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PROCESSO N.º : 034412/2020-16 
INTERESSADO : RESTAURANTE CENTRAL “FENELON BARBOSA DA 

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

execução orçamentária relativos ao mês de JULHO 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 Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva – RC relativos 
ao mês de julho de 2020, conforme peças do referido processo, em 17 de agosto de 2020. 
 

Após análise dos autos, destaca-se: 
 

BALANCETE FINANCEIRO – julho de 2020 
 

1. INGRESSOS   
 
 1.1. Orçamentários 

Arrecadação do Restaurante Central...R$       7.828,00       
Repasse da Ufes .................................R$     12.315,26            

  Receita própria recebida por DOC ......R$              0,00 
  Total da receita orçamentária...............R$     20.143,26 
  
 1.2. Saldo disponível em 30/6/2020 
  Recursos da conta única – aplicados........R$           0,00 

Limite de saque com vinc. de pagto.....R$  1.947.132,56   
  Ordem de pagamento..........................R$                 0,00 

Total.........................................................................R$   1.947.132,56 
 
TOTAL....................................................................................R$          1.967.275,82 
(um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais 
e oitenta e dois centavos).  
 
2. DISPÊNDIOS   
 
 2.1. Orçamentários 
  Material de consumo e outros..................R$       13.277,26 
  Pagamento de DARF...............................R$                0,00 
                      Total da despesa orçamentária...............R$       13.277,26 
 

2.2. Saldo disponível em 31/7/2020 
  Recursos da conta única – aplicados........R$                 0,00 
  Limite de saque com vinc. de pagto...........R$  1.953.998,56       
  Total.........................................................................R$   1.953.998,56 
 
TOTAL........................................................................................R$     1.967.275,82  
(um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais 
e oitenta e dois centavos).  
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DOS QUADROS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (valores 
expressos em reais – R$)     

 

Dotação 

 

544.668,98 

Empenhado 530.842,00 

Pago no mês       13.277,26                

Pago até o mês 968.222,10  

 
 
DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS MÓVEIS     
(valores expressos em reais – R$)    
 
Saldo do exercício anterior...................................................................2.602.902,06 
Saldo da movimentação anterior ............................................................403.107,88 
Saldo da movimentação do mês........................................................................0,00 
Saldo em 31/7/2020 .............................................................................3.006.009,94 
 
DO RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL 
 

Os restaurantes não funcionaram durante o mês de julho/2020, como forma de 
prevenção à disseminação da Covid-19. 

 
 

DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO  
 

O Almoxarifado tem registrado o montante, em estoque, de R$ 618.769,62 
(seiscentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois 
centavos). 
 
No mês de abril o Restaurante Central, por meio da Divisão de Gestão de 
Restaurantes, doou quatrocentos e cinquenta e seis quilos de feijão carioca, quinze 
de batata palha, sete de grão-de-bico e dezesseis de soja em grãos, dentro da 
validade, para a Secretaria Municipal de Agricultura de Cariacica, totalizando R$ 
2.179,46 (dois mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos) de 
gêneros secos, por estarem com a data de validade próxima do vencimento, evitando 
assim o desperdício ou perda do alimento, conforme relatado no Documento Avulso 
nº 23068.018834/2020-44. 
 
 
Além dos produtos acima descritos, foram doados à Prefeitura Municipal de Cariacica 
alguns hortifrutigranjeiros e laticínios, conforme tabela abaixo: 
 

Produto Unidade Quantidade Unitário (R$) Total (R$) 

Abacaxi kg 660 2,90    1.914,00 

Abóbora kg 188 1,98       372,24 

Abobrinha 
verde 

 
kg 

 
168 

 
1,68 

 
      282,24    

Banana–da-
terra 

 
kg 

 
70 

 
3,77 

 
      263,90 

Batata-inglesa kg 47 2,93       137,71 
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Berinjela kg 40 2,20         88,00 

Beterraba kg 110 1,89       207,90 

Cará  kg 106 3,00       168,00 

Cebola kg 80 2,82       225,60 

Cenoura kg 70 1,95       136,50 

Laranja kg 420 3,00       960,00 

Maçã kg 18 4,60         82,74 

Mamão  kg 100 3,22       322,00 

Melancia kg 170 1,40       238,00 

Repolho 
branco 

 
kg 

 
10 

 
1,44 

 
        14,40 

Repolho roxo kg 30 1,78         53,40 

     

Ovos unid. 850 0,33       280,50 

Leite litros 44 2,92       128,48 

 
Os produtos foram doados em estado próprio para consumo, contribuindo 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 Instituição seu 
papel de retorno social à população. 
 
O termo de doação do Restaurante Central à Prefeitura de Cariacica, por meio da 
Secretaria Municipal de Agricultura, no mês de abril, totalizou o valor de R$ 5.875,61 
(cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). 
 
O restaurante do Ceunes, por meio da Divisão de Gestão de Restaurantes, efetuou 
no mês de abril a doação à Prefeitura Municipal de São Mateus, para a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos 
perecíveis e não perecíveis com data de validade próxima do vencimento. 
Foram doados duzentos e sessenta e quatro quilos de feijão carioca, vinte e oito de 
canjiquinha, quarenta de trigo para quibe, trinta e cinco de proteína texturizada de soja 
e onze de batata palha, totalizando o valor de R$ 1.417,36 (mil, quatrocentos e 
dezessete reais e trinta e seis centavos) de gêneros secos, conforme relatado no 
Documento Avulso nº 23068.018834/2020-44. 
 
Além dos produtos acima descritos, foram doados à Prefeitura Municipal de São 
Mateus alguns hortifrutigranjeiros e um produto de origem animal, conforme tabela 
abaixo: 
 

Produto Unidade Quantidade Unitário (R$) Total (R$) 

Alho kg 10 20,35        203,50 

Abobrinha 
verde 

 
kg 

 
80 

 
1,93 

 
       154,40 

Beterraba kg 121 2,42        292,82 

Cebola kg 172 3,12        536,64 

Cenoura kg 160 2,04        326,40 

Inhame kg 70 3,30        231,00 

Laranja-pera kg 200 3,30        660,00 

Limão kg 11 4,57          50,27 

Maçã nacional kg 255 4,33     1.104,15   
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Melancia kg 450 1,82        819,00 

Pimentão 
verde 

 
kg 

 
5 

 
2,53 

 
        12,65 

Repolho 
branco 

 
kg 

 
25 

 
2,48 

 
        62,00 

Repolho roxo kg 7 2,83         19,81 

     

Ovos unid. 720 0,36        259,20 

 
Os produtos foram doados em estado próprio para consumo, contribuindo 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 Instituição seu 
papel de retorno social à população. 
 
O termo de doação do Restaurante Central à Prefeitura Municipal de São Mateus, por 
meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de abril, totalizou o valor 
de R$ 6.149,20 (seis mil, cento e quarenta e nove reais e vinte centavos). 
 
No mês de abril a Diretoria de Gestão dos Restaurantes da Ufes, por meio do 
Restaurante Universitário de Alegre, doou dezesseis quilos de feijão carioquinha e 
vinte de canjiquinha à Prefeitura de Alegre, dentro da validade, totalizando R$ 146,24 
(cento e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) de gêneros secos, por 
estarem com a data de validade próxima do vencimento, evitando assim o desperdício 
ou perda do alimento. E efetuou a doação de dois quilos de beterraba, dezessete e 
meio de cebola, onze de cenoura, quinze de laranja, e trinta e um e meio de maçã, 
além de duzentas e trinta e uma unidades de ovos, à Prefeitura Municipal de Jerônimo 
Monteiro (Casa de Amparo aos Idosos Maria Bossois Lannes), próprios para 
consumo, no valor de R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta 
centavos), conforme relatado no Documento Avulso nº 23068.018834/2020-44. 
 
Além dos produtos acima descritos, foram doados à Prefeitura Municipal de Alegre 
alguns hortifrutigranjeiros e laticínios, conforme tabela abaixo: 
 

Produto Unidade Quantidade Unitário (R$) Total (R$) 

Abóbora kg 42 2,11      88,62 

Batata-doce kg 46 3,29    151,30 

Beterraba kg 77 2,56    197,10 

Cebola kg 47 4,76    223,70 

Cenoura kg 35 2,25      78,75 

Chuchu kg 37 1,45      53,65 

Inhame kg 41 4,57    187,40 

Laranja kg 173 3,28    567,40 

Maçã kg 234 4,92 1.151,00 

Melancia kg 234 1,74    407,20 

Melão  kg 128 4,82    617,00 

Pepino kg 39 2,97    115,80 

Quiabo kg 40 4,50    180,00 

Rabanete kg 19 3,85      73,15 

Repolho 
branco 

 
kg 

 
80 

 
1,68 

 
   134,40 
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Repolho roxo kg 17 2,71      46,07 

Tomate kg 32 3,70    118,40 

     

Ovos unid. 732 0,43    314,76 

 
Os produtos foram doados em estado próprio para consumo, contribuindo 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 Instituição seu 
papel de retorno social à população. 
 
O termo de doação do Restaurante Universitário à Prefeitura Municipal de Alegre, no 
mês de abril, totalizou o valor de R$ 4.851,94 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um 
reais e noventa e quatro 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 junho de 2020 do Restaurante Central Fenelon Barbosa da Silva desta 
Universidade, consubstanciados no Processo n° 034412/2020-16, baseando-me no 
Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do Conselho de Curadores e no 
parecer técnico, e cumprindo-os. 

 
Campus universitário, 22 de setembro de 2020. 

 
 

Fernando Coutinho Bissoli 
Relator  


