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PROCESSO Nº : 040092/2020-33 
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO 

MORAES” - HUCAM 
ASSUNTO : Balancete financeiro e quadros demonstrativos da 

execução orçamentária relativos ao mês de AGOSTO 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 Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes - Hucam 
relativos ao mês de agosto de 2020, encaminhados pelo Sistema de Protocolo Ufes 
em 21 de setembro de 2020. 

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

 

 
 
 
 
 
Mês de referência: sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos. 
 
Dispêndios:  
 
 
 
 
 
  
Mês de referência: sessenta e três milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos. 
 
 
Variações patrimoniais aumentativas:  
 
 Totalizaram o valor de R$ 16.525.600,85 (dezesseis milhões, quinhentos e 
vinte e cinco mil, seiscentos reais e oitenta e cinco centavos). 
  
Variações patrimoniais diminutivas: 
  
          Totalizaram o valor de R$ 11.226.822,72 (onze milhões, duzentos e vinte e seis 
mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). 
  
 
 

Orçamentários  50.563.144,60 

Extraorçamentários  12.108.336,97 

Disponibilidade do período anterior  998.165,73 

Total geral  63.669.647,30 

Orçamentários                           51.934.958,83 

Extraorçamentários 10.127.726,97 

Disponibilidade para o período seguinte 1.606.961,50 

Total geral  63.669.647,30 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

                                                       CONSELHO DE CURADORES 

 

                                                                                                                                                             FSA/HF 

 

Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária 
(valores expressos em reais – R$):  
 

Dotação 132.488.092,23 

Empenhado   99.059.940,86 

Pago no mês 10.810.159,19 

Pago até o mês       101.721.939,59 

 
Movimentação de material:    
 
 O controle de material é feito pela Unidade 155012 (Ebserh), conforme 
contrato de cessão com a Ufes – Hucam. 
 
Movimentação de bens móveis:  
 

O Relatório Contábil de Bens Móveis - RMB tem registrado o montante de R$ 
58.342.406,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos 
e seis reais). 
 
 

 
 

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 agosto de 2020 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, e cumprindo-
os. 

 
 Campus universitário, 29 de setembro de 2020. 

 
 

Maria de Fátima Fontes Lelis 
Relatora 

 


