molho de pimenta fr. 38 191,52 

Total   191,52 

 
Os produtos foram doados em estado próprio para consumo, contribuindo a 
Instituição com as ações do estado do Espírito Santo de combate ao risco de 
segurança alimentar e nutricional de famílias em vulnerabilidade social, cumprindo 
também a Universidade seu papel de retorno social à população.  
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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 2021 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta 
Universidade, consubstanciados nos Processos nº 023437/2021-75 e nº 036673/2020-
71,baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de 
Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os. 

 
Campus universitário, 23 de abril de 2021. 

 
 

Eduardo Augusto Moscon Oliveira 
Relator  


