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PROCESSO Nº : 032900/2020-99 
INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS -  

DCF/UFES 
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da 

execução orçamentária relativos ao mês de JUNHO de 
2020. 

 
R E L A T Ó R I O 

 
    Trata o presente do balancete financeiro e dos quadros 
demonstrativos da execução orçamentária da Administração Central da 
Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes apresentados pelo 
Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF, relativos ao mês de junho 
de 2020. 

Após análise dos autos, destacamos:  
  
No balancete financeiro  
(valores expressos em reais – R$)  
 
Variações patrimoniais aumentativas   
  
 Totalizaram o valor de R$ 110.981.427,27 (cento e dez milhões, 
novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete  
centavos), conforme fls. 14 a 16 da peça 7 do Sistema de Protocolo Ufes.  
 Recebeu-se como aluguéis, energia e água o montante de R$ 68.994,89 
(sessenta e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove 
centavos). 
 
Variações patrimoniais diminutivas  
 
          Totalizaram o valor de R$ 88.966.433,00 (oitenta e oito milhões, 
novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais), conforme 
fls. 8 a 14 da peça 7 do Sistema de Protocolo Ufes, destacando-se as 
diminuições abaixo:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rubrica Valores em 
reais 

Pessoal e encargos 46.439.627,62 

Aposentadoria e reformas 19.220.882,48 

Serviços de terceiros – pessoa 
física 

 
41.626,38 

Serviços de terceiros – pessoa 
jurídica 

 
2.653.389,08 

Indenizações e restituições 237.652,90 

Incentivos à educação 2.211.925,97 
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Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária  
(valores expressos em reais – R$) 
 
 
 
  
 
 
 
Saldo bancário em 30/6/2020 
 

 
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 da Administração Central desta Universidade apresentados pelo 
Departamento de Contabilidade e Finanças, relativos ao mês de junho de 2020, 
baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do 
Conselho de Curadores e no parecer técnico, e cumprindo-os. 
 
 

Campus universitário, 16 de setembro de 2020. 
 
 
 

Sônia Maria da Costa Barreto 
Relatora 

 
 
 
 

Dotação 967.278.480,02 

Empenhado 837.608.518,17 

Pago no mês 69.986.01,86 

Pago até o mês 444.179.683,81 

Recursos conta única – aplicados R$ 158.516,76          

Limite de saque c/ vinculação de pagamento  R$ 16.663.114,73     


