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PROCESSO Nº : 13.864/2016-88.  

INTERESSADO : DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 

(DCF/UFES). 

ASSUNTO : Balancete orçamentário e quadros demonstrativos da 
execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO de 
2016. 

 

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 agosto de 2016, encaminhados por meio 
do Memorando nº 19/2016 – DCF/UFES, de 13 de setembro de 2016. 

Após análise dos autos, destacamos: 
  
No balancete financeiro  
(Valores expressos em reais – R$)   

Variação patrimonial aumentativa:  
 
 No mês de agosto, as variações patrimoniais aumentativas totalizaram o 
valor de R$ 77.454.552,75 (setenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e 
quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), 
conforme fls. 11 e 12. 
  
 
Variação patrimonial diminutiva:  
 
          No mês de agosto, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram o 
valor de R$ 112.233.735,55 (cento e doze milhões, duzentos e trinta e três mil, 
setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fls. 8 
a 10,  destacando-se as diminuições abaixo: 
Rubrica Valores em reais 

Pessoal e encargos 66.321.663,02 

Aposentadoria e reformas 14.103.191,51 

Serviços de terceiros – pessoa física      216.137,15 

Serviços de terceiros – pessoa jurídica 13.074.743,82 

Consumo de materiais      209.543,97 

Encargos patronais   6.318.497,82    

Diárias         84.331,12 

Pensões    2.600.451,27 

Incentivos à educação   1.373.237,03 
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Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária:  
(Valores expressos em reais – R$)   
 
 
 
 
  
 

 

Saldo bancário em 31/8/2016 

 
 

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 agosto de 
2016, baseando-me no Estatuto desta Universidade, no Regimento Interno do 
Conselho de Curadores e no Parecer Técnico (fls. 23 e 24), e cumprindo-os. 
 

Campus universitário, 15 de setembro de 2016. 
 
 

Sônia Maria da Costa Barreto 
Relatora 

 

 

 

 

Dotação  802.195.977,34 

Empenhado  656.862.516,51 

Pago no mês  67.454.493,13 

Pago até o mês  524.939.012,04 

Recursos Conta Única – aplicados R$        143.595,82 

Limite de saque c/ vinculação de pagamento  R$   21.485.505,20  


