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PROCESSO Nº : 050318/2020-12 
INTERESSADO : HOSPITAL UNIVERSITÁRIO “CASSIANO ANTONIO 

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

execução orçamentária relativos ao mês de OUTUBRO 
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 outubro de 2020, encaminhados pelo Sistema de Protocolo Ufes 
em 13 de novembro de 2020. 

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

 

 
 
 
 
 
Mês de referência: cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 
cento e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos. 
 
Dispêndios  
 
 
 
 
 
  
Mês de referência: cento e cinquenta e dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, 
cento e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos. 
 
Variações patrimoniais aumentativas  
 
 Totalizaram o valor de R$ 12.505.226,51 (doze milhões, quinhentos e cinco 
mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos). 
  
Variações patrimoniais diminutivas 
  
          Totalizaram o valor de R$ 11.147.023,25 (onze milhões, cento e quarenta e 
sete mil, vinte e três reais e vinte e cinco centavos). 
 
 
 
 

Orçamentários  118.693.979,46 

Extraorçamentários  12.973.185,89 

Disponibilidade do período anterior  21.170.980,48 

Total geral  152.838.145,83 

Orçamentários                           118.963.302,93 

Extraorçamentários 15.770.298,97 

Disponibilidade para o período seguinte 18104.543,93 

Total geral  152.838.145,83 
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Dos quadros demonstrativos da execução orçamentária  
(valores expressos em reais – R$)  
 

Dotação 135.247.463,29 

Empenhado 118.604.384,15 

Pago no mês 10.660.625,38 

Pago até o mês      122.154.636,30 

 
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$ 
58.153.475,00 (cinquenta e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e 
setenta e cinco reais). 
Na conta 1.2.3.11.01.01 (aparelhos de medição e orientação), grupo de ativo 
não circulante imobilizado, consta o valor de R$ 756.440,00 (setecentos e 
cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), referente ao adiantamento 
de pagamento de equipamento hospitalar importado, adquirido junto à 
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICO, conforme Nota de Empenho nº 08158, 
de 2/7/2019. O cujo equipamento não foi recebido do fornecedor. 

 
 
 

 
 

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 outubro 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, 18 de novembro de 2020. 

 
 

Maria de Fátima Fontes Lelis 
Relatora 

 


