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A 
Universidade  Federal  de  Uber-

lândia  é  uma  fundação  pública 

de educação superior, integrante 

da Administração Federal Indireta e vincu-

lada ao Ministério da Educação (MEC). Au-

torizada a funcionar como Universidade de 

Uberlândia, pelo Decreto-Lei nº 762/1969, 

tornou-se Universidade Federal de Uberlân-

dia (UFU) com a Lei nº 6.532/1978, com-

pletando  seus  40  anos  em  2018.  A  UFU 

Visão geral organizacional 

conta com autonomia didático-científica, 

administrativa  e  de  gestão  financeira  e  pa-

trimonial. Sua organização e funcionamento 

são regidos pela legislação federal, por seu 

Estatuto e Regimento Geral e por normas 

complementares.

Com sede em Uberlândia-MG, a UFU 

expandiu sua atuação para outras 03 cidades 

da região, totalizando 07 campi universitários 

assim distribuídos: 

Ituiutaba

Uberlândia Monte Carmelo Patos de Minas

• UBERLÂNDIA: 

Campi  Santa Mônica, Umuarama, 

Educação Física e Glória 

• ITUIUTABA: 

Campus  Pontal

• MONTE CARMELO:

Campus  Monte Carmelo 

• PATOS DE MINAS: 

Campus  Patos de Minas 

Demonstrações Contábeis 
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A  UFU  oferece  como  principais  ser-

viços o ensino gratuito, por meio dos cur-

sos de graduação, pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado), educação básica e 

educação profissional e tecnológica, além de 

pós-graduação lato sensu (especializações); 

desenvolve também pesquisas de qualidade 

VISÃO:
Ser referência regional, nacional e 

internacional  de  Universidade  pú-

blica  na  promoção  do  ensino,  da 

pesquisa e da extensão em todos 

os campi, comprometida com a ga-

rantia dos Direitos Fundamentais e 

com  o  desenvolvimento  regional 

integrado, social e ambientalmente 

sustentável.

MISSÃO:
Desenvolver o ensino, a pesquisa e 

a extensão de forma integrada, rea-

lizando a função de produzir e dis-

seminar as ciências, as tecnologias, 

as inovações, as culturas e as artes, 

e  de  formar  cidadãos  críticos  e 

comprometidos com a ética, a de-

mocracia e a transformação social.

Ituiutaba

11 cursos 
de graduação 

presenciais

2.054 
matriculados 

na graduação

62 
técnicos 

administrativos

168 
docentes

1 curso 
mestrado

acadêmico

38 
matriculados na 

pós-graduação

stricto sensu

Uberlândia

58 cursos 
de graduação 

presenciais

17.961 
matriculados 

na graduação

2.930 
técnicos 

administrativos

1.807 
docentes

39 cursos 
mestrado acadêmico

8 cursos 
mestrado profissional

23 cursos
doutorado

3.951 
matriculados na 

pós-graduação

stricto sensu

Monte Carmelo

5 cursos 
de graduação 

presenciais

887 
matriculados 

na graduação

53 
técnicos 

administrativos

60 
docentes

Patos de Minas

3 cursos 
de graduação 

presenciais

459 
matriculados 

na graduação

32 
técnicos 

administrativos

33 
docentes

2 cursos
mestrado

acadêmico

46 
matriculados na 

pós-graduação

stricto sensu

Conheça os principais números da UFU nas 4 cidades
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e diversas atividades de extensão, que é a efe-

tiva interação da Universidade com a socie-

dade. Destacam-se os serviços assistenciais 

prestados  na  área  da  saúde  pelo  Hospital 

de Clínicas de Uberlândia (HC-UFU), que, 

além de sua função na formação dos profis-

sionais da área, exerce um papel essencial no 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo refe-

rência em Atenção de Média e Alta Comple-

xidade Ambulatorial e Hospitalar para a re-

gião do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, 

Pontal,  Sudoeste  de  Goiás,  dentre  outras.

ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Nossos 
resultados

Taxa de sucesso 
na graduação

Redução dos 
índices de evasão 

e retenção

Número de projetos 
de pesquisa

Nossa 
missão

“
Desenvolver o ensino, a 
pesquisa e a extensão 

de forma integrada, 
realizando a função de 

produzir e disseminar as 
ciências, as tecnologias, 
as inovações, as culturas 
e as artes, e de formar 

cidadãos críticos e 
comprometidos com a 
ética, a democracia e a 
transformação social.

”

Ensino
Educação básica

Educação profissional
Graduação

Pós-Graduação

A
T

IV
ID

A
D

E
 D

E
 A

P
O

IO

Nossa cadeia de valor
Espaço físico →  Adequação da infraestrutura, otimização da ocupação e a gestão do espaço físico 
em consonância aos Planos Diretores.

Pessoas →  Valorização do servidor, humanização de suas relações de trabalho, promoção de seu 
desenvolvimento profissional, desenvolvimento de ações de recomposição, ampliação, dimensio-
namento e reorganização do quadro permanente de pessoal e de gestão do quadro terceirizado. 

Tecnologia  da  Informação  → Desenvolvimento  e  aprimoramento  de  ferramentas  institucionais 
para a obtenção e tratamento dos dados, e a geração de informações úteis.

Orçamento →  Aprimoramento dos processos de captação e de gestão de recursos financeiros, 
alinhando-os à melhoria dos indicadores de desempenho institucionais.

Pesquisa
Pesquisa básica

Pesquisa avançada
Inovações

Extensão
Extensão
Cultura
Artes

Transversalidade
Políticas públicas e outras formas de intervenção no ambiente 

Internacionalização e interinstitucionalização

Acima apresentamos a cadeia de valor, 

as principais atividades e produtos da insti-

tuição. 

Enquanto um sistema aberto e dinâmi-

co,  a  instituição  apresenta  inputs  (entradas 

primárias  e  permanentes),  processamento 

(protocolos específicos de ensino, pesquisa 

e extensão) e outputs (saídas, que são o resul-

tado dos processos de ensino, da pesquisa e 

da extensão).

Nesse sentido, os processos direta-

mente relacionados à missão são denomina-

dos  finalísticos,  ou  seja,  aqueles  que  ocor-

rem  nas  salas  de  aula,  nos  laboratórios  de 

ensino e de pesquisa, nas bibliotecas e nas 

atividades de extensão. Por sua vez, são de-

nominados processos de apoio aqueles que 

objetivam viabilizar e facilitar os processos 

finalísticos  que  ocorrem  nos  restaurantes 

universitários, nas moradias estudantis, nas 

áreas administrativas, dentre outros.

Para  cumprir  a  missão  e  a  visão,  bem 

como para atingir seus objetivos e resulta-

dos  estabelecidos  (cadeia  de  valor),  a  Uni-

Demonstrações  Contábeis 
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versidade  conta  com  uma  estrutura  orga-

nizacional,  prevista  em  Regimento  Geral 

e  consolidada  pela  Resolução  01/2012  do 

Conselho Universitário (CONSUN).

•  Conselho  Universitário  (CONSUN):  

órgão  máximo  de  função  normativa,  deli-

berativa e de planejamento, responsável por 

traçar  a  política  universitária  que  orienta  a 

UFU em todas as suas ações.

• Reitoria:  órgão executivo central que 

administra, coordena, fiscaliza e superinten-

de as atividades da UFU.

• Unidades Acadêmicas:  órgão básico 

Conselho Diretor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Conselho de 
Extensão, Cultura e 

Assuntos e Estudantis

Conselho de Graduação

Conselho de Pesquisa
e Pós-Graduação

Conselho de 
Integração

Universidade-Sociedade

Vice-Reitoria

Coordenações de 
Programas de 

Pós-Graduação

Assembleia da Unidade

Órgãos 
Complementares

Outras Estruturas

Coordenações de 
Cursos de Graduação

Coordenações 
de Núcleos

Departamentos

Órgãos Suplementares

Órgãos Administrativos

Pró-Reitorias

Unidades Especiais 
de Ensino

Assesssorias Especiais

UNIDADES ACADÊMICAS

REITORIA

DIRETORIA DA UNIDADE

CONSELHO DA UNIDADE

da  UFU,  devendo  possuir  organização,  es-

trutura e meios necessários para desempe-

nhar, no seu nível, todas as atividades e exer-

cer todas as funções essenciais ao desenvol-

vimento do ensino, pesquisa e extensão.

Para representar a Universidade e con-

duzir a gestão das atividades de ensino, pes-

quisa, extensão e de administração, a UFU 

conta  com  uma  equipe  de  gestores  que 

compõem a sua alta administração, apresen-

tada na página seguinte.

Apresentadas a missão e a visão institu-

cional, o modelo de negócio e sua estrutu-

Conheça o detalhamento 

das principais unidades 

organizacionais da UFU 

no nosso Portal:

http://www.ufu.br/

unidades-organizacionais

6 Pró-Reitorias

Pró-Reitoria de Graduação

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

15 Órgãos 
administrativos

Auditoria Geral

Centro de Educação a Distância

Centro de Tecnologia da Informação

Diretoria de Avaliação Institucional

Diretoria de Comunicação Social

Diretoria de Experimentação Animal

Diretoria de Experimentação Vegetal

Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais

Editora da UFU

Gabinete do Reitor

Ouvidoria Geral

Prefeitura Universitária

Procuradoria Geral

Secretaria Geral

Sistema de Bibliotecas

3 Órgãos 
suplementares

Hospital de Clínicas de Uberlândia

Hospital Odontológico

Hospital Veterinário

A UFU
administrativa

16 Institutos

Instituto de Artes

Instituto de Biologia

Instituto de Biotecnologia

Instituto de Ciências Agrárias

Instituto de Ciências Biomédicas

Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal

Instituto de Ciências Humanas

Instituto de Ciências Sociais

Instituto de Economia e Relações Internacionais

Instituto de Filosofia

Instituto de Física

Instituto de Geografia

2 Unidades Especiais 
de Ensino

Escola de Educação Básica

Escola Técnica de Saúde

16 Faculdades

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Eng. de Produção e Serviço Social

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design

Faculdade de Ciências Contábeis

Faculdade de Computação

Faculdade de Direito

Faculdade de Educação

Faculdade de Educ. Física e Fisioterapia

Faculdade de Eng. Civil

Faculdade de Eng. Elétrica

Faculdade de Eng. Mecânica

Faculdade de Eng. Química

Faculdade de Gestão e Negócios

Faculdade de Matemática

Faculdade de Medicina

Faculdade de Med. Veterinária

Faculdade de Odontologia

A UFU
acadêmica

Instituto de História

Instituto de Letras e Linguística

Instituto de Psicologia

Instituto de Química

Demonstrações  Contábeis 
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ra organizacional, torna-se relevante relatar 

algumas  dificuldades  apresentadas  no  ano 

de 2018 que impactaram diretamente no de-

sempenho da instituição para cumprimento 

de sua missão e objetivos propostos.

O  ano  de  2018  foi  novamente  de  in-

certezas com relação ao cenário econômico, 

além das dificuldades relacionadas ao cres-

cimento econômico lento; soma-se ainda a 

esse cenário as eleições presidenciais. 

Conforme dados da Secretaria do Tesou-

ro Nacional, as contas públicas em 2018 re-

gistraram novamente déficit e uma piora com 

relação ao ano de 2017. Apesar da expansão 

do PIB, conforme dados do Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE), a recu-

peração econômica acontece em ritmo lento. 

O chamado “Novo Regime Fiscal” 

que  limitou  os  Gastos  Públicos  por  meio 

da Emenda Constitucional Nº 95 – ou 

seja,  a  partir  de  2018,  os  gastos  federais 

só poderão aumentar de acordo com a in-

flação  acumulada  conforme  o  Índice  Na-

cional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo 

(IPCA)  –  refletiu  em  contingenciamentos 

decretados  no  período  de  execução  orça-

mentária;  por  essa  razão,  diversos  ajustes 

tornaram-se  necessários  para  que  a  execu-

ção se enquadrasse nas limitações impostas. 

Com esse cenário, novamente a percep-

ção das Unidades decisórias da UFU em seus 

diferentes níveis foi a de que seria necessá-

rio  retrair  a  expansão  prevista  e  centrar-se 

nas ações já existentes. As restrições de or-

çamento tem impactado significativamen-

te na conclusão do projeto de expansão da 

universidade,  bem  como  na  renovação  do 

parque de informática e equipamentos de la-

boratório, uma vez que, a partir de 2018, os 

recursos para investimentos foram significa-

tivamente reduzidos, comprometendo o pla-

nejamento  previsto  no  PIDE  2016-2021. 

GESTÃO DE CUSTOS

Em  2011,  o  governo  criou  o  Sistema 

de Custos do Governo Federal, gerenciado 

pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Nessa mesma época foi criado o Sistema de 

Informações de Custos (SIC), que é gerido 

pela Coordenação de Informações de Cus-

tos (COINC). Por meio dessas duas estrutu-

ras desenvolveu-se o sítio Tesouro Transpa-

rente e, nesse, o módulo Portal de Custos do 

Governo Federal.

Como  resultado,  espera-se  contribuir 

para o planejamento orçamentário, políticas 

de contingenciamento, controle do teto dos 

gastos  e  a  qualidade  dos  gastos  públicos. 

No  início  de  2018,  a  STN  disponibilizou 

no SIAFI WEB a aba “Centros de Custos”, 

sendo sua utilização obrigatória por todas as 

unidades integrantes do SIAFI. 

Nesse  momento,  a  UFU  realizou  a 

integração,  revisão  e  atualização  dos  ca-

dastros nos sistemas estruturantes SIAPE 

(Sistema  Integrado  de  Administração  de 

Pessoal), SIORG (Sistema de Informa-

ções  Organizacionais)  e  SIAFI  conforme 

orientações  da  STN  e  do  MEC.  Realizou 

Demonstrações  Contábeis 
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também  adaptações  no  Sistema  de  Infor-

mações para o Ensino (SIE) e adotou no-

vos procedimentos no Sistema Eletrônico 

de Informações (SEI) relativos a liquidação 

das despesas. Com tais procedimentos foi 

possível realizar, por meio do SIAFI WEB, 

a alocação das despesas por unidade con-

sumidora – SIORG – de recursos no perí-

odo de competência.

Os resultados das alocações dos custos 

podem  ser  verificados  em  dois  ambientes: 

no Portal de Custos do Governo Federal, de 

acesso livre, e no Tesouro Gerencial, siste-

ma de acesso aos gestores públicos.

O Portal de Custos do Governo Fede-

ral mostra a tendência dos custos, em uma 

referência  às  estimativas  e  distribuição  de 

custos por área de atuação. 

Demonstrações  Contábeis 
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O 
escopo desta declaração abran-

ge  as  demonstrações  contábeis 

consolidadas da Universida-

de  Federal  de  Uberlândia  –  UFU  (Órgão 

26274)  que  é  composto  por  2  Unidades 

Gestoras Executoras: Universidade Federal 

de Uberlândia  (UG 154043) e Hospital de 

Clínicas da UFU (UG 150233).

A conformidade contábil das demons-

trações contábeis é realizada pelo contador 

responsável pelo órgão, de acordo com os 

procedimentos  descritos  no  Manual  SIA-

FI. Este é um processo que visa assegurar 

a integridade, fidedignidade e a confiabili-

dade das informações constantes no SIA-

FI – Sistema Integrado de Administração 

Financeira,  que  é  o  sistema  do  Governo 

Federal onde são executados os atos e fa-

tos da gestão orçamentária, financeira e pa-

trimonial.

Declaração do Contador

As Demonstrações Contábeis da UFU 

são as seguintes:

• Balanço Patrimonial (BP) – evidencia os 

ativos e passivos da instituição.

•  Demonstração  das  Variações  Patrimo-

niais (DVP) – neste demonstrativo é apura-

do o resultado patrimonial do período, fruto 

do confronto das variações patrimoniais au-

mentativas (receitas) com as variações patri-

moniais diminutivas (despesas).

• Balanço Orçamentário (BO) – traz a in-

formação do orçamento aprovado em con-

fronto com sua execução, ou seja, a receita 

prevista versus a arrecadada e a despesa auto-

rizada versus a executada.

• Balanço Financeiro (BF) – evidencia as re-

ceitas  e  despesas  orçamentárias,  bem  como 

os  ingressos  e  dispêndios  extraorçamentá-

rios, conjugados com os saldos de caixa do 

exercício anterior e a do exercício seguinte.

Demonstrações  Contábeis 
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• Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(DFC)  – visam  demonstrar  o  fluxo  finan-

ceiro da instituição no período, ou seja, as 

entradas de recursos em confronto com as 

saídas.

•  Notas  Explicativas  (NE)  – informações 

adicionais  e  parte  integrante  das  DCASP 

(Demonstrações  Contábeis  Aplicadas  ao 

Setor  Público).  Seu  objetivo  é  facilitar  a 

compreensão  das  DCASP.  Englobam  in-

formações  exigidas  pela  lei,  pelas  normas 

contábeis e outras não suficientemente evi-

denciadas nas demonstrações.

Estas  demonstrações  contábeis  foram 

elaboradas observando as normas contábeis 

vigentes no Brasil, a saber: a Lei 4.320/64, a 

Lei Complementar 101/00 – LRF, as Nor-

mas  Brasileiras  de  Contabilidade  Técnicas 

do Setor Público – NBC TSP, o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª 

edição – MCASP e o Manual SIAFI.

AVANÇOS
Cabe ressaltar que no exercício de 

2018 tivemos avanços substanciais na qua-

lidade  das  informações  contábeis  da  Uni-

versidade  Federal  de  Uberlândia,  dentre 

elas destacamos as seguintes:

• O término da implantação do contro-

le do saldo de contratos de forma individu-

alizada,  propiciando  o  valor  executado  de 

cada contrato.

• O início da utilização da aba centro de 

custos no SIAFI, onde os custos são aloca-

dos para a referida Unidade Consumidora, 

sendo  utilizado  o  Sistema  de  Informações 

Organizacionais  (SIORG)  para  identificar 

a  Unidade  Consumidora.  O  procedimento 

trouxe como benefício a alocação dos cus-

tos por competência, ou seja, é alocado di-

retamente para a Unidade Consumidora no 

mês em que é realizado.

• Aperfeiçoamento nos controles e 

análises  das  equações  contábeis  que  levou 

a instituição a finalizar o ano sem qualquer 

restrição contábil aplicada às demonstrações 

contábeis.

• A consolidação da tramitação de do-

cumentos e processos pelo Sistema Eletrô-

nico de Informações (SEI), que levou a uma 

redução significativa de tempo no processa-

mento  das  informações,  desde  o  ateste  da 

despesa até o registro contábil no SIAFI.

• O acompanhamento efetivo da utili-

zação dos códigos da Guia de Recolhimen-

to da União (GRU) na realização da receita, 

acarretando uma correta segregação das re-

ceitas correntes e de capital.

• Conclusão dos registros das obras fi-

nalizadas no Sistema de Gestão dos Imóveis 

de  Uso  Especial  da  União  (SPIUnet)  que 

faz a gerência da utilização dos imóveis da 

União.

RESSALVAS
Devido à complexidade, diversidade e 

amplitude de alguns processos de trabalho 

da  Universidade,  na  busca  pela  qualidade 

das nossas informações, temos ainda desa-

fios a serem superados, conforme destaca-

mos a seguir:

• Implantação completa da contabilida-

de de custos com a criação dos centros de 

custos e critérios de rateios para as despesas 

comuns as várias áreas da Universidade.

• Estabelecer rotinas e procedimentos 

nos  controles  dos  almoxarifados  da  insti-

tuição, em especial, do HCU.

•  Implantação  das  rotinas  e  procedi-

mentos para que as reavaliações dos imóveis 

registrados no SPIUnet seja anual.

Demonstrações  Contábeis 



10

• Implantação da conformidade de 

gestão.

• Estabelecer rotinas e procedimentos 

para a tempestiva prestação de contas nos 

termos de execução de descentralização or-

çamentária, termos de parceira e convênios 

que se encontram com as datas de vigên-

cias expiradas.

DECLARAÇÃO
Considerando os avanços realiza-

dos, DECLARO que as informações cons-

tantes das Demonstrações Contábeis: 

Balanço Patrimonial, Demonstração das 

Variações Patrimoniais, Balanço Orçamen-

tário, Balanço Financeiro e Demonstração 

dos  Fluxo  de  Caixa,  regidos  pela  Lei  nº 

4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Téc-

nicas  de  Contabilidade  do  Setor  Público 

e  pelo  Manual  de  Contabilidade  Aplicada 

ao Setor Público, relativos ao exercício de 

2018, refletem nos seus aspectos mais rele-

vantes  a  situação  orçamentária,  financeira 

e  patrimonial  da  Universidade  Federal  de 

Uberlândia, exceto no tocante às ressalvas 

apontadas.

Uberlândia – MG, 31 de janeiro de 2019

Franciel Pires  Espindula

CRC – MG – 099996/O-5

Contador Responsável pela 

Universidade Federal de Uberlândia

Base de Preparação das 
Demonstrações e das 
Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis (DCON) 

consolidam as informações Patrimoniais, 

Orçamentárias  e  Financeiras  da  Fundação 

Universidade  Federal  de  Uberlândia  (FU-

FUB),  Órgão  26274,  Gestão  15260,  fun-

dação pública integrante da Administração 

Federal Indireta, vinculada ao Ministério da 

Educação (MEC), composta pelas seguintes 

Unidades administrativas:

• Universidade Federal de Uberlân-

dia – UFU, Unidade Gestora (UG) 154043, 

Unidade Orçamentária (UO) 26274 e CNPJ 

25.648.387/0001-18.

•  Hospital  de  Clínicas  de  Uberlândia 

(HCU), Unidade Gestora (UG) 150233, 

Unidade Orçamentária (UO) 26396 e CNPJ 

25.648.387/0002-07.

As Demonstrações Contábeis são ela-

boradas em consonância com a Lei 4.320/64, 

a Lei Complementar 101/00 (LRF), o De-

creto-Lei  200/67,  o  Decreto  93.872/86  e 

alinhadas  às  diretrizes  das  Normas  Brasi-

leiras  de  Contabilidade  Aplicadas  ao  Setor 

Público (NBC T SP), a estrutura Conceitual 

(NBC T SP 01 a 10) e (NBC T 16.6-R1 a 

16.10); ao Manual de Contabilidade Aplica-

da ao Setor Público (MCASP), ao Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), 

as Normas Internacionais de Contabilidade 

Aplicadas  ao  Setor  Público  (IPSAS),  bem 

como à normatização da Contabilidade 

Aplicada ao Setor Público editada pela Se-

cretaria do Tesouro Nacional (STN) e pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

O objetivo principal das DCON é for-

necer,  aos  diversos  usuários,  informações 

sobre  a  situação  econômico-financeira  da 

entidade, quais sejam: a sua situação patri-

Documento assinado 

eletronicamente por 

Franciel Pires Espindula, 

Contador, em 07/02/2019, 

às 13:53. A autenticidade 

do documeto pode ser 

conferida no site https://

www.sei.ufu.br/sei/

controlador_externo.

php?acao=documento_

conferir&id_orgao_

acesso_externo=0, 

informando o código 

verificador 1006940 e o 

código CRC ADE61AE5.
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monial, o seu desempenho e os seus fluxos 

de caixa em determinado período ou exercí-

cio financeiro.

As  demonstrações  contábeis  são  for-

madas pelas seguintes peças:

I. Balanço Patrimonial (BP).

II. Demonstração das Variações Patri-

moniais (DVP).

III. Balanço Orçamentário (BO).

IV. Balanço Financeiro (BF).

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(DFC).

VI. Notas Explicativas (NE).

I)  Balanço  Patrimonial  — evidencia, 

qualitativa  e  quantitativamente,  a  situação 

patrimonial da entidade,  bem como os atos 

potenciais. Sendo composto por: a. Quadro 

Principal; b. Quadro dos Ativos e Passivos 

Financeiros  e  Permanentes;  c.  Quadro  das 

Contas  de  Compensação  (controle);  e  d. 

Quadro  demonstrativo  do  Superávit/Défi-

cit Financeiro.

II)  Demonstração  das  Variações  Pa-

trimoniais — evidencia as alterações no pa-

trimônio,  resultantes  ou  independentes  da 

execução orçamentária e indica o resultado 

patrimonial do exercício.

III) Balanço Orçamentário — demons-

tra  as  receitas  por  categoria  econômica  e 

origem,  especificando  a  previsão  inicial,  a 

atualizada, a receita realizada e o saldo. De-

monstra, também, as despesas por categoria 

econômica e grupo de despesa, discriminan-

do a dotação inicial, a atualizada, as despe-

sas empenhadas, as liquidadas, as pagas e o 

saldo  da  dotação.  Sendo  composto  por:  a. 

Quadro  Principal;  b.  Quadro  da  Execução 

dos  Restos  a  Pagar  Não  Processados;  e  c. 

Quadro  da  Execução  dos  Restos  a  Pagar 

Processados.

IV)  O  Balanço  Financeiro  — eviden-

cia as receitas e despesas orçamentárias, os 

ingressos  e  dispêndios  extraorçamentários, 

conjugados com os saldos de caixa do exer-

cício anterior e os que se transferem para o 

início do exercício seguinte.

V) Demonstração dos Fluxos de Cai-

xa — permite avaliar como a entidade obte-

ve recursos para financiar suas atividades e 

como eles foram utilizados.

VI) Notas Explicativas — informações 

adicionais para facilitar a compreensão das 

demonstrações contábeis.

Resumo dos Principais Critérios 
e Políticas Contábeis

A União, administração centralizada do 

Governo  Federal,  adota  a  metodologia  de 

Consolidação  das  Demonstrações  Contá-

beis no momento da escrituração contábil, 

por  meio  dos  critérios  de  compensação  e 

de exclusão de itens das demonstrações que 

compensam ou eliminam, respectivamente, 

as  transações  realizadas  entre  as  entidades 

que compõem o Orçamento Fiscal e da Se-

guridade Social – OFSS.

No Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP), essas operações são rea-

lizadas  a  partir  da  identificação  das  contas 

contábeis que possuem o quinto nível igual 

a 2 – Intra – OFSS. As regras de compen-

sação  são  aplicadas  às  demonstrações:  Ba-

lanço Patrimonial; Demonstrações das Va-

riações Patrimoniais; Balanço Financeiro; e 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa. 

Em relação à consolidação do BF e da 

DFC, faz-se necessário um especial destaque 

em relação aos saldos de Caixa e Equivalen-

tes de Caixa quando comparados os saldos 

dessas demonstrações com os apresentados 
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no BP. Os saldos de Caixa e Equivalentes de 

Caixa do BF e da DFC são apresentados sem 

consolidação, enquanto que no BP ocorre a 

apresentação  do  valor  consolidado,  isto  é, 

com a compensação entre ativos e passivos 

de  quinto  nível  2  –  Intra.  Isso  decorre  da 

dificuldade de segregação dos fluxos exibi-

dos no BF e na DFC, em relação às opera-

ções de natureza “Intra”, visto que a lógica 

de  consolidação  do  modelo  PCASP  é  de 

saldo de contas e não de fluxos financeiros.

Conta Única Do Governo Federal
A conta única, derivada do princípio de 

unidade de tesouraria (Decreto 93.872/86), 

é mantida no Banco Central do Brasil (BA-

CEN), gerenciada pela Secretaria do Tesou-

ro Nacional (STN) e acolhe todas as dispo-

nibilidades  financeiras  da  União,  inclusive 

as da UFU. É subdividida em Conta Única 

Recursos  Tesouro  Nacional,  Conta  Única 

Recursos Previdenciários e Conta Única 

Recursos  Dívida  Pública.  Assim,  todas  as 

receitas e despesas, orçamentárias e extraor-

çamentárias,  isto  é,  todos  os  recebimentos 

e pagamentos, são realizadas e controladas 

em um único caixa.

Ajustes de Exercícios Anteriores
É  uma  prática  contábil  que  compõe 

a  linha  de  Resultados  Acumulados  do  BP, 

composta  pelo  Resultado  do  Exercício  e 

pelos  Resultados  de  Exercícios  anteriores, 

que  recebe  registros  tanto  positivos  quan-

to  diminutivos  que  afetam  diretamente  o 

Patrimônio Líquido do órgão, ou seja, sem 

transitar  pelas  contas  de  resultado,  por  se 

referir a exercícios encerrados. Cabe desta-

car que as contas de Ajustes de Exercícios 

Anteriores  têm  a  finalidade  de  registrar  os 

efeitos da mudança de critério contábil ou 

da retificação de erro imputável a exercício 

anterior que não possam ser atribuídos a fa-

tos subsequentes.

Créditos Orçamentários 
x Recursos Financeiros

No contexto da Contabilidade Pública, 

os termos Crédito Orçamentário e Recurso 

Financeiro têm significados distintos. Crédi-

to Orçamentário pode ser entendido como 

a autorização legislativa, através da Lei Or-

çamentária Anual (LOA), para a realização 

das despesas fixadas. Já o Recurso Financei-

ro refere-se a caixa e equivalentes de caixa, 

numerário, dinheiro e valor arrecadado atra-

vés das receitas estimadas também na LOA.

Execução  orçamentária  é  a  utilização 

dos  créditos  orçamentários  (empenho).  A 

execução financeira representa o fluxo (in-

gresso  e  saída)  dos  recursos  financeiros. 

Ambas visam a realização dos subprojetos 

e/ou  subatividades  atribuídos  às  Unidades 

Orçamentárias pelo Orçamento. As exe-

cuções  orçamentária  e  financeira  ocorrem 

concomitantemente,  por  estarem  atreladas 

uma a outra. Havendo o Crédito orçamen-

tário  e  não  existindo  o  recurso  financeiro, 

não poderá ocorrer a despesa.

Restos a Pagar
Os  Restos  a  Pagar  (RAP)  correspon-

dem às despesas empenhadas mas que não 

foram  pagas  até  31  de  dezembro  do  exer-

cício  financeiro  correspondente,  por  não 

ter havido a entrega do produto adquirido 

ou  a  prestação  de  serviço  contratada.  No 

encerramento de cada exercício financeiro, 

essas despesas devem ser registradas conta-

bilmente como obrigações a pagar no exer-

cício seguinte, os “resíduos passivos”, e se-

rão financiadas (pagas) à conta de recursos 
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arrecadados  durante  o  exercício  financeiro 

em que não ocorreu a emissão do empenho.

Na inscrição dos restos a pagar, esses 

são  classificados  em  processados  e  não 

processados.  Os  restos  a  pagar  processa-

dos  referem-se  a  despesas  empenhadas  e 

liquidadas. Já os restos a pagar não proces-

sados  referem-se  a  despesas  empenhadas, 

mas ainda não liquidadas.

Moeda funcional e saldos em 
Moedas estrangeiras

A moeda funcional da União é o 

Real. Os saldos em moeda estrangeira 

são  convertidos  para  a  moeda  funcional, 

empregando-se a taxa de câmbio vigente na 

data das demonstrações contábeis. A única 

exceção refere-se aos saldos iniciais de Caixa 

e Equivalentes de Caixa, no BF e na DFC, 

que utilizam a taxa vigente no dia 31 de de-

dezembro do exercício anterior.

Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem dinheiro em caixa, conta úni-

ca, demais depósitos bancários e aplicações 

de  liquidez  imediata.  Os  valores  são  men-

surados  e  avaliados  pelo  valor  de  custo  e, 

quando aplicável, são acrescidos dos rendi-

mentos auferidos até a data das demonstra-

ções contábeis.

Demais Créditos e Valores a Curto 
Prazo

Compreendem outros direitos a receber 

a  curto  prazo  relacionado,  principalmente, 

com: (I) créditos não tributários; (II) adian-

tamentos;  (III)  depósitos  efetuados  e  (IV) 

valores a compensar. Os valores são mensu-

rados e avaliados pelo valor original, acres-

cido  das  atualizações  monetárias  e  juros. 

Estoques
Compreendem  somente  produtos  em 

almoxarifado (diversos materiais) para con-

sumo nas atividades operacionais da Institui-

ção. Os estoques são avaliados e mensurados 

da seguinte forma: (I) nas entradas, pelo va-

Fluxograma de Restos a Pagar

Fonte: Relatório de Avaliação dos Restos a Pagar - 2018 – www.tesouro.gov.br
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lor de aquisição ou produção/construção; e 

(II) nas saídas, pelo custo médio ponderado.

Quando  os  valores  de  estoque  estive-

rem superiores aos valores de mercado, há 

possibilidade de reduzir os valores de esto-

que mediante as costas para ajustar as per-

das ou para reduzir os valores de mercado.

Investimentos
São compostos pelas participações per-

manentes  (ações-fração  do  capital  social) 

adquiridas com fins de renda e/ou ganho de 

capital, que não são usados nas operações da 

instituição e que não serão vendidas em cur-

to prazo. Quando há influência significativa, 

eles são mensurados e avaliados pelo méto-

do da equivalência patrimonial. Quando não 

há influência significativa, eles são mensura-

dos e avaliados pelo método de custo, sendo 

reconhecidas as perdas prováveis apuradas 

em avaliações periódicas.

Imobilizado
O imobilizado é composto pelos bens 

móveis  e  imóveis.  É  reconhecido  inicial-

mente com base no valor de aquisição, 

construção ou produção. Após o reconhe-

cimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, 

amortização  ou  exaustão  (quando  tiverem 

vida útil definida), bem como à redução ao 

valor recuperável e à reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, cons-

trução ou produção são incorporados ao va-

lor do imobilizado desde que tais gastos au-

mentem a vida útil do bem e sejam capazes 

de gerar benefícios econômicos futuros. Se 

os gastos não gerarem tais benefícios, eles 

são  reconhecidos  diretamente  como  varia-

ções patrimoniais diminutivas do período.

Intangíveis
Os direitos que tenham por objeto 

bens incorpóreos, destinados à manutenção 

da atividade pública ou exercidos com essa 

finalidade, são mensurados ou avaliados 

com base no valor de aquisição ou de pro-

dução, deduzido o saldo da respectiva conta 

de amortização acumulada (quando tiverem 

vida útil definida) e o montante acumulado 

de  quaisquer  perdas  do  valor  que  tenham 

sofrido ao longo de sua vida útil por redu-

ção ao valor recuperável (impairment).

A maioria dos intangíveis está relacio-

nada a softwares, tanto de vida útil definida, 

os chamados softwares de prateleira, quanto 

de  vida  útil  indefinida,  que se  referem  aos 

sistemas desenvolvidos pela Instituição.

Depreciação, amortização ou 
exaustão de bens móveis

A base de cálculo para a depreciação, a 

amortização e a exaustão é o custo do ativo 

imobilizado, compreendendo tanto os cus-

tos diretos quanto os indiretos. 

Como  regra  geral,  a  depreciação  dos 

bens móveis deve ser iniciada a partir do pri-

meiro dia do mês seguinte à data da colocação 

do bem em utilização. Porém, quando o valor 

do bem adquirido e o valor da depreciação 

no  primeiro  mês  sejam  relevantes,  admite-

se, em caráter de exceção, o cômputo da de-

preciação em fração menor do que um mês.

As informações da depreciação dos 

bens  móveis  utiliza  os  seguintes  procedi-

mentos para cálculo:

• Método das quotas constantes e,

• regras (vida útil e valor residual) es-

tabelecidas na Macrofunção SIAFI 020330 

(Depreciação,  amortização  e  exaustão  na 

Administração Direta da União gerenciada 

pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN).
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Depreciação de bens imóveis
As informações da depreciação dos 

bens imóveis são apuradas pelo Sistema de 

Gerenciamento  do  Patrimônio  Imobiliário 

da União – SPIUnet, que é gerido pela Se-

cretaria de Patrimônio da União – SPU.

O SPIUnet é um sistema de cadastro e 

controle de imóveis da União e de terceiros 

utilizados pelos Órgãos Federais, que man-

tém atualizado o valor patrimonial dos imó-

veis. O sistema é interligado ao SIAFI para o 

reconhecimento contábil das adições, baixas 

e transferências, exceto para a depreciação, 

que é encaminhada pela SPU à STN para ser 

registrada e contabilizada no SIAFI.

Para  fins  contábeis,  após  mensuração 

e lançamento nos sistemas corporativos da 

SPU, os valores dos bens imóveis de uso es-

pecial da União, autarquias e fundações pú-

blicas federais são:

I. atualizados, a cada ano, na data base 

de 31 de dezembro, independentemente da 

classificação;

II. reavaliados, aqueles nos quais:

a) seja aplicado, a título de benfeitoria, 

valor percentual igual ou superior ao estipu-

lado pela SPU;

b) houver alteração de área construída, 

independentemente do valor investido e;

c)  seja  comprovada  a  ocorrência  de 

quaisquer sinistros, tais como incêndio, des-

moronamento, desabamento, arruinamento, 

dentre outros.

O  valor  depreciado  dos  bens  imóveis 

da  União,  autarquias  e  fundações  públicas 

federais é apurado mensalmente e automati-

camente pelo sistema SPIUnet sobre o valor 

depreciável  da  acessão,  utilizando-se,  para 

tanto, o Método da Parábola de Kuentzle. A 

depreciação será iniciada no mesmo dia que 

o bem for colocado em condições de uso.

O  Método  da  Parábola  de  Kuentzle 

distribui a depreciação ao longo da vida útil 

da  benfeitoria,  segundo  as  ordenadas  de 

uma  parábola,  apresentando  menores  de-

preciações na fase inicial e maiores na fase 

final, o que é compatível com o desgaste 

progressivo das partes de uma edificação. 

O cálculo é realizado de acordo com a se-

guinte equação:

Kd = (n2 - x2) / n2, onde:

Kd = coeficiente de depreciação

n = vida útil da acessão

x = vida útil transcorrida da acessão

Para fins de depreciação, a vida útil será 

definida com base no laudo de avaliação es-

pecífico ou, na sua ausência, por parâmetros 

predefinidos pela SPU, segundo a natureza 

e características dos bens imóveis. Nos ca-

sos de bens reavaliados, independentemente 

do fundamento, a depreciação acumulada é 

zerada  e  reiniciada  a  partir  do  novo  valor. 

O valor residual é estabelecido pela STN e 

comunicado à SPU.

Passivo
As  obrigações  são  evidenciadas  por 

valores conhecidos ou calculáveis, acresci-

dos,  quando  aplicável,  dos  corresponden-

tes  encargos  das  variações  monetárias  e 

cambiais ocorridas até a data das demons-

trações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais a 
Pagar a Curto Prazo

Compreende  as  obrigações  referentes 

a  salários  ou  remunerações  –  bem  como 

benefícios aos quais o servidor tenha direi-

to  –  aposentadorias,  pensões  e  encargos  a 

pagar,  benefícios  assistenciais,  inclusive  os 
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precatórios  decorrentes  dessas  obrigações, 

com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a 
Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a for-

necedores de matérias-primas, mercadorias 

e outros materiais utilizados nas atividades 

operacionais da entidade, bem como as 

obrigações decorrentes do fornecimento 

de utilidades e da prestação de serviços, tais 

como  de  energia  elétrica,  água,  telefone, 

propaganda, aluguéis e todas as outras con-

tas a pagar, inclusive os precatórios decor-

rentes  dessas  obrigações,  com  vencimento 

no curto prazo.

Ativos e Passivos Contingentes
Os ativos e passivos contingentes não 

são reconhecidos nas demonstrações contá-

beis. Quando relevantes, são registrados em 

contas de controle e evidenciados em notas 

explicativas.

Demais Reservas
Compreende as reservas não classifica-

das como reservas de capital ou de lucro, in-

clusive aquelas que terão seus saldos realiza-

dos por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados
Compreende o saldo remanescente 

do superavit ou deficit acumulado da admi-

nistração  direta,  autarquias,  fundações  e 

fundos.

Apuração do Resultado
No modelo PCASP, é possível a apura-

ção dos seguintes resultados:

I. Patrimonial;

II. Orçamentário; e

III. Financeiro.

I. Resultado patrimonial

A  apuração  do  resultado  patrimonial 

consiste na confrontação das variações 

patrimoniais  aumentativas  (VPA)  com  as 

variações  patrimoniais  diminutivas  (VPD) 

constantes da Demonstração das Variações 

Patrimoniais.  A  DVP  evidencia  as  altera-

ções (mutações) verificadas no patrimônio, 

resultantes ou independentes da execução 

orçamentária, e indicará o resultado patri-

monial do exercício que passa a compor o 

saldo patrimonial do Balanço Patrimonial.

As VPD são reconhecidas quando for 

provável que ocorrerá decréscimos nos be-

nefícios  econômicos,  implicando  em  saída 

de recursos ou em redução de ativos ou na 

assunção de passivos, seguindo a lógica do 

regime  de  competência.  A  exceção  refere-

se  às  despesas  oriundas  da  restituição  de 

receitas  tributárias  e  às  transferências  con-

cedidas, que seguem a lógica do regime de 

caixa, o que é permitido de acordo com o 

modelo  PCASP,  em  atendimento  à  Lei  nº 

4.320/1964.

A  apuração  do  resultado  se  dá  pelo 

encerramento  das  contas  de  VPA  e  VPD, 

em contrapartida a uma conta de apuração. 

Após  esse  processo,  o  resultado  obtido  é 

transferido  para  conta  de  Superávit/Déficit 

do  Exercício,  evidenciada  no  Patrimônio 

Líquido do órgão. O detalhamento do con-

fronto entre VPA e VPD é apresentado na 

Demonstração  das  Variações  Patrimoniais 

(DVP). Com função semelhante à Demons-

tração do Resultado do Exercício (DRE) do 

setor privado, o resultado patrimonial apu-

rado  não  é  um  indicador  de  desempenho, 

mas um medidor do quanto o serviço pú-
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blico ofertado promoveu alterações quanti-

tativas dos elementos patrimoniais do órgão.

II. Resultado orçamentário

O  regime  orçamentário  da  União  se-

gue  o  disposto  na  Lei  nº  4.320/64.  Desse 

modo, pertencem ao exercício financeiro as 

receitas nele arrecadadas e as despesas nele 

legalmente empenhadas.

O  resultado  orçamentário,  superávit  ou 

déficit, representa o confronto entre as recei-

tas  orçamentárias  realizadas  e  as  despesas 

orçamentárias empenhadas, sendo apresen-

tado diretamente no Balanço Orçamentário. 

O déficit é apresentado junto às receitas a fim 

de demonstrar o equilíbrio do BO, ao passo 

que o superávit é apresentado junto às des-

pesas.

O Balanço Orçamentário é estruturado 

para atender a um “ente público” e não para 

demonstrar as descentralizações/movimen-

tações  de  créditos  (Provisão  e  Destaque), 

uma vez que os valores concedidos são iguais 

aos valores recebidos entre as unidades que 

compõem o ente. Entende-se por ente: 

União  (OFSS),  Estados,  Distrito  Federal  e 

Municípios. Portanto, a concepção de ente 

pode gerar confusão no BO de órgãos e de 

UG. No Órgão a coluna “Dotação Inicial” e 

“Dotação Atualizada” apresentará apenas as 

receitas próprias e/ou os recursos vincula-

dos. Caso o órgão não possua essas duas ori-

gens de receita, o BO demonstrará apenas a 

execução do crédito orçamentário, visualiza-

da na coluna de “Despesas Empenhadas”.

Os  créditos  orçamentários  recebidos 

pelo Órgão, provenientes de descentraliza-

ções, não são mais visualizados no Balanço 

Orçamentário  desde  2011.  A  justificativa 

para retirada da movimentação de créditos 

orçamentários do BO foi a de que “crédi-

to orçamentário” e “dotação orçamentária” 

não são sinônimos. Essa última correspon-

de  aos  valores  fixados  na  LOA  para  certa 

Unidade Orçamentária(UO); enquanto que 

o primeiro corresponde aos valores executa-

dos (empenhados) no Órgão de um mesmo 

ente, independente da UO de origem.

Para identificar os créditos orçamentá-

rios recebidos e concedidos(Provisão e des-

taque),  deve-se  verificar  a  “Movimentação 

Orçamentária”. Portanto, os créditos recebi-

dos ou concedidos não são adicionados ou 

deduzidos da coluna Previsão Atualizada.

Cabe ressaltar que o total da “Despesa 

Empenhada” superior ao total da “Dotação 

Inicial” ou “Dotação Atualizada” pode acon-

tecer  em  qualquer  órgão  e  não  representa 

um erro. Significa que, além da  sua dotação 

orçamentária, o órgão executou (empenhou) 

créditos orçamentários de outro Órgão, ou 

seja, de dotação orçamentária de outra UO.

Da mesma forma que há a descentrali-

zação de crédito orçamentário, há a descen-

tralização/transferência  de  recursos  finan-

ceiros, o Repasse ligado ao destaque e o Sub 

Repasse ligado à provisão .

III. Resultado Financeiro

O resultado financeiro representa o 

confronto entre ingressos e dispêndios, 

orçamentários e extraorçamentários, que 

ocorreram  durante  o  exercício  e  alteraram 

as disponibilidades do órgão. Pelo Balanço 

Financeiro  é  possível  realizar  a  apuração 

do resultado financeiro. Esse resultado não 

deve ser confundido com o superávit ou déficit 

financeiro do exercício apurado no Balanço 

Patrimonial.  Pela  observância  do  princípio 

de  caixa  único,  é  possível,  também,  verifi-

car o resultado financeiro na Demonstração 
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dos Fluxos de Caixa – DFC, que apresenta 

as entradas e saídas de caixa e as classifica 

em fluxos operacional, de investimento e de 

financiamento.

A  DFC  permite  analisar  a  capacidade 

Demonstrações Contábeis
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – ÓRGÃO 26274

BALANÇO PATRIMONIAL R$

ATIVO NE 2018 2017 PASSIVO NE 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 134.835.661,92 49.998.009,02 PASSIVO CIRCULANTE 100.749.810,11 15.176.919,54

Caixa e Equivalentes de Caixa 01 108.265.180,82 23.699.007,30 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias Pagar a Curto Prazo08 76.237.431,17 4.738,21

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 02 19.356.240,07 20.021.882,67 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 09 11.417.526,05 13.087.310,28

Estoques 03 7.214.241,03 6.277.119,05Demais Obrigações a Curto Prazo 10 13.094.852,89 2.084.871,05

ATIVO NÃO CIRCULANTE 588.292.474,09 595.910.036,61 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.251,15 0,00

Ativo Realizável a Longo Prazo 2.862,00 0,00 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias Pagar a Longo Prazo11 4.251,15 0,00

    Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 04 2.862,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 100.754.061,26 15.176.919,54

Investimentos 05 164.103,55 859.258,46

    Participações Permanentes 164.103,55 859.258,46 PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 2018 2017

    Participações Avaliadas p/Método da Equivalência 
    Patrimonial

164.103,55 859.258,46 Demais Reservas 870.476,69 870.476,69

Imobilizado 06 586.038.104,30 593.924.498,52 Resultados Acumulados 621.503.598,06 629.860.649,40

    Bens Móveis 166.352.609,83 168.224.746,99     Resultado do Exercício 13.379.426,89 1.978.165,00

    Bens Móveis 286.772.428,32 274.258.522,15     Resultados de Exercícios Anteriores 629.860.649,40 627.450.528,45

    (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis -120.419.818,49 -106.033.775,16     Ajustes de Exercícios Anteriores -21.736.478,23 431.955,95

    Bens Imóveis 419.685.494,47 425.699.751,53 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12 622.374.074,75 630.731.126,09

    Bens Imóveis 451.004.229,14 443.843.988,02

    (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis -31.318.734,67 -18.144.236,49

Intangível 07 2.087.404,24 1.126.279,63

    Softwares 1.963.516,74 1.039.967,66

    Softwares 2.662.571,53 1.702.622,72

    (-) Amortização Acumulada de Softwares -699.054,79 -662.655,06

    Marcas, Direitos e Patentes Industriais 123.887,50 86.311,97

    Marcas, Direitos e Patentes Industriais 147.578,50 102.422,50

    (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos -23.691,00 -16.110,53

TOTAL DO ATIVO 723.128.136,01 645.908.045,63 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 723.128.136,01 645.908.045,63

da entidade de gerar caixa e equivalentes de 

caixa e da utilização de recursos próprios e 

de terceiros em suas atividades. Sua análise 

permite a comparação dos fluxos de caixa, 

gerados ou consumidos, com o resultado do 

período e com o total do passivo, permitindo 

identificar, por exemplo: a parcela dos recur-

sos utilizada para pagamento da dívida e para 

investimentos, e a parcela da geração líquida 

de caixa atribuída às atividades operacionais.
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Quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes
ATIVO NE 2018 2017 PASSIVO NE 2018 2017

ATIVO FINANCEIRO 108.265.180,82 23.699.007,30 PASSIVO FINANCEIRO 174.354.366,69 94.095.775,51

ATIVO PERMANENTE 614.862.955,19 622.209.038,33 PASSIVO PERMANENTE 6.967.839,20 5.168.412,01

SALDO PATRIMONIAL 541.805.930,12 546.643.858,11

Quadro de compensações
ATIVO NE 2018 2017 PASSIVO NE 2018 2017

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 27.813.596,29 31.126.122,92SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 313.823.199,18 254.138.934,94

• Execução dos Atos Potenciais Ativos 27.813.596,29 31.126.122,92 • Execução dos Atos Potenciais Passivos 313.823.199,18 254.138.934,94

• Direitos Conveniados e Instrumentos Congêneres a 
Receber

26.794.179,17 30.961.122,92 • Obrigações Conveniadas e  Congêneres a Liberar 100.394,30 1.680.343,82

• Direitos Contratuais a Executar 1.019.417,12 165.000,00 • Obrigações Contratuais a Executar 13 313.722.804,88 252.458.591,12

TOTAL 27.813.596,29 31.126.122,92 TOTAL 313.823.199,18 254.138.934,94

Demonstrativo superavit / deficit financeiro apurado no balanço patrimonial
DESTINAÇÃO DE RECURSOS NE SUPERAVIT / DEFICT FINANCEIRO NE

Recursos Ordinários -49.843.633,43

Recursos Vinculados -16.245.552,44

• Educação -6.868.219,42

• Seguridade Social (Exceto Previdência) -8.722.004,31

• Previdência Social (RPPS) 0,00

• Recursos de Receitas Financeiras -615.940,30

• Alienação de Bens e Direitos 3.692,49

• Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 2.844.319,01

• Outros Recursos Vinculados a Fundos -2.887.399,91

TOTAL -66.089.185,87
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Notas Explicativas
NOTA 01 – Caixa e Equivalente de Caixa

O subgrupo “Caixa e Equivalentes de 

Caixa” contempla os valores em caixa e em 

bancos, bem como equivalentes, que repre-

sentam  recursos  com  livre  movimentação 

para aplicação nas operações e para os quais 

não haja restrições para uso imediato, com-

preendendo o saldo de recursos em conta e 

em aplicações financeiras de alta liquidez e 

baixo risco.

A redução de 75,01% no item Recursos 

da Conta Única Aplicados refere-se a mo-

vimentação  financeira  relativa  a  aplicações 

de  valores  de  superávit  de  exercícios  ante-

riores, de recursos diretamente arrecadados 

pela instituição e recursos de convênios, em 

contra partida aos resgates de valores e ren-

dimentos para pagamentos de despesas em 

virtude da não liberação de limites orçamen-

tários.

A redução de 12% no item conta Caixa 

Econômica  Federal  refere-se  ao  confronto 

entre as entradas de valores, novas cauções 

e rendimentos de depósitos de caução, e as 

baixas de caução. O Expressivo valor de bai-

xa  refere-se  especialmente  a  R$  74.040,34 

relativos  à  devolução  das  garantias  sobre 

a  execução  do  contrato  038/2011  da  obra 

do  bloco  1KCA-CREDESH  –  conforme 

processo 23117.043067/2018-64 – e de R$ 

59.843,36 relativos à devolução de garantias 

sobre o contrato 017/2013, que foi encer-

rado definitivamente conforme processo 

23117.056310/2018-12, acessível em www.

ufu.br/sei.

O  aumento  de  356,83%  no  total  da 

conta  Caixa  e  Equivalente  ocorreu  essen-

cialmente  em  virtude  da  mudança  na  exe-

cução da Ordem Bancária (OB) promovida 

pela STN em 31/12/2018, em que o valor 

da Folha de Pagamento de dezembro/2018 

(R$ 76.237.431,17) só terá impacto em 2019, 

sendo que tal valor está incluído no item li-

mite de saque com vinculação de Pagamen-

to – Ordem Pagamento.

NOTA 02 – Demais créditos e valores a 

receber de curto prazo

Compreende  os  valores  a  receber  por 

demais transações realizáveis no curto pra-

zo. Trata-se de antecipações e adiantamen-

tos  concedidos,  essencialmente  relativos  a 

direitos, auxílios e benefícios de pessoal.

O Tribunal de Contas da União (TCU), 

por meio do Acórdão 1322/2018 – plená-

rio, determinou, para o registro de valores 

nas contas de 13º salário – adiantamentos e 

adiantamentos de férias, os seguintes proce-

dimentos:

a)  a  conta  13º  salário  –  adiantamento 

deve conter o saldo dos adiantamentos de 

13º salário pagos referentes à competência 

do exercício corrente, que ainda não foram 

descontados, e,

b) a conta adiantamento de férias deve 

Caixa e Equivalente de Caixa – Composição  R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV % 2018

Recursos da Conta Única Aplicados 5.256.897,30 21.031.889,81 -75,01 4,86

Demais Contas – Caixa Econômica Federal 462.245,43 525.286,75 -12,00 0,43

Limite de Saque com vinculação de Pagamento 16.930.443,50 2.141.830,74 690,47 15,64

Limite de Saque com vinculação de Pgto – Ordem Pagamento 85.615.594,59 0,00 – 79,08

Total 108.265.180,82 23.699.007,30 356,83 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.
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conter os saldos relativos aos pagamentos 

de férias aos servidores no exercício (abo-

no constitucional), somados ao salário no 

período  de  férias  proporcional  aos  dias 

usufruídos.

Tais procedimentos evitam a superava-

liação  do  ativo  pela  ausência  de  baixa  dos 

registros referentes à antecipação de 13º sa-

lário e férias, uma vez que o saldo registrado 

não representa o adiantamento realizado e 

ainda  não  descontado  do  servidor/empre-

gado, por questões de competência.

Ainda  conforme  Macrofunção  SIAFI 

021142 – Folha de Pagamento, os saldos das 

referidas  contas  devem  apresentar,  no  en-

cerramento do exercício, somente os valo-

res adiantados na folha de dezembro/2018 

paga em 02/01/2019.

NOTA 03 – Estoques

Trata-se de materiais de consumo, cujo 

valor total representa o somatório dos sal-

dos das contas de almoxarifado referente aos 

materiais adquiridos para atender à necessi-

dade corrente da instituição e que ainda não 

foram requisitados pelas diversas unidades.

Demais Créditos e Valores a receber de curto prazo – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV% 2018

13 Salário – Adiantamento 7.844,094,40 7.833.766,53 0,13 40,52

Adiantamento de Férias 11.512.145,67 12.188.116,14 -5,55 59,48

Total 19.356.240,07 20.021.882,67 -3,32 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

A redução de 3,32% refere-se a um menor volume de solicitação de adiantamentos no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.

Estoques – Composição R$
31/112/2018 31/12/2017 Variação $ AH % AV % 2018

Alimentos para Animais 37.932,14 9.265,14 28.667,00 309,41 0,53

Gêneros de Alimentação 19.284,90 17.584,24 1.700,66 9,67 0,27

Material Farmacológico 3.558.692,50 3.199.521,28 359.171,22 11,23 49,33

Material Odontológico 43.581,34 72.526,04 (28.944,70) -39,91 0,60

Material de Expediente 393.820,91 317.567,84 76.253,07 24,01 5,46

Material de Tecnologia da informação 241.014,86 321.788,90 (80.774,04) -25,10 3,34

Material de Acondicionamento e Embalagem 818,30 672,06 146,24 21,76 0,01

Material de Copa e Cozinha 30.455,58 18.368,35 12.087,23 65,80 0,42

Material de Limpeza e Prod. De Higienização 71.751,54 91.848,42 (20.096,88) -21,88 0,99

Material Manutenção Bens Imóveis e Instalações 204.198,65 230.268,90 (26.070,25) -11,32 2,83

Material para Manutenção De Bens Moveis 86.997,21 83.598,81 3.398,40 4,07 1,21

Material Elétrico e Eletrônico 413.008,51 336.766,90 76.241,61 22,64 5,72

Material de Proteção e Segurança 148.675,76 86.060,11 62.615,65 72,76 2,06

Material para Áudio, Vídeo e Foto 9.853,12 0,00 9.853,12 - 0,14

Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 2.649,60 1.490,64 1.158,96 77,75 0,04

Material Hospitalar 1.936.804,41 1.477.440,95 459.363,46 31,09 26,85

Material para Utilização em Gráfica 10.875,00 10.875,00 0,00 0,00 0,15

Ferramentas 3.031,91 1.475,47 1.556,44 105,49 0,04

Importação em Andamento Estoque 794,79 0,00 794,79 - 0,01

Total 7.214.241,03 6.277.119,05 937.121,98 14,93 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.
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O  acréscimo  de  14,93%  em  relação 

a  2017  ocorreu  porquê  a  instituição  ad-

quiriu mais materiais nos 2 últimos meses 

para abastecer seus almoxarifados, visando 

atender prontamente o primeiro trimestre 

de 2019, onde ocorre um maior volume de 

consumo de material, em especial de ma-

nutenção.

Os itens de material farmacológico 

e  material  hospitalar  apresentam  a  maior 

representatividade, 49% no grupo, em 

virtude  de  comporem  o  almoxarifado  do 

Hospital de Clínicas da Universidade, pos-

suindo um estoque especializado para aten-

der, além das necessidades acadêmicas, os 

serviços de assistência médica de média e 

alta  complexidade  da  região  do  Triangulo 

Mineiro, Pontal e Alto Paranaíba do Estado 

de Minas Gerais.

O  aumento  de  309,41%  no  item  Ali-

mentos para Animais é explicada pelas aqui-

sições, conforme planejamento anual de 

compras, para atendimento da Faculdade de 

Medicina Veterinária, do Hospital Veteriná-

rio e da fazenda experimental do Glória para 

um período estimado em 12 meses.

No  item  Ferramentas,  houve  um  au-

mento  de  105,49%  devido  a  novas  aquisi-

ções para compor estoque. Tais aquisições 

fazem parte do planejamento anual de com-

pras. Os itens adquiridos visam atender, es-

pecialmente, as demandas, para um período 

de 12 meses, da Divisão de Serviços Gerais 

e das unidades acadêmicas, tais como: Insti-

tuto de Geografia, Faculdade de Engenharia 

Química, Instituto de Ciências Agrárias.

NOTA 04 – Demais Créditos e Valores a 

Longo Prazo

Trata-se de valor decorrente de depó-

sitos efetuados por determinação judicial e 

realizáveis  no  longo  prazo.  O  valor  de  R$ 

2.862,00 refere-se a depósitos judiciais efe-

tuados  em  dezembro  de  2018  para  cum-

primento  de  sentença  judicial  referente  a 

pensões alimentícias que ainda estão sendo 

definidas judicialmente.

NOTA 05 – Investimentos

Tratam-se  de  ações  por  participação 

avaliadas por equivalência patrimonial. A re-

dução no valor deste item é explicada pelas 

vendas de ações da empresa Algar Telecom 

S/A, sendo 189 ações classe PA de valor uni-

tário R$3.422,53, totalizando R$646.858,17 

e de 46 ações classe PB valor unitário 

R$3.522,53  totalizando  R$157.436,38  con-

forme Processo 23117.010877/2018-34 

acessível em www.ufu.br/sei.

Investimentos – Composição R$
Empresa 31/12/2018 31/12/2017 AH (%)

71208516000174 Algar Telecom S/A 160.858,91 856.013,82 -81,2

00001180000126 Centrais Elétricas Brasileiras S/A 2,00 2,00 0,00

25632183000199 Cooperativa Agrop. Ltda. de Uberlândia 3.242,64 3.242,64 0,00

Total 164.103,55 859.258,46 -80,90

Fonte: Tesouro Gerencial 2018

NOTA 06 – Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens 

móveis e imóveis. É reconhecido inicialmen-

te com base no valor de aquisição, constru-

ção  ou  produção.  Após  o  reconhecimento 

inicial, ficam sujeitos a depreciação, amorti-
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zação ou exaustão quando tiverem vida útil 

definida, bem como redução ao valor recu-

perável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, cons-

trução ou produção são incorporados ao va-

lor do imobilizado desde que tais gastos au-

mentem a vida útil do bem e que sejam capa-

zes de gerar benefícios econômicos futuros. 

Se  os  gastos  não  gerarem  tais  benefícios, 

eles são reconhecidos diretamente como va-

riações patrimoniais diminutivas do período.

No item Máquinas, aparelhos, equipa-

mentos  e  ferramentas  houve  um  aumento 

de 3,41% em virtude de aquisições de equi-

pamentos médicos e odontológicos para 

atender o Hospital de Clínicas de Uberlân-

dia, o Hospital Odontológico e o Hospital 

Veterinário  nas  atividades  de  atendimento 

ao público, acadêmicas e de pesquisas.

O  item  Bens  de  Informática  apresen-

tou uma elevação de 8,90% no período em 

virtude das aquisições de novos bens, den-

tre eles 32 Computadores Desktop padrão 

3050 SFF adquiridos via emenda parlamen-

tar para atender as necessidades do Hospi-

Bens Móveis – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.600.076,95 148.533.392,62 3,41 92,33

Bens de Informática 60.746.950,64 55.783.031,92 8,90 36,52

Móveis e Utensílios 33.442.255,73 32.606.775,17 2,56 20,10

Material Cultural, Educacional e de Comunicação 22.734.727,45 21.583.924,24 5,33 13,67

Veículos 9.397.566,78 9.523.185,78 -1,32 5,65

Bens Móveis em Andamento 6.630.470,00 6.018.341,37 10,17 3,99

Semoventes e Equipamentos de Montaria 202.306,27 191.796,55 5,48 0,12

Demais Bens Móveis 18.074,50 18.074,50 0,00 0,01

Depreciação / Amortização Acumulada (120.419.818,49) (106.033.775,16) 13,57 -72,39

Total – Saldo Contábil Líquido 166.352.609,83 168.224.746,99 -1,11 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH% AV% (2018)

Aparelhos de medição e orientação 9.882.075,68 9.195.056,95 7,47 6,43

Aparelhos e equipamentos de comunicação 1.282.706,82 1.293.231,85 -0,81 0,84

Equipamentos médicos, odontológicos e hospitalar 107.441.233,70 105.886.892,73 1,47 69,95

Aparelho e equipamento p/esportes e diversões 1.041.076,02 1.026.369,09 1,43 0,68

Equipamento de proteção, segurança e socorro 1.921.503,57 1.693.485,23 13,46 1,25

Maquinas e equipamentos industriais 1.330.695,19 1.285.106,66 3,55 0,87

Maquinas e equipamentos energéticos 7.201.396,05 7.044.671,80 2,22 4,69

Maquinas e equipamentos gráficos 2.255.422,82 2.258.244,82 -0,12 1,47

Maquinas, ferramentas e utensílios de oficina 1.393.606,90 1.214.591,84 14,74 0,91

Equipamentos, peças e acessórios aeronáuticos 15.193,04 15.193,04 0,00 0,01

Maquinas e utensílios agropecuário e rodoviário 3.594.559,45 3.503.093,85 2,61 2,34

Equipamentos hidráulicos e elétricos 2.503.272,08 2.204.577,71 13,55 1,63

Maquinas, utensílios e equipamentos  diversos 13.737.335,63 11.912.877,05 15,32 8,94

Total – Saldo Contábil Líquido 153.600.076,95 148.533.392,62 3,41 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018
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tal de Clínicas, 426 equipamentos de Wi Fi 

ZoneFlex, 200 impressoras multifuncional, 

Servidor de rede e outros.

A redução de 1,32% no saldo do 

item  veículos  ocorreu  em  virtude  da  bai-

xa de bens danificados, irrecuperáveis e 

sem condições de uso, conforme Processo 

23117.037065/2018-36  acessível  em  www.

ufu.br/sei.

O  item  Bens  Móveis  em  Andamento 

trata-se  de  valores  pagos  antecipadamente 

referente à importações em andamento de 

equipamentos,  especialmente  para  o  Hos-

pital de Clínicas. Do valor total, 6 milhões 

referem-se ao  equipamento  Acelerador  Li-

nerar  e  acessórios,  adquirido  por  meio  de 

convênio celebrado em a UFU e a FAEPU 

com  recursos  da  Emenda  Parlamentar  01 

de  2016,  autor  Weliton  Prado,  código  da 

Emenda 201627680001, acessível em: www.

portaltransparencia.gov.br/emendas.

Do total de Bens Móveis, 92,33%, é refe-

rente a Máquinas, Aparelhos, Equipamentos 

e Ferramentas, o qual é composto por diver-

sos itens. Cabe destacar que os Equipamen-

tos, Utensílios Médicos, Odontológicos, La-

boratoriais e Hospitalares no valor de R$ 107 

Bens Imóveis – Composição R$
 31/12/2018 31/12/2017 AH(%) AV(%)

Bens Imóveis de Uso Especial 354.290.990,05 354.290.990,05 0,00 84,42

Bens Imóveis em Andamento 96.713.239,09 89.552.997,97 7,99 23,04

Depreciação Acumulada (31.318.734,67) (18.144.236,49) 72,61 (7,47)

Total – Saldo Contábil Líquido 419.685.494,47 425.699.751,53 (1,42) 100

Fonte: Tesouro Gerencial 2018

Bens Imóveis de Uso Especial – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH(%) AV(%)

Fazendas, Parques e Reservas 1.566.620,00 1.566.620,00 0,00 0,44

Terrenos, Glebas 23.440.771,29 23.440.771,29 0,00 6,62

Imóveis de Uso Educacional 296.767.456,88 296.767.456,88 0,00 83,76

Edifícios 8.755.636,08 8.755.636,08 0,00 2,47

Hospitais 23.760.505,80 23.760.505,80 0,00 6,71

Total – Saldo Contábil Líquido 354.290.990,05 354.290.990,05 0,00 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018

milhões, correspondem a 69,95% dos equi-

pamentos  registrados.  Esse  volume  expres-

sivo se justifica pelo fato de a Universidade 

manter em sua estrutura 3 Hospitais Univer-

sitários que oferecem diversos cursos na área 

da saúde, tais como: Medicina, Odontologia, 

Enfermagem,  Fisioterapia,  Medicina  Veteri-

nária e outros, além da Escola Técnica de Saú-

de. Soma-se também a prestação de serviços 

de saúde que atende a população das regiões 

Triangulo Mineiro, Pontal e Alto Paranaíba.

Bens Imóveis

Compreende  o  valor  dos  bens  imó-

veis, que são bens vinculados ao solo e que 

não podem ser retirados sem destruição ou 

dano,  destinados  ao  uso  e  que  a  entidade 

não esteja explorando comercialmente.

O  acréscimo  de  R$  7.160.241,12  cor-

respondente a 7,99% no item Bens Imóveis 

em  Andamento  refere-se  à  entrega  parcial 

das seguintes obras:
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I) R$ 725.214,72 é referente à execução 

do bloco 6z, localizado no campus Umuara-

ma, com área aproximada de 1.338,48m²;

II)  R$  3.881.364,87  é  referente  à  exe-

cução de construção do bloco 1BMC, suas 

dependências e toda infraestrutura necessá-

ria  para seu funcionamento, a serem edifi-

cados no Campus Monte Carmelo, incluindo 

casa de gás, banheiros, reservatórios de água 

e de resíduos, os acessos, entornos, rampas, 

taludes, faixas de acesso, circulações, calça-

das,  paisagismo,  estacionamento  (inclusive 

demarcação de vagas e sinalizações), bicicle-

tário e demais itens;

III) R$ 2.553.661,53 é referente à exe-

cução de reforma e adaptação dos 3º e 4º 

pavimentos, incluindo áreas de internação 

cirúrgica,  internação  para  transplante  de 

medula  óssea,  hospital  dia  e  centro  ci-

rúrgico  do  Hospital  do  Câncer  de  Uber-

lândia,  com  área  total  de  intervenção  de 

2.556,12 m².

NOTA 07 – Intangível

Ativos intangíveis com vida útil indefi-

nida não são amortizados, mas são testados 

anualmente em relação a perdas por redução 

ao valor recuperável, individualmente ou no 

nível da unidade geradora de caixa. A ava-

liação de vida útil indefinida é revisada anu-

almente  para  determinar  se  essa  avaliação 

continua a ser justificável. Caso contrário, a 

mudança na vida útil de indefinida para defi-

nida é feita de forma prospectiva.

O Plano Interno de Procedimentos 

Contábeis Patrimoniais (PIPCP) definiu que 

o reconhecimento, mensuração e evidencia-

ção de softwares, marcas, patentes, licenças e 

congêneres  classificados  como  intangíveis 

e  eventuais  amortização,  reavaliação  e  re-

dução  ao  valor  recuperável  terão  o  prazo 

para implantação desses procedimentos até 

31/12/2018,  sendo  a  obrigatoriedade  dos 

registros a partir de 01/01/2019.

Os softwares são tratados como ati-

vos  imobilizados  ou  intangíveis  conforme 

Pronunciamento  Técnico  CPC  04  (R1)  do 

Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis  e 

da  Resolução  CFC  1303/10  do  Conselho 

Federal  de  Contabilidade.  O  Método  de 

amortização  utilizado  para  o  ativo  intan-

gível é o das Quotas Constantes.

O aumento de 136,22% no item Softwa-

re com vida Útil indefinida trata-se, especial-

mente, conforme processos 23117.088806/ 

2018-47 e 23117.015971/2018-80, de aqui-

sições referentes a: 

I) Software (solução de proteção de esta-

ção de trabalho, servidores Windows, Linux 

e Mac), solução de proteção de estação de 

trabalho  para  controle  de  aplicações,  so-

luções  de  proteção  de  estação  de  trabalho 

contra vazamento de informações DLP;

Intangível – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV % 2018

Software com Vida Útil Definida 1.156.752,36 1.065.149,57 8,60 55,42

Software com Vida Útil Indefinida 1.505.819,17 637.473,15 136,22 72,14

Marcas, Direitos, Patentes – Vida Útil Definida 85.175,50 72.670,50 17,21 4,08

Marcas, Direitos, Patentes – Vida Útil Indefinida 62.403,00 29.752,00 109,74 2,99

Amortização Acumulada (722.745,79) (678.765,59) 6,48 -34,62

Total – Saldo Contábil Líquido 2.087.404,24 1.126.279,63 85,34 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018
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II) Software Office Pro Plus 2016 

ALNG MVL;

III) Software WinPro 10 ALNG Upgrd 

MVL e outros.

NOTA 08 – Obrigações Trabalhistas, 

Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 

Curto Prazo

Trata-se  de  passivo  circulante  que  en-

globam  obrigações  registradas  pelo  custo, 

conhecidas  e  estimadas,  que  vencerão  em 

curto prazo.

O aumento significativo no período de-

ve-se à mudança de procedimento na execu-

ção da Ordem Bancária (pagamento) relati-

vas às obrigações trabalhistas. A Secretaria do 

Tesouro Nacional alterou o procedimento da 

transação de pagamento das obrigações tra-

balhistas e outras obrigações associadas a elas.

A  partir  de  dezembro  de  2018,  o  re-

passe do recurso financeiro aos bancos pa-

gadores passa a ser no primeiro dia útil do 

mês  seguinte  ao  fato  gerador,  bem  como 

a  baixa  da  obrigação.  Os  bancos  devem 

proceder o efetivo pagamento ao benefici-

ário  também  no  primeiro  dia  útil  do  mês 

seguinte ao fato gerador, assim, as obriga-

ções trabalhistas ficam registradas no exer-

cício do fator gerador e a baixa no exercí-

cio seguinte ao fato gerador, ocorrendo a 

demonstração da transação nas demonstra-

ções contábeis.

Tal  procedimento  fortalece  a  precisão 

das  informações  contábeis  e  converge  ao 

apontamento do TCU da não “existência” 

de  pagamentos  de  “virada  de  mês/ano”. 

Destaca-se,  conforme  Nota  Explicativa  01 

– Caixa e Equivalente de Caixa, que igual va-

lor de recurso financeiro foi disponibilizado 

para saldar tais obrigações.

Ainda  nesse  grupo  há  cerca  de  2  mi-

lhões  referentes  ao  registro  de  valores  de 

precatórios  2019  –  precatórios  de  pessoal 

referentes a obrigações trabalhistas (salários, 

remuneração e benefícios), registrados pelo 

valor líquido devido a servidores, emitidos 

(autuados) a partir de 05/05/2000 (União e 

Entidades) e não incluídos na Lei Orçamen-

tária Anual. Registro efetuado pelo Tribunal 

Federal da 1ª Região.

NOTA 09 – Fornecedores e Contas a 

Pagar a curto prazo

Trata-se de obrigações junto a fornece-

dores de materiais utilizados nas atividades 

operacionais, execução de obras e prestação 

de serviços, inclusive os precatórios decor-

rentes  dessas  obrigações,  com  vencimento 

no  curto  prazo.  Tais  obrigações  são  pagas 

regulamentes  no  decorrer  do  ano,  confor-

me  cronograma  financeiro  de  liberação  de 

recursos financeiros pela STN.

A  redução  de  12,76%  de  2017  para 

2018 demonstra uma melhora no fluxo de 

liberação  de  recursos  financeiros  no  final 

Obrigações trabalhistas, previdenciárias – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017

Salários, remunerações e benefícios 73.995.889,02 4.738,21

Benefícios previdenciários 19.928,18 0,00

Contribuição a entidades de previdência complementar 165.344,97 0,00

Precatórios de pessoal 2.056.269,00 0,00

Total 76.237.431,17 4.738,21

Fonte: Tesouro Gerencial 2018
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do exercício por parte do tesouro nacional. 

A  concentração  no  Circulante  demonstra 

tratar-se de passivo relativo ao ciclo opera-

cional e manutenção da Instituição.

Do saldo de R$ 8.054.600,76 do Hos-

pital de Clínicas, R$ 4.905.403,18 estão re-

gistrados  com  ISF  P,  ou  seja,  como  apro-

priação de passivo patrimonial sem suporte 

orçamentário, significando o reconhecimen-

to  de  um  passivo  sem  a  correspondente 

execução orçamentária. Esse passivo é refe-

rente a débitos de 2016 e 2017 que foram 

negociados  por  meio  do  Termo  de  Acor-

do  e  Reconhecimento  Dívidas  –  TARD 

90001062889/2017,  onde  o  valor  foi  divi-

dido  em  200  parcelas,  conforme  Processo 

23117.026008/2017-41 acessível em: www.

ufu.br/sei.

A seguir estão relacionados os dezoito for-

necedores com os valores mais significativos 

referentes a despesas liquidadas e não pagas.

Segue o resumo das principais transa-

ções:

Fornecedor A: 06981180000116 – CEMIG 

Distribuição S.A.

De todo o passivo apresentado em de-

zembro de 2018, R$ 4.995.556,20 está regis-

Fornecedores e Contas a Pagar - Composição R$
31/12/218 31/12/2017 AH %

Circulante 11.417.526,05 13.087.310,28 (12,76)

Nacionais 11.417.526,05 13.087.310,28 (12,76)

Total 11.417.526,05 13.087.310,28 (12,76)

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo por Unidade Gestora Contratante 
- Composição R$

31/12/2018 31/12/2017 AH (%) AV % 2018

Universidade Federal de Uberlândia 3.362.925,29 4.371.242,42 (7,59) 70,55

Hospital de Clínicas da UFU 8.054.600,76 8.715.973,86 (23,09) 29,45

Total 11.417.526,05 13.087.216,28 (12,76) 100

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Fornecedores e Contas a Pagar por Fornecedor - Composição R$
Fornecedor Descrição 31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

A 06981180000116 Cemig Distribuição S.A 4.995.556,20 5.395.221,23 -7,41 43,75

B 69207850000161 RCA Produtos e Serviços Ltda. 1.034.325,26 541.122,70 91,14 9,06

C 00969841000101 Arqgraph Serviços Ltda. 694.682,29 0,00 6,08

D 60924040000151 TB Serviços, Transporte, Limpeza Ltda. 672.969,53 1.349.314,35 -50,13 5,89

E 10647012000166 Fast Security Tecnologia Informação Ltda. 562.075,50 0,00 4,92

F 07534224000122 TBI Segurança 454.700,41 85.301,08 433,05 3,98

G 49324221000104 Fresenius Kabi Brasil Ltda. 301.451,21 108.583,92 177,62 2,64

H 00351210000124 Perkinelmer do Brasil Ltda. 225.960,00 0,00 1,98

I 12420164000319 CM Hospitalar S.A. 210.548,14 13.858,26 1.419,30 1,84

J 01083417000128 Arnoldo Goncalves de Araújo 173.117,86 148.720,76 16,40 1,52

K 23119087000116 Neo Med Materiais Hospitalares 140.820,02 0,00 1,23

L 25769548000121 Departamento Municipal Água e Esgoto 127.779,38 117.132,72 9,09 1,12

M 12607740000170 Servicorp – Serviços e Corporações Ltda. 109.927,34 0,00 0,96

N 04632685000140 Proservice Engenharia e Consultoria Ltda. 105.975,96 465.892,05 -77,25 0,93

O 82641325002161 Cremer S.A. 105.917,98 445,27 23.687,3 0,93

P 05889039000125 Fast Help Informática Ltda. 90.550,00 0,00 0,79

Q – Demais Fornecedores 1.411.168,97 4.861.717,94 -70,97 12,36

TOTAL 11.417.526,05 13.087.310,28 -12,76 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018
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trado  na  conta  do  Hospital  de  Clinicas  da 

UFU  com  ISF  P,  ou  seja,  passivo  anterior 

sem correspondente orçamentário.

Tal valor refere-se a parte de 

R$5.390.552,68 referente a débitos dos 

anos de 2016 e 2017 que foram nego-

ciados por meio do Termo de Acor-

do  e  Reconhecimento  Dívidas  –  TARD 

90001062889/2017,  onde  o  valor  foi  divi-

dido  em  200  parcelas,  conforme  Processo 

SEI nº 23117.026008/2017-41 acessível em 

www.ufu.br/sei.

Fornecedor B: 69207850000161 – 

RCA Produtos e Serviços Ltda.

O  saldo  atual  está  registrado  com  su-

porte orçamentário, ou seja, ISF F, e se refe-

re a valor a ser pago com:

a) prestação de serviços continuados de 

apoio às atividades administrativas de porta-

ria, recepção, transporte interno de pacien-

tes e entrega de prontuários, medicamentos 

e  materiais  diversos,  com  atuação  nas  de-

pendências do Hospital de Clínicas confor-

me contrato 021/15;

b) execução de serviços continuados de 

apoio às atividades administrativas de recep-

ção nas dependências do Hospital de Clíni-

cas e da UFU conforme contrato 027/15;

c)  prestação  de  serviços  continuados 

de  apoio  às  atividades  administrativas  de 

portaria  e  recepção  nos  campi  da  UFU  na 

cidade  de  Uberlândia  conforme  contrato 

050/2015.  Contratos  acessíveis  em  www.

licitacoes.ufu.br.

Fornecedor C: 00969841000101 – 

Arqgraph Serviços Ltda.

O saldo apresentado refere-se a valores 

a pagar relativos a serviços executados nos 

meses  de  novembro  e  dezembro  de  2018, 

sendo eles:

a) Serviços especializados em manuten-

ção preventiva, corretiva e limpeza de dutos 

em sistemas de refrigeração, com forne-

cimento  de  peças  e  mão  de  obra  exclusiva, 

aplicando-se  a  centrais  de  ar  condicionado 

chiller, self contained, aparelhos de resfriamen-

to evaporativo, aparelhos de ar condicionado 

de janela (acj), aparelhos de ar condicionado 

portátil, câmaras frigoríficas, aparelhos de ar 

condicionado tipo split e exaustores em todos 

os campi da UFU conforme Contrato 034/17.

b)  Serviços  gerais  rurais,  por  meio  de 

mão de obra especializada, para atender as 

necessidades  das  Fazendas  Experimentais 

e o Hospital Veterinário da UFU conforme 

Contrato 037/15.

c) Serviços continuados de varrição de 

passeios e arruamentos, jateamento com 

água, limpeza de canaletas de água pluvial, 

coleta de lixo e limpeza externa de ar con-

dicionado, a ser realizado nos passeios, cal-

çadas,  passarelas  e  ruas  que  compõem  os 

campi da UFU, incluindo o fornecimento de 

todo o material de consumo, equipamentos 

e acessórios necessários à execução adequa-

da dos serviços conforme Contrato 045/17.

d)  Serviços  continuados  de  limpeza, 

conservação e higienização nas edificações 

da UFU, nos diversos campi e unidades isola-

das em Uberlândia, incluindo o fornecimento 

de todo material de consumo e demais equi-

pamentos necessários à execução adequada 

dos  serviços  conforme  Contrato  080/14.

e) Serviços para realização de pequenas 

construções, reforma e manutenção em insta-

lações prediais, englobando serviços de ope-

ração, manutenção preventiva e manutenção 

corretiva, incluindo fornecimento de mão de 

obra operacional, equipamentos, ferramen-
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tas,  materiais  de  consumo  e  acessórios  de 

uso individual conforme Contrato 104/14.

f) Serviços de manutenção de equipa-

mentos, utilizando software de gestão para a 

prestação  de  serviços  de  manutenção  pre-

ventiva e corretiva, calibração, treinamento 

de operadores, elaboração de especifica-

ções/pareceres/laudos  técnicos.  Apoio  na 

fiscalização de serviços prestados por outras 

contratadas e consultoria no auxílio ao ge-

renciamento de equipamentos médicos, ve-

terinários,  odontológicos,  de  informática  e 

T.I., bem como demais utilizados no ensino, 

pesquisa e extensão, instalados nos diversos 

campi da UFU, disponibilizando equipamen-

tos, instrumentos e materiais necessários à 

execução adequada dos serviços, com forne-

cimento de peças e serviços especializados 

(a serem ressarcidos de acordo com sua uti-

lização)  conforme  Contrato  052/18.  Con-

tratos  acessíveis  em  www.licitacoes.ufu.br.

Fornecedor D: 60924040000151 – TB 

Serviços, Transporte, Limpeza Ltda.

O saldo apresentado refere-se a valor a 

ser pago com prestação de serviços contínu-

os de limpeza e desinfecção de superfícies 

hospitalares  em  todas  as  dependências  do 

Hospital de Clínicas da Universidade Fede-

ral de Uberlândia no mês de dezembro de 

2018,  conforme  contrato  002/17  acessível 

em www.licitacoes.ufu.br.

Fornecedor E: 10647012000166 – Fast 

Security Tecnologia da Informação Ltda.

O valor apresentado se trata do valor a 

ser  pago  com  a  manutenção,  atualização  e 

upgrade  de  Solução  de  Segurança  Integrada 

e gerenciamento de Seguro da Informação, 

prestados no mês de dezembro/2018 con-

forme contrato 024/18 acessível em www.

licitacoes.ufu.br.

NOTA 10 – Demais obrigações a curto 

prazo 

Trata-se de valores restituíveis que 

compreende valores de terceiros, consigna-

Demais obrigações a curto prazo – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017

Retenção previdenciária – FRGPS 206.608,07 236.932,60

Impostos e contribuições diversos devidos ao tesouro 227.008,68 448.327,24

Imposto sobre serviço – ISS 49.878,42 92.723,45

Pensão alimentícia 456.526,59 0,00 

Planos de previdência e assistência médica 3.141.389,90 0,00 

Retenções – sindicatos 157.892,44 0,00 

Retenções – associações 166.363,41 0,00 

Retenções – cooperativas 692.250,99 0,00 

Retenções – planos de seguros 747.874,77 0,00 

Retenções – empréstimos e financiamentos 4.735.699,48 0,00 

Previdência complementar servidor público federal 205.393,29 0,00 

Depósitos e cauções recebidos 462.245,43 525.286,75

Indenizações, restituições e compensações 0,00 9.781,09

Convênios e instrumentos congêneres a pagar 0,00 743.889,92

Precatórios de terceiros 1.915,87 0,00 

Incentivos a educação, cultura e outros 1.843.805,55 27.930,00

TOTAL 13.094.852,89 2.084.871,05

Fonte: Tesouro Gerencial 2018
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ções ou retenções em nome deles, quando a 

Universidade é fiel depositária no curto pra-

zo de exigibilidade.

Do valor de R$ 11.009.981,84, que 

foi o aumento total de 2017 para 2018, R$ 

9.509.998,94  são  referentes  à  mudança  de 

procedimento na execução das ordens ban-

cárias (pagamentos ou créditos aos favoreci-

dos), promovido pela Secretaria do Tesouro 

Nacional,  que  adotou  o  procedimento  de 

pagar  ou  creditar  estas  retenções  efetiva-

mente no segundo dia útil do mês seguin-

te  ao  do  lançamento.  Assim,  esses  valores 

foram retidos em dezembro/2018 na apro-

priação das dos em 1º de janeiro de 2019, 

dessa forma tais valores ficaram registrados, 

impactando o balanço patrimonial do exer-

cício de 2018. Conforme Nota Explicativa 

01 – Caixa e Equivalente de Caixa, igual va-

lor de recurso financeiro foi disponibilizado 

para executar tais restituições.

O valor de R$ 1.915,87 gasto com pre-

catórios  de  terceiros  é  relativo  ao  forneci-

mento  de  bens,  materiais  e  serviços  regis-

trado pelo valor líquido devido a terceiros, 

emitidos (autuados) a partir de 05/05/2000 

(União e Entidades) e não incluídos na Lei 

Orçamentária Anual. Registro efetuado pelo 

Tribunal Federal da 1ª Região.

O valor referente a cerca de R$ 

1.800.000,00 no item Incentivo a educação, 

cultura e outros trata-se de bolsas de estu-

do para cursos de especialização, mestrado, 

doutorado,  estagiários,  bolsa  moradia  e  de 

residência médica e multiprofissional em de-

zembro de 2018 e que serão creditadas em 

janeiro de 2019 em virtude da mudança nos 

procedimentos  de  execução  da  Ordem  de 

Pagamento.

NOTA 11 – Obrigações Trabalhistas, 

Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 

Longo Prazo

O valor de R$ 4.251,15 é referente ao 

registro de precatórios 2019 – precatórios 

de  pessoal  referentes  a  obrigações  traba-

lhistas (salários, remuneração e benefícios), 

registrado  pelo  valor  líquido  devido  no 

longo  prazo,  emitidos  (autuados)  a  partir 

de 05/05/2000 (União e Entidades) e não 

incluídos na Lei Orçamentária Anual. Re-

gistro efetuado pelo Tribunal Federal da 1ª 

Região.

NOTA 12 – Patrimônio Líquido

O  item  compreende  o  valor  residual 

dos  ativos  depois  de  deduzidos  todos  os 

passivos. O Patrimônio Líquido manteve-se 

estável  na  comparação  entre  2018  e  2017. 

No  Ajuste  de  Exercícios  Anteriores,  ocor-

reram registros no total de R$ 21.736.478,23 

que  impactaram  negativamente  o  Patrimô-

nio  Líquido  no  período.  Os  principais  re-

gistros  foram  as  baixas  de  adiantamentos 

de férias e 13º salário ocorridos em dezem-

bro/2017,  conforme  Macrofunção  SIAFI 

021142  –  Folha  de  Pagamento,  sendo  que 

tais  valores totalizaram 20 milhões. O resul-

tado do exercício atual foi um superávit de 

R$ 13.379.426,89.

NOTA 13 – Obrigações Contratuais a 

Executar

São os Atos Potenciais Passivos, com-

preendendo os atos a executar que podem 

vir a afetar negativamente o patrimônio, ime-

diata  ou  indiretamente.  Registra  os  valores 

de obrigações contratuais quando a adminis-

tração  pública  participa  como  contratante.

Em  31/12/2018,  a  Universidade  Fe-

deral  de  Uberlândia  possuía  um  saldo  de 
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R$ 313.722.804,88 referentes a obriga-

ções contratuais relacionadas a parcelas 

de  contratos  que  serão  executadas  no(s) 

próximo(s) exercício(s).

A  maioria  das  obrigações  contratuais 

está relacionada a contratação de Serviços, 

que representam 98,34% do total das obri-

gações  contratadas  pelo  Órgão.  Tal  fato 

demonstra a concentração de contratações 

terceirizadas relativas às atividades de manu-

tenção da Instituição.

A Unidade Gestora UFU é responsável 

por 67% do total das obrigações contratuais. 

A concentração das obrigações na referida 

UG deve-se ao porte desta Unidade e tam-

bém à concentração das atividades adminis-

trativas.

Em  ambas  as  Unidades,  as  contrata-

ções concentram-se na natureza de serviço 

em virtude da política governamental, espe-

cialmente  na  terceirização  de  mão-de-obra 

relativas às áreas de suporte das atividades 

meio da Instituição.

A Relação acima apresenta os 18 con-

tratados com saldo a executar mais signifi-

cativos. Abaixo, está o resumo das principais 

transações dos contratados.

Obrigações Contratuais a executar – Composição R$
Natureza 31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %
Aluguéis 3.980.068,73 968.474,92 310,96 1,27

Fornecimento de Bens 1.255.049,08 1.840.168,75 -33,43 0,39

Serviços 308.517.687,07 249.649.947,45 23,58 98,34

Total 313.722.804,88 252.458.591,12 24,27 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Obrigações Contratuais em Execução – Por Natureza e Unidade Gestora Contratante 
– Composição R$
Natureza UFU AV (%) HC AV (%)
Aluguéis 3.980.068,73 1,90 0,00 -

Fornecimento de Bens 1.225.049,08 0,59 0,00 -

Serviços 203.952.403,91 97,51 104.565.283,16 100,00

Total 209.157.521,72 100,00 104.565.283,16 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Obrigações Contratuais por Contratado – Composição R$
CNPJ Contratado 31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

1 33607565000190 IBEG Engenharia e Construções Ltda. 81.221.069,77 81.221.069,77 0,00 25,89

2 36874048000176 Franco Ribeiro Construções Ltda. 32.147.976,12 10.806.268,22 197,49 10,25

3 22381412000151 Nutrir Refeições Ltda. 29.425.789,22 22.244.116,46 32,29 9,38

4 00969841000101 Arqgraph Serviços Ltda. 16.859.049,03 13.694.947,76 23,10 5,37

5 64481856000109 Palmas Comércio E Transportes Ltda. 14.378.105,61 8.777.049,45 63,81 4,58

6 08080291000187 TFF Construções e Montagens Ltda. 13.157.447,59 14.744.976,38 -10,77 4,19

7 69207850000161 RCA Produtos e Serviços Ltda. 12.540.278,74 6.739.613,98 86,07 4,00

8 07534224000122 TBI Segurança 11.074.631,64 10.323.141,11 7,28 3,53

9 65295172000185 Método Telecomunicações Ltda. 8.768.482,75 9.883.649,40 -11,28 2,79

10 60924040000151 TB Serviços, Transporte, Limpeza 7.170.463,68 5.400.176,22 32,78 2,29

11 06981180000116 Cemig Distribuição S.A 7.146.339,43 4.915.747,63 45,38 2,28

12 09611589000139 Instituto Brasileiro Politicas Públicas 6.649.997,04 2,12

13 02223482000174 LJ Construções e Serviços Ltda. 5.499.248,58 5.499.248,58 0,00 1,75

14 17790718000121 Unimed Uberlândia Ltda. 4.686.226,61 3.897.098,71 20,25 1,49

15 14345806000126 Selecta Serviços Globalizados Ltda. 4.682.594,74 3.950.309,82 18,54 1,49

16 12607740000170 Servicorp – Serviços Ltda. 3.426.529,58 763.195,89 348,97 1,09

17 23354848000114 Fund. Educacional de Patos de Minas 3.155.472,20 53.309,57 5.819,15 1,01

18 34028316001509 Emp. Brasileira Correios e Telégrafos 2.772.295,60 1.737.773,20 59,53 0,88

Demais Contratados 48.960.806,95 47.806.898,97 2,41 15,61

TOTAL 313.722.804,88 252.458.591,12 24,27 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.
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Contratado 1: 33607565000190 – 

IBEG Engenharia e Construções Ltda.

Trata-se  de  Contrato  para  a  execução 

completa da construção do 8DJU, destina-

do à ampliação do Hospital de Clínicas da 

UFU, a ser edificado no Campus Umuarama, 

com área total de 26.210,96 m², valor origi-

nal de R$ 94.738.085,56 e vigência até 31 de 

dezembro de 2014.

A  ausência  de  movimentação  no  pe-

ríodo  ocorre  em  virtude  da  nulidade  do 

contrato 014/2011, conforme processo 

23117.028519/2017-05  acessível  em  www.

ufu.br/sei. A manutenção do referido valor 

nos  registros  contábeis  faz-se  por  medida 

cautelar, uma vez que a declaração de nulida-

de contratual encontra-se em ação judicial.

Contratado 2: 36874048000176 – 

Franco Ribeiro Construções Ltda.

Refere-se à contratação para execução 

completa da construção do bloco 1JCP, blo-

co de laboratórios, sala de docentes e audi-

tório  com  área  de  7.755,25  M²  no  Campus 

Pontal em Ituiutaba/MG.

O aumento registrado refere-se ao 5º Ter-

mo Aditivo ao contrato 118/2014, que também 

efetivou a paralisação da obra até 21/12/2018 

e prorrogou a execução até 31/12/2019, con-

forme processo 23117.009745/2014-36 aces-

sível em www.ufu.br/sei.

Contratado 5: 64481856000109 – 

Palmas Comércio e Transportes Ltda.

O valor registrado refere-se à contrata-

ção de prestação de serviços de transporte 

rodoviário de passageiros em veículos classi-

ficados como ônibus, com motorista, itine-

rário  em  âmbito  municipal,  intermunicipal 

e  interestadual,  em  vias  pavimentadas  ou 

não para atender os campi da Universidade 

Federal de Uberlândia. Contratos 098/14 e 

043/17 acessíveis em www.licitacoes.ufu.br.

O aumento apresentado trata-se do 

5º Termo aditivo ao contrato 098/14, que 

foi prorrogado até dezembro de 2019 com 

o valor global de R$ 5.503.104,20, e ao 1º 

Termo aditivo ao contrato 043/17, que foi 

prorrogado  até  dezembro  de  2019  com  o 

valor global de R$ 814.882,01.

Contratado 7: 69207850000161 – 

RCA Produtos e Serviços Ltda.

O valor apresentado refere-se a:

1.  contratação  de  serviços  continua-

dos  de  apoio  às  atividades  administrativas 

de portaria, recepção, transporte interno de 

pacientes e entrega de prontuários, medica-

mentos  e  materiais  diversos,  com  atuação 

nas  dependências  do  Hospital  de  Clínicas 

conforme contrato 021/15;

2. contratação de serviços continuados 

de apoio às atividades administrativas de re-

cepção, nas dependências do Hospital de Clí-

nicas e da UFU conforme contrato 027/15 e 

3.  contratação  de  serviços  continua-

dos  de  apoio  às  atividades  administrativas 

de portaria e recepção nos campi da UFU 

na cidade de Uberlândia conforme contra-

to 050/2015. Contratos acessíveis em www.

licitacoes.ufu.br

O aumento de 86% trata-se do 3º Ter-

mo de apostilamento aos contratos 021/15 

e 027/15 e do 9º Termo Aditivo ao contrato 

050/15.

Contratado 16: 12607740000170 – SERVI-

CORP – Serviços e Corporações Ltda.

O  aumento  de  348%  refere-se  ao  1º 

e  ao  2º  Termo  Aditivo  que  acrescentaram 

R$ 2.678.132,40 ao valor contratado, sendo 
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que  a  contratação  é  referente  à  prestação 

de  serviços  de  limpeza,  conservação  e  hi-

gienização  predial  de  áreas  internas,  exter-

nas e esquadrias nas dependências da UFU, 

no  Campus  Pontal,  localizado  na  cidade  de 

Ituiutaba/MG, e também em blocos especí-

ficos situados na cidade de Uberlândia/MG. 

Acessível em www.licitacoes.ufu.br.

Contratado 17: 23354848000114 – 

Fundação Educacional de Patos de Minas 

– FEPAM

Trata-se do contrato 021/2012 referen-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – ÓRGÃO 26274

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS R

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALTERNATIVAS NE 2018 2017 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS NE 2018 2017

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 5.788.466,63 7.318.421,96Pessoal e Encargos 836.896.908,04 831.596.536,05
    Venda de Mercadorias 1.378,00 7.865,30     Remuneração a Pessoal 655.502.195,77 654.905.568,52

    Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 5.787.088,63 7.310.556,66     Encargos Patronais 133.136.469,51 128.519.757,46

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.720.898,75 1.998.960,16    Benefícios a Pessoal 48.258.242,76 48.171.210,07

    Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.720.898,75 1.998.960,16 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 343.974.889,59 313.830.597,68

Transferências e Delegações Recebidas 14 1.870.283.934,37 1.826.551.594,26    Aposentadorias e Reformas 312.189.060,88 284.648.961,49

    Transferências Intragovernamentais 1.853.091.668,50 1.819.071.908,35     Pensões 31.489.395,79 28.890.028,10

    Transferências Intergovernamentais 6.667.623,79 4.288.655,79     Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 296.432,92 291.608,09

     Outras Transferências e Delegações Recebidas 10.524.642,08 3.191.030,12 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 339.562.294,82 326.556.743,73

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 15 1.131.468,72 250.273.372,39     Uso de Material de Consumo 36.310.463,46 27.684.968,42

    Reavaliação de Ativos - 183.052.277,28     Serviços 273.637.853,91 266.380.357,26

    Ganhos com Alienação 56.250,00 125.821,27     Depreciação, Amortização e Exaustão 29.613.977,45 32.491.418,05

    Ganhos com Incorporação de Ativos 1.075.124,72 66.776.092,27 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 16 387.967,43 110.654,00
    Ganhos com Desincorporação de Passivos 94,00 319.181,57     Juros e Encargos de Mora 387.967,33 110.653,98

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.036.516,15 480.903,45     Descontos Financeiros Concedidos 0,10 0,02

    Resultado Positivo de Participações 169.396,23 53.011,77 Transferências e Delegações Concedidas 308.193.270,76 315.974.225,11
    Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 867.119,92 427.891,68     Transferências Intragovernamentais 304.329.232,35 315.152.190,04

    Transferências Intergovernamentais 3.715.814,67 743.889,92

    Transferências a Instituições Privadas 131.218,74 76.766,35

    Transferências ao Exterior 17.005,00 -

    Outras Transferências e Delegações Concedidas - 1.378,80

Desvalorização Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 1.753.384,32 259.042.370,54
    Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas - 3.888.188,80

    Desincorporação de Ativos 1.753.384,32 255.154.181,74

Tributárias 17 786.587,61 5.060.169,41
    Contribuições 786.587,61 5.060.169,41

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 18 35.026.555,16 32.473.790,70
    Premiações 12.000,00 -

    Incentivos 32.826.607,04 31.726.483,18

    Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 2.187.948,12 747.307,52

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 1.879.961.284,62 2.086.623.252,22 TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 1.866.581.857,73 2.084.645.087,22

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II) 13.379.426,89 1.978.165,00
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te à locação de imóvel situado na cidade de 

Patos de Minas/MG. O aumento do valor no 

período refere-se ao 2º Termo Aditivo, que 

reajusta  o  contrato  original  pelo  IGP-M/

FGV a partir de 1º/01/2018, acumulado no 

período de janeiro a dezembro de 2017 no 

valor de 0,52%. Em função do reajuste do 

valor  e  da  prorrogação  até  31/12/2020,  o 

valor global acumulado do Contrato Original 

passou a ser de R$3.685.795,80 (três milhões, 

seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos 

e noventa e cinco reais e oitenta centavos). 

Tal  fato  acarretou  o  aumento  do  valor  no 

período.  O  processo  23117.007013/2012-

40  que  trata  da  locação  do  referido  imó-

vel pode ser acessado em www.ufu.br/

sei  e  o  contrato  em  www.licitacoes.ufu.br.

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 14 – Transferências e Delegações 

Recebidas

O  grupo  representa  as  transferências 

que a instituição recebe, sendo elas: a) Intra-

governamentais – de órgãos integrantes do 

mesmo orçamento federal a que a UFU per-

tence; b) Intergovernamentais – de órgãos 

das outras esferas de governo, estadual e mu-

Transferências e Delegações recebidas – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV % 

Repasse recebido 1.497.558.598,87 1.448.478.840,21 3,39 80,07

Sub-repasse recebido 298.623.198,76 306.721.157,04 -2,64 15,97

Transferências recebidas p/ pagar restos a pagar 55.510.829,58 62.369.089,62 -11,00 2,97

Movimentações de saldos patrimoniais 1.399.041,29 1.502.821,48 -6,91 0,07

Transferências voluntárias 6.667.623,79 4.288.655,79 55,47 0,36

Doações/transferências recebidas 10.524.642,08 3.191.030,12 229,82 0,56

TOTAL 1.870.283.934,37 1.826.551.594,26 2,39 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

nicipal e, c) Outras Transferências e Delega-

ções Recebidas – de entes fora do governo. 

Movimentações de saldos patrimoniais 

referem-se ao registro das retenções relati-

vas aos tributos Federais, ao Imposto sobre 

serviços de qualquer natureza – ISSQN e à 

Contribuição  ao  Instituto  Nacional  do  Se-

guro Social – INSS que são efetuadas no ato 

da liquidação da despesa. A Redução de 6,91 

trata-se da redução de pagamentos aos quais 

são devidas a retenção.

O valor de R$ 6.667.623,79 de Transfe-

rências Voluntárias recebidas em 2018 refe-

re-se à transferência do município de Uber-

lândia/MG, em especial do Fundo Munici-

pal de Saúde, que transferiu R$ 6.417.623,79 

para o Hospital de Clínicas da UFU. O au-

mento de 55% verificado no período deve-

se à ampliação dos dois programas pactua-

dos entre os entes. O detalhamento do item 

consta nas Notas Explicativas 3 e 4 do Ba-

lanço Orçamentário.

O  aumento  de  229,82%  no  item  do-

ações  e  transferências  recebidas  refere-se 

ao  aumento,  sem  um  elemento  causador, 

de doações para o Hospital de Clínicas da 

UFU. Os valores mais relevantes referem-se 

à incorporação de bens móveis por doação 

via termo de compromisso de conduta do 

Ministério Público do Estado de Minas Ge-

rais, Termo de Ajustamento de Conduta da 

Procuradoria  da  República  no  Município 

de  Uberlândia,  Termo  de  Ajustamento  de 

Conduta do Ministério Público do Trabalho 
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e  doações  de  material  e  medicamentos  da 

Fundação de Apoio Universitário – FAU e 

da Fundação de Assistência, Estudo e Pes-

quisa de Uberlândia – FAEPU.

NOTA 15 – Valorização e Ganhos com 

Ativos e Desincorporação de Passivos

O valor do item trata-se essencialmen-

te de reavaliações de imóveis registrados no  

SPIUnet  e  a  ganhos  com  incorporação  de 

ativos decorrentes de obras encerradas e in-

cluídas no SPIUnet.

Em  2018  não  houve  novos  registros 

de  reavaliação  de  bens  imóveis  e  término 

de  nenhuma  obra  em  andamento  para  ser 

incluída no SPIUnet, assim, não houve re-

gistro de reavaliação de bens imóveis.

O aumento de 8,89% em ganhos com 

incorporação de ativos por nascimento re-

fere-se ao saldo positivo da movimentação 

entre  nascimentos  e  mortes  no  plantel  de 

bovinos e equinos na fazenda da UFU.

A redução no valor em outros ganhos 

com incorporação de ativo não possui um 

fator determinante. O valor apresentado no 

período refere-se em maior parte à incorpo-

ração  de  bens  a  material  de  consumo  por 

produção  própria,  à  incorporação  de  bens 

moveis reativados conforme avaliação técni-

ca e à incorporação de bens móveis referen-

te à reforma e adaptação de 36 laboratórios 

de pesquisa nos campi Santa Mônica, Umua-

rama e Fazenda Capim Branco.

NOTA 16 – Variações Patrimoniais 

Diminutivas Financeiras

O grupo detalha os registros financei-

ros que diminuem o patrimônio líquido da 

instituição, sendo composto essencialmente 

por Juros de mora e Multas indedutíveis so-

bre os pagamentos de concessionárias rela-

tivo às despesas de energia elétrica, forneci-

mento de água, serviços de telefonia e servi-

ços de correios. Tais Juros e Multas ocorrem 

em virtude de atraso nos pagamentos, sendo 

esses decorrentes do atraso de repasse de re-

curso financeiro por parte da STN para pa-

gamento da despesa.

Em 2018 observou-se um aumento de 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

Reavaliação de bens imóveis 0,00 183.052.277,28 -100,00

Ganhos com alienação de bens moveis 56.250,00 125.821,27 -55,29 4,97

Ganhos com incorporação de ativos por nascimento 42.914,69 39.411,46 8,89 3,79

Outros ganhos com incorporação de ativo 1.032.210,03 66.736.680,81 -98,45 91,23

Ganhos com desincorporação de passivos 94,00 319.181,57 -99,97 0,01

TOTAL 1.131.468,72 250.273.372,39 -99,55 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Variações Patrimoniais diminutivas financeiras – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH %

Juros de Mora 168.285,11 70.428,88 138,94

Multas Indedutíveis 219.682,22 40.225,10 446,13

Descontos Financeiros Concedidos 0,10 0,02 400,00

Total 387.967,43 110.654,00 250,61

Fonte: Tesouro Gerencial
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250%  no  grupo,  decorrente  do  aumento 

das despesas uma vez que os juros e mul-

tas são calculadas sobre o valor líquido da 

despesa.

NOTA 17 – Tributárias

A redução no item Programa de Inte-

gração Social (PIS) e no Programa de For-

mação do Patrimônio do Servidor Público 

(PASEP)  deve-se  em  virtude  da  mudança 

de entendimento quanto à classificação da 

despesa do PIS/PASEP incidente sobre a 

folha de pagamento. No ano de 2017 e em 

janeiro de 2018 o item era classificado na 

conta contábil “3.7.2.1.2.02.00 PIS/PA-

SEP” do grupo “Despesas Tributárias”; a 

partir de fevereiro de 2018 ele passou a ser 

classificado em “3.1.2.1.2.06.00 contribui-

ções  para  o  PASEP  sobre  folha  de  paga-

mento”  do  grupo  “Pessoal  e  Encargos  – 

Encargos Patronais”.

NOTA 18 – Outras Variações Patrimoniais 

Diminutivas

O  Valor  de  R$12.000,00  de  Premia-

ções  artísticas  refere-se  ao  pagamento  de 

premiação  de  apoio  à  produção  de  traba-

lhos artísticos no I Festival Entreartes do 

Instituto de Artes.

O item Bolsa de estudos no país, que re-

presenta 93% do valor total das Outras Va-

riações  Patrimoniais  Diminutivas,  trata-se: 

a) da concessão de bolsas de estudo (auxílio-

-moradia  e  auxílio-alimentação)  referentes 

ao Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES),  que  visa  apoiar  a  permanência 

de estudantes de baixa renda; b) Concessão 

de Bolsas de Estudo da Graduação (PBG) 

conforme processo 23117.072052/2018-11 

acessível  em  www.sei.ufu.br;  c)  Concessão 

de bolsas de Estudo do Programa Institu-

cional de Bolsas de Iniciação Científica (PI-

BIC), que visa apoiar a política de Iniciação 

Científica  desenvolvida  nas  Instituições  de 

Ensino e/ou Pesquisa, por meio da conces-

são de bolsas de Iniciação Científica (IC) a 

estudantes de graduação integrados na pes-

Tributárias – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

PIS/PASEP 765.232,71 5.045.372,58 -84,83 97,29

Contribuição para serviço de iluminação pública 21.354,90 14.796,83 44,32 2,71

TOTAL 786.587,61 5.060.169,41 -84,46 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Composição R$
31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

Premiações artísticas 12.000,00 0,00 - 0,03

Bolsa de estudos no pais 32.589.494,41 31.726.483,18 2,72 93,04

Auxílios para desenvolvimento estudos e pesquisas 237.112,63 0,00 - 0,68

Multas administrativas 0,00 10.671,52 -100,00 0,00

Indenizações 2.139.255,99 736.636,00 190,41 6,11

Restituições 48.692,13 0,00 - 0,14

TOTAL 35.026.555,16 32.473.790,70 7,86 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – ÓRGÃO 26274

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NE Previsão Atualizada Receitas Realizadas Saldo

RECEITAS CORRENTES 19 10.273.196,00 15.103.092,85 4.829.896,85

Receita Patrimonial 1.462.603,00 2.063.790,11 601.187,11

      Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 299.913,00 282.634,77 -17.278,23

      Valores Mobiliários 1.162.690,00 1.781.155,34 618.465,34

Receitas de Serviços 20 7.404.012,00 5.505.831,76 -1.898.180,24

      Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 7.404.012,00 5.505.761,76 -1.898.250,24

      Outros Serviços - 70,00 70,00

Transferências Correntes 21 - 6.667.623,79 6.667.623,79

Outras Receitas Correntes 1.406.581,00 865.847,19 -540.733,81

      Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 549.241,00 25.954,23 -523.286,77

      Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 857.340,00 839.892,96 -17.447,04

RECEITAS DE CAPITAL 22 33.015.872,00 860.544,55 -32.155.327,45

Alienação de Bens 14.894.828,00 860.544,55 -14.034.283,45

      Alienação de Bens Móveis 198.684,00 860.544,55 661.860,55

      Alienação de Bens Imóveis 14.696.144,00 - -14.696.144,00

Transferências de Capital 18.121.044,00 - -18.121.044,00

SUBTOTAL DE RECEITAS (I) 43.289.068,00 *15.963.637,40 -27.325.430,60

DEFICIT* (III) = (I - II) 26 *1.545.996.407,31 1.545.996.407,31

TOTAL 43.289.068,00 1.561.960.044,71 1.518.670.976,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Saldo da Dotação

DESPESAS CORRENTES 23 1.298.976.760,00 1.379.094.622,00 1.535.799.214,99 1.505.530.702,69 1.413.260.792,62 -156.704.592,99

    Pessoal e Encargos Sociais 24 1.096.076.566,00 1.165.471.648,00 1.143.598.884,78 1.143.598.884,78 1.063.303.270,41 21.872.763,22

    Outras Despesas Correntes 202.900.194,00 213.622.974,00 392.200.330,21 361.931.817,91 349.957.522,21 -178.577.356,21

DESPESAS DE CAPITAL 41.983.084,00 18.829.980,00 26.160.829,72 8.024.181,23 7.063.476,89 -7.330.849,72

    Investimentos 41.983.084,00 18.829.980,00 26.160.829,72 8.024.181,23 7.063.476,89 -7.330.849,72

TOTAL DAS DESPESAS (II) 25 1.340.959.844,00 1.397.924.602,00 *1.561.960.044,71 1.513.554.883,92 1.420.324.269,51 -164.035.442,71
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quisa científica; d) pagamento de residência 

médica e multiprofissional.

As indenizações, que representam 6% 

do grupo, tratam de valores relativos a: a) re-

embolsos diversos; b) ressarcimento de ins-

crições no exterior e publicações de artigos 

em  periódicos  estrangeiros;  c)  pagamento 

de despesas com prestação de serviços por 

meio de reconhecimento de dívida e d) res-

Anexo 1 – Demonstrativo de execução dos restos a pagar não processados

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE
Inscritos em Exercícios 

Anteriores
Inscritos em 31 de Dezembro do 

Exercício Anterior
Liquidados Pagos Cancelados Saldo

DESPESAS CORRENTES 27 5.239.434,35 39.536.073,08 37.641.593,19 37.548.230,97 1.357.651,21 5.869.625,25

    Outras Despesas 
    Correntes

5.239.434,35 39.536.073,08 37.641.593,19 37.548.230,97 1.357.651,21 5.869.625,25

DESPESAS DE CAPITAL 27.819.681,85 11.492.078,70 12.744.666,19 12.744.666,19 180.373,55 26.386.720,81

    Investimentos 27.819.681,85 11.492.078,70 12.744.666,19 12.744.666,19 180.373,55 26.386.720,81

TOTAL 28 33.059.116,20 51.028.151,78 50.386.259,38 50.292.897,16 1.538.024,76 32.256.346,06

Anexo 2 – Demonstrativo de execução restos a pagar processados e nao processados liquidados

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS NE
Inscritos em Exercícios 

Anteriores
Inscritos em 31 de Dezembro do 

Exercício Anterior
Pagos Cancelados Saldo

DESPESAS CORRENTES - 6.189.108,44 6.186.946,43 2.162,01 -

    Pessoal e Encargos 
    Sociais

- 4.738,21 4.738,21 - -

    Outras Despesas 
    Correntes

- 6.184.370,23 6.182.208,22 2.162,01 -

DESPESAS DE CAPITAL - 3.294.112,34 3.294.018,34 94,00 -

    Investimentos - 3.294.112,34 3.294.018,34 94,00 -

TOTAL - 9.483.220,78 9.480.964,77 2.256,01 0,00

sarcimento de despesas com o Programa de 

Apoio  à  Qualificação  da  UFU  –  QUALI-

UFU.

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 19 – Receita Corrente 

A Receita Corrente Realizada represen-

ta 95% do total da Receita Orçamentária e 

apresentou  crescimento  em  torno  de  54% 

em relação ao exercício de 2017. Esse cres-

cimento  é  explicado  principalmente  pelo 

recebimento não previsto de Transferência 

Corrente  no  valor  de  R$  6.667.623,79.  A 

não  previsão  ocorreu  devido  ao  remaneja-

mento desse valor da conta de Transferência 

de Capital para Transferência Corrente. Tal 

receita  foi  originada  de  uma  Transferência 

Corrente Intergovernamental do município 
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de  Uberlândia,  conforme  evidenciado  na 

Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A comparação da Receita Corrente 

prevista com a realizada evidencia que a re-

alização superou a previsão em 47%, que é 

explicada pelo remanejamento da receita de 

Transferência de Capital para Transferência 

Corrente no valor de R$ 6.667.623,79.

Receitas Correntes Realizadas – Composição 2018 e 2017 R$
2018 2017 AH% AV%

Receita Patrimonial 2.063.790,11 2.388.983,76 -13,61 13,66

Receitas de Serviços 5.505.831,76 6.981.410,13 -21,14 36,45

Transferências Correntes 6.667.623,79 0,00 -- 44,15

Outras Receitas Correntes 865.847,19 427.891,66 102,35 5,73

Total 15.103.092,85 9.798.285,55 54,14 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial

Receitas Correntes Prevista x Realizadas – Composição R$
Prevista Realizada % de realização

Receita Patrimonial 1.462.603,00 2.063.790,11 141,10

Receitas de Serviços 7.404.012,00 5.505.831,76 74,36

Transferências Correntes 0,00 6.667.623,79 --

Outras Receitas Correntes 1.406.581,00 865.847,19 61,56

Receitas Correntes 10.273.196,00 15.103.092,85 147,01

Fonte: Tesouro Gerencial

Receitas de Serviços Previstas x Realizadas R$

Natureza da receita Previsão Inicia Receita Realizada Saldo

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.549.126,00 1.457.157,96 (1.091.968,04)

Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 4.854.886,00 4.048.603,80 (806.282,20)

Outros Serviços  70,00 70,00

TOTAL 7.404.012,00 5.505.831,76 (1.898.180,24)

Fonte: Tesouro Gerencial 2018

NOTA 20 – Receitas de Serviços

A  previsão  da  receita  foi  elaborada 

com  base  em  dados  dos  anos  anteriores. 

Ao  longo  do  exercício  de  2018,  efetua-se 

o  acompanhamento  do  desenvolvimento 

da realização da receita e, trimestralmente, 

faz-se  a  reestimativa,  atualizando  a  previ-

são. No exercício de 2018, mesmo com as 

reestimativas, a realização foi menor que a 

previsão. 
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NOTA 21 – Transferências Correntes

O  valor  das  Transferências  Correntes 

refere-se à Transferência Corrente dos Es-

tados,  Municípios  e  suas  entidades,  sendo 

que o valor de R$ 6.667.623,79 foi realizado 

como receita corrente e que no balanço or-

çamentário não há previsão para tal catego-

ria de receita. Essas receitas foram previstas 

na categoria de receitas de capital no valor 

de R$ 18.121.044,00.

As transferências foram efetivadas por 

meio  do  Convênio  celebrado  entre  a  Uni-

versidade Federal de Uberlândia e a Prefei-

tura Municipal de Uberlândia/MG via:

a) Termo de cooperação mútua – Pro-

cesso  23117.023461/2018-86  –  para  pro-

mover  o  controle  populacional  de  animais 

de  estimação  pelo  método  de  esterilização 

cirúrgica no município e Uberlândia/MG, e

b) Convênio 252/2017 celebrado entre 

o Município de Uberlândia, a UFU e a Fun-

dação de Assistência, Estudo e Pesquisa de 

Uberlândia (FAEPU) visando a integração 

do  Hospital  universitário  a  rede  de  aten-

ção à saúde, mediante execução de ações e 

serviços de saúde do Pro-Hosp (Programa 

do Governo do Estado de Minas Gerais), 

gestão, ensino, pesquisa, extensão e avalia-

ção no âmbito do Sistema Único de Saúde 

– SUS.

NOTA 22 – Receita de Capital

O desempenho da receita de capital im-

pactou significativamente o total da receita 

orçamentária  prevista  para  o  exercício  de 

2018.  Da  previsão  total,  apenas  2,61%  foi 

realizada; tal situação se relaciona principal-

mente em função: (a) da estimativa de alie-

nação  de  bens  imóveis  (R$  14.696.144,00) 

que  não  foi  concretizada,  portanto,  o  va-

lor  foi  integralmente  cancelado;  (b)  do  re-

manejamento  de  receita  no  valor  de  R$ 

6.667.623,79  de  Transferência  de  Capital 

para Transferência Corrente, e (c) do cance-

lamento parcial de Transferência de Capital 

do saldo remanescente de R$ 11.453.420,21.

Os R$ 804.294,55 registrados na natu-

reza  de  receita  alienação  de  títulos  mobili-

ários refere-se à venda de 189 ações classe 

PA,  valor  unitário  R$  3.422,53,  valor  total 

R$ 646.858,17, e à venda de 46 ações clas-

se  PB,  valor  unitário  R$  3.522,53,  valor 

total R$ 157.436,38 conforme processo 

23117.010877/2018-34  acessível  em  www.

ufu.br/sei.

A receita Transferências de Capital 

prevista na categoria receitas de capital foi 

realizada na categoria receitas correntes na 

natureza  Transferências  dos  Municípios  e 

suas  Entidades.  Do  valor  previsto  de  R$ 

18.121.044,00,  foram  realizados  somente 

R$  6.667.623,79  conforme  Nota  Explica-

tivas 21.

Receitas de Capital por Origem e natureza – Composição R$

Origem Natureza Previsão 
Inicial

Receita 
Realizada Saldo Realizada x 

Prevista (%)

Alienação de 
Bens

Alienação de Títulos Mobiliários 0,00 804.294,55 804.294,55

Alienação de Bens Móveis e Semoventes 198.684,00 56.250,00 -142.434,00

Alienação de Bens Imóveis 14.696.144,00 0,00 -14.696.144,00

Transferências 
de Capital

Transferências  dos Estados e suas Entidades 18.121.044,00 0,00 -18.121.044,00

33.015.872,00 860.544,55 -32.211.577,45 2,44

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.
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NOTA 23 – Despesas Correntes

As  Despesas  Correntes  Empenhadas 

permaneceram estáveis em relação a 2017, 

aumentando em menos de 3%, sendo res-

ponsáveis por cerca de 98% do total da Des-

pesa  Orçamentária  em  2018.  As  Despesas 

Correntes  foram  compostas  por  Despesas 

com Pessoal e Encargos Sociais e por Ou-

tras Despesas Correntes, que representaram 

73%  e  25%,  respectivamente,  do  total  da 

Despesa  Orçamentária.  As  Despesas  com 

Pessoal e Encargos cresceram quase 4% em 

relação a 2017.

NOTA 24 – Despesas Com Pessoal e 

Encargos

A comparação da despesa empenhada 

com a despesa liquidada da rubrica Pessoal 

e Encargos Sociais evidencia que a totali-

dade da despesa liquidada não foi paga no 

exercício de 2018; sendo assim, foi carre-

Despesas Correntes 2018 x 2017 - Composição R$
2018 2017 AH% AV%

Despesas Correntes 1.535.799.214,99 1.494.044.118,12 2,79 98,33

    Pessoal e Encargos Sociais 1.143.598.884,78 1.101.582.001,19 3,81 73,22

        Aposentadorias e Pensões 344.281.134,44 314.340.098,97 9,53 22,04

        Vencimentos e Vantagens Fixas 672.195.237,92 660.468.020,47 1,78 43,04

        Obrigações Patronais 127.122.512,42 126.773.881,75 0,28 8,14

    Outras Despesas Correntes 392.200.330,21 392.462.116,93 -0,07 25,11

Despesas de Capital 26.160.829,72 26.347.363,83 -0,71 1,67

Total 1.561.960.044,71 1.520.391.481,95 2,73 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Despesa Liquidada x Despesa Paga – Pessoal e Encargos Sociais R$

Despesa Liquidada Despesa Paga Variação

Pessoal e Encargos Sociais 1.143.598.884,78 1.063.303.270,41 80.295.614,37

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

gado o valor de R$ 80.295.614,37 a pagar 

no  exercício  de  2019.  O  não  pagamento 

da totalidade das despesas liquidadas com 

Pessoal e Encargos Sociais no exercício de 

2018 deve-se à mudança no processamen-

to das ordens bancárias pela Secretaria do 

Tesouro Nacional – STN em 31/12/2018. 

Assim,  o  pagamento  de  parte  da  despesa 

com Pessoal e Encargos foi efetivado em 

02/01/2019,  quando  as  ordens  bancárias 

foram emitidas.

NOTA 25 – Subtotal das Despesas

As  Despesas  Correntes  e  de  Capital 

apresentam Dotação Atualizada menor que 

a Despesa Empenhada. Isso ocorre porquê 

no Balanço Orçamentário não são incluídas 

as  descentralizações  de  crédito  orçamen-

tário.  Portanto,  os  itens  suplementares  in-

cluem  a  dotação,  as  descentralizações e  os 

créditos orçamentários.

As  Descentralizações  Recebidas  tota-

lizaram  R$  193.133.990,17.  As  principais 

fontes das Descentralizações Recebidas são 

o Fundo Nacional de Saúde (80%), o Minis-

tério da Educação (11%) e a Empresa Bra-

sileira de Serviços Hospitalares (6%). Todos 

os recursos dessas fontes foram destinados 

para o Hospital de Clínicas de Uberlândia.
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NOTA 26 – Deficit – Resultado 

Orçamentário

O Resultado Orçamentário apresentou 

déficit  no  valor  de  R$  1.545.996.407,31  no 

exercício  de  2018.  A  apuração  desse  déficit 

deve-se à forma de execução da Lei Orça-

mentária  Anual  (LOA),  em  que  são  trans-

portadas para o Balanço Orçamentário so-

mente  as  Despesas  Orçamentárias.  Dessa 

forma, as receitas demonstradas no Balanço 

Orçamentário  referem-se  apenas  a  receitas 

próprias  (R$  15.963.637,40).  Os  recursos 

necessários  para  suportar  as  despesas  fi-

xadas  (R$  1.561.960.044,71)  são  tratados 

como  Transferências  Correntes  Recebidas 

(R$ 1.853.091.668,50) e são evidenciados no 

Balanço Financeiro.

Dotação Atualizada e Descentralizações - Composição R$

 Dotação 
Atualizada (a)

Descentralização 
Recebida (b)

Descentralização 
Concedida (c)

Total Crédito 
Orçamentário (a + b - c)

Despesas Correntes 1.379.094.622,00 183.592.095,05 1.560.109,69 1.561.126.607,36

    Pessoal e Encargos Sociais 1.165.471.648,00 0,00 749.302,00 1.164.722.346,00

    Outras Despesas Correntes 213.622.974,00 183.592.095,05 810.807,69 396.404.261,36

Despesas de Capital 18.829,980,00 9.541.895,12 1.626.036,99 26.745.838,13

    Investimentos 18.829.980,00 9.541.895,12 1.626.036,99 26.745.838,13

Total (II) 1.397.924.602,00 193.133.990,17 3.186.146,68 1.587.872.445,49

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Total de crédito orçamentário e Despesa Empenhada R$
Total Crédito Orçamentário Despesas Empenhadas Saldo

Despesas Correntes 1.561.126.607,36 1.535.799.214,99 25.327.392,37

Pessoal e Encargos Sociais 1.164.722.346,00 1.143.598.884,78 21.123.461,22

Outras Despesas Correntes 396.404.261,36 392.200.330,21 4.203.931,15

Despesas de Capital 26.745.838,13 26.160.829,72 585.008,41

Investimentos 26.745.838,13 26.160.829,72 585.008,41

Total (II) 1.587.872.445,49 1.561.960.044,71 25.912.400,78

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Déficit Orçamentário X Transferências Correntes Recebidas R$
2018 2017 AH%

Receita Arrecadada (I) 15.963.637,40 14.274.945,34 11,83

    Receita Corrente 15.103.092,85 9.798.285,55 54,14

    Receita de Capital 860.544,55 4.476.659,79 -80,78

Despesa Empenhada (II) 1.561.960.044,71 1.520.391.481,95 2,73%

    Despesa Corrente 1.535.799.214,99 1.494.044.118,12 2,79

    Despesa de Capital 26.160.829,72 26.347.363,83 -0,71

Resultado Orçamentário (III = I - II) (1.545.996.407,31) (1.506.116.536,61) 2,65

Transferências Correntes Recebidas (Balanço Financeiro) 1.853.091.668,50 1.819.071.908,35 1,87

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Descentralização Recebida por Fontes R$
Valor AV %

Fundo Nacional de Saúde 11.533.111,72 80,07

Ministério da Educação 154.644.202,33 10,57

Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares

20.418.013,30 5,97

Outros 6.538.662,82 3,39

Total 193.133.990,17 100,00%

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.
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NOTA 27 – Restos A Pagar

Em 2018 a UFU pagou cerca de 64% 

dos Restos a pagar de exercícios anteriores, 

percentual  equivalente  a  R$  59.773861,93. 

O percentual de Restos a pagar não pagos 

foi 34%, aproximadamente, totalizando R$ 

32.256.346,06.

Do  total  dos  restos  a  pagar  não  pa-

gos, 69% (R$ 22.228.861,85) referem-se a 

empenhos  emitidos  em  favor  da  empresa 

IBEG  –  Engenharia  e  Construções  Ltda. 

nos  exercícios  de  2012  e  2013.  Ambas  as 

notas  de  empenho  foram  emitidas  pela 

unidade gestora do Hospital de Clínicas. O 

não pagamento dos empenhos é devido ao 

fato de a empresa estar em processo de re-

cuperação judicial.

NOTA 28 – Restos a Pagar Não 

Processados – RPNP

Os RPNP referem-se às despesas que, 

embora empenhadas no exercício corrente, 

não foram liquidadas (executadas) até 31 de-

zembro  em  decorrência  da  não  conclusão 

da entrega dos bens e/ou da prestação dos 

serviços contratados, como também da afe-

rição ou entrega de obras no exercício.

Comparativo de Restos a Pagar R$

2018 2017 AH% AV% 2018

Inscritos 93.570.488,76 95.524.787,97 -2,05% 100,00%

Pagos 59.773.861,93 60.968.505,77 -1,96% 63,88%

Cancelados 1.538.024,76 796.068,92 93,20% 1,64%

Saldo 32.256.346,06 33.760.213,28 -4,45% 34,47%

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Notas de Empenho da empresa IBEG inscritos em restos a pagar R$

Nota de Empenho Empresa Valor

2012NE800296 IBEG – Engenharia e Construções Ltda. 2.228.861,85

2013NE800257 IBEG – Engenharia e Construções Ltda. 20.000.000,00

Total 22.228.861,85

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

A inscrição dos empenhos em RPNP é 

feita em 31 de dezembro de cada exercício 

financeiro com base na execução orçamen-

tária  do  exercício  (despesas  empenhadas  e 

não liquidadas), acrescido dos RPNP trans-

postos inscritos em exercícios anteriores 

(reinscrição).

O saldo dos RPNP inscritos e reinscri-

tos vai se reduzindo ao longo do exercício à 

medida em que são processados/liquidados, 

ficando pendente o último estágio da despe-

sa pública, que é o pagamento.

Verifica-se que o total dos RPNP a exe-

cutar  no  início  do  exercício  foi  de  84  mi-

lhões de reais e, no final, 32 milhões de reais; 

valor  que  será  transposto  para  o  exercício 

seguinte. Do total dos RPNP a executar no 

início do exercício, 38,36% não foram exe-

cutados, 59,81% foram pagos e 1,83% fo-

ram cancelados.

Os RPNP cancelados por tipo de em-

penho estimativo (R$ 1.008.766,46) e glo-

bal (R$ 355.529,86) ocorreram em virtude 

do valor empenhado ter excedido o mon-
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tante da despesa realizada, uma vez que tais 

despesas não tem o valor de execução exa-

to  no  início  do  exercício  ou  contrato.  Os 

RPNP referentes ao tipo de empenho or-

dinário (R$ 173.728,44) foram cancelados 

em  virtude  do  objeto  contratado  não  ter 

sido cumprido.

Do  total  de  restos  a  pagar  processa-

dos  (re)inscritos,  0,02%  foram  cancelados 

e  ocorreram  em  virtude  do  cancelamento 

uma reserva em hotel, de uma taxa de inscri-

ção em simpósio e de outra taxa de registro 

de patente no Instituto Nacional da Proprie-

dade Industrial (INPI).

Execução dos Restos a Pagar Não Processados R$
Despesas 
Orçamentárias

Reinscritos e 
Inscritos (a) Liquidados (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo a pagar

(e = a - c - d)

Despesas Correntes 44.775.507,43 37.641.593,19 37.548.230,97 1.357.651,21 5.869.625,25

Despesas de Capital 39.311.760,55 12.744.666,19 12.744.666,19 180.373,55 26.386.720,81

Total 84.087.267,98 50.386.259,38 50.292.897,16 1.538.024,76 32.256.346,06

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

RPNP cancelados por tipo de empenho e Natureza de despesa - Composição R$

Tipo de Empenho Natureza de Despesa Saldo

Estimativo

Serviço Médico Hospitalar Odontológico e Laboratoriais 498.922,02

Locação de Mão-de-obra 88.301,52

Passagens Para O Pais 80.516,62

Restituições 59.584,82

Bolsas de Estudo No Pais 51.393,22

Demais Naturezas de despesa 230.048,26

Global

Serviços Gráficos e Editoriais 142.923,05

Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 65.438,75

Material Hospitalar 34.893,05

Material Farmacológico 14.596,08

Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 10.458,01

Demais Naturezas de Despesa 87.220,92

Ordinário

Material Para Manutenção de Bens Imóveis Instalações 19.261,00

Material De Expediente 18.578,31

Locação De Imóveis 17.860,00

Material Químico 8.782,55

Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 7.375,58

Demais Naturezas de despesa 101.871,00

Total 1.538.024,76

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – Órgão 26274

BALANÇO FINANCEIRO R$

INGRESSOS NE 2018 2017 DISPÊNDIOS NE 2018 2017

Receitas Orçamentárias 29 15.963.637,40 14.274.945,34 Despesas Orçamentárias 33 1.561.960.044,71 1.520.391.481,95

    Ordinárias - -     Ordinárias 1.085.952.887,37 301.089.212,14

    Vinculadas 22.826.480,94 18.412.430,17    Vinculadas 476.007.157,34 1.219.302.269,81

       Alienação de Bens e Direitos 56.250,00 188.004,00         Educação 2.621.527,53 836.085.653,67

       Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 30 22.770.230,94 18.224.426,17         Seguridade Social (Exceto Previdência) 215.949.485,16 361.047.428,36

      (-) Deduções da Receita Orçamentária 31 -6.862.843,54 -4.137.484,83         Previdência Social (RPPS) 210.005.186,02 -

        Recursos de Receitas Financeiras 642.091,61 -

        Operação de Crédito 741.916,25

        Alienação de Bens e Direitos 255.929,59 187.490,04

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 38.118.035,45 15.827.599,69

        Outros Recursos Vinculados a Fundos 8.414.901,98 5.412.181,80

Transferências Financeiras Recebidas 1.853.091.668,50 1.819.071.908,35Transferências Financeiras Concedidas 304.325.661,70 315.152.190,04

    Resultantes da Execução Orçamentária 1.796.181.797,63 1.755.199.997,25     Resultantes da Execução Orçamentária 298.674.099,51 306.721.157,04

        Repasse Recebido 1.497.558.598,87 1.448.478.840,21         Repasse Concedido 50.264,04

        Sub-repasse Recebido 298.623.198,76 306.721.157,04         Sub-repasse Concedido 298.623.198,76 306.721.157,04

    Independentes da Execução Orçamentária 56.909.870,87 63.871.911,10         Repasse Devolvido 636,71

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 55.510.829,58 62.369.089,62     Independentes da Execução Orçamentária 5.651.562,19 8.431.033,00

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 1.399.041,29 1.502.821,48         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 5.644.120,32 8.419.812,00

        Movimento de Saldos Patrimoniais 7.441,87 11.221,00

Recebimentos Extraorçamentários 32 141.857.421,44 59.776.971,86 Despesas Extraorçamentárias 60.060.847,41 60.978.035,31

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 93.230.614,41 8.782.123,70     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 9.480.964,77 12.558.048,89

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 48.405.160,79 51.028.151,78     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 50.292.897,16 48.410.456,88

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 220.373,51 -33.303,62     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 283.414,83 9.529,54

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.272,73 -     Outros Pagamentos Extraorçamentários 3.570,65 -

        Arrecadação de Outra Unidade 1.272,73         Demais Pagamentos 3.570,65

Saldo do Exercício Anterior 23.699.007,30 27.096.889,05 Saldo para o Exercício Seguinte 34 108.265.180,82 23.699.007,30

    Caixa e Equivalentes de Caixa 23.699.007,30 27.096.889,05     Caixa e Equivalentes de Caixa 108.265.180,82 23.699.007,30

TOTAL 2.034.611.734,64 1.920.220.714,60 TOTAL 2.034.611.734,64 1.920.220.714,60
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 29 – Receitas orçamentárias

As  receitas  orçamentárias  são  realiza-

das  por  destinação  de  recurso,  sendo  clas-

sificadas  em:  Destinação  Ordinária,  que  é 

o processo de alocação livre entre a origem 

e  a  aplicação  de  recursos,  para  atender  a 

quaisquer  finalidades;  e  Destinação  Vincu-

lada, que é o processo de vinculação entre a 

origem e a aplicação de recursos, em atendi-

mento às finalidades específicas estabeleci-

das pela legislação.

Outros recursos vinculados a Órgãos e Programas R$

Espécie da Receita 31/12/2018 31/12/2017 AH % AV %

Transferência dos Municípios e de suas entidades 6.667.623,79 0,00 - 29,28

Valores mobiliários 1.720.898,75 1.998.960,16 -13,91 7,56

Exploração patrimônio imobiliário do estado 282.634,77 307.011,83 -7,94 1,24

Valores mobiliários 60.256,59 53.011,77 13,67 0,26

Serviços administrativos e comerciais gerais 5.511.931,00 6.992.362,15 -21,17 24,21

Outros serviços 70,00 87,00 -19,54 -

Multas administrativos, contratuais e judiciais 27.354,23 52.294,20 -47,69 0,12

Indenizações, restituições e ressarcimentos 1.077.543,47 413.387,48 160,66 4,73

Transferência dos Municípios e de suas entidades 6.617.623,79 8.377.311,58 -21,01 29,06

Alienação de bens moveis 804.294,55 0,00 - 3,53

Exploração patrimônio imobiliário do estado-intra 0,00 30.000,00 - -

TOTAL 22.770.230,94 18.224.426,17 24,94 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.NOTA 30 – Outros recursos vinculados a 

Órgãos e Programas

Do total das receitas vinculadas 

(R$ 22.770.230,94), 30,06% foi deduzi-

do,  perfazendo  assim  uma  receita  líquida 

de R$15.963.637,40. A espécie  de recei-

ta  Transferência  dos  Municípios  e  de  suas 

entidades  aparece  duas  vezes;  isso  ocorre 

porquê o valor de R$ 6.617.623,79 foi classi-

ficado erroneamente no momento da trans-

ferência, conforme Notas 3 e 4 do Balanço 

Orçamentário, assim o referido valor foi de-

duzido com a retificação da receita.

NOTA 31 – Deduções da Receita 

Orçamentária por Origem

Dentre  os  tipos  de  deduções,  a  mais 

expressiva são as retificações. Elas ocorrem 

quando por algum erro a receita é arrecada-

da no código de recolhimento errado, assim, 

para  a  correta  representação  e  segregação 

entre as receitas correntes e de capital, a re-

tificação é feita.
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Dedução da Receita Orçamentária por tipo de deduções 2018 R$
Espécie de Receita Restituições Retificações Outras dedu-

ções TOTAL

Serviços administrativos e comerciais gerais 179,14 0,00 0,00 179,14

Inscrições em concursos e processo seletivo 5.990,00 0,000 0,10 5.990,10

Indenizações, restituições e ressarcimentos 0,00 237.650,51 0,00 237.650,51

Transferências dos municípios e de suas entidades 0,00 6.617.623,79 0,00 6.617.623,79

Multas e juros previstos em contrato 0,00 1.400,00 0,00 0,00

TOTAL 6.169,14 6.856.674,30 0,10 6.862.843,54

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Recebimentos Extraorçamentários – Composição R$
2018 2017 AH% AV%

Inscrição dos Restos a Pagar Processados 93.230.614,41 8.782.123,70 961,60 65,72

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 48.405.160,79 51.028.151,78 -5,14 34,12

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 220.373,51 -33.303,62 -761,71 0,16

Outros Recebimentos Extraorçamentários 1.272,73 -- -- --

Recebimentos Extraorçamentários 141.857.421,44 59.776.971,86 137,31 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

NOTA 32 – Recebimentos 

Extraorçamentários

Este grupo traz a dinâmica da inscri-

ção dos restos a pagar processados e não 

processados. 

Em 2018, a inscrição dos restos a pa-

gar  processados  foi  de  R$  93.230.614,41, 

ao passo que, em 2017, foi de R$ 

8.782.123,70.  Cabe  ressaltar  que  esse  au-

mento se deve aos empenhos da folha de 

Deduções da Receita Orçamentária por Origem R$
Espécie da Receita 31/12/2018 31/12/2017 AH % AV % 2018

Serviços administrativos e comerciais gerais 6.169,24 11.039,02 -44,11 0,09

Multas administrativos, contratuais e judiciais 1.400,00 20.908,02 -93,30 0,02

Indenizações, restituições e ressarcimentos 237.650,51 16.882,00 1.307,72 3,46

Transferências dos municípios e de suas entidades 6.617.623,79 4.088.655,79 61,85 96,43

TOTAL 6.862.843,54 4.137.484,83 65,87 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

pagamento do mês de dezembro/2018, 

no valor de R$ 85.615.594,59, que, no fe-

chamento do exercício, ficaram em Restos 

a  Pagar  Processados  Inscritos  em  virtude 

das  ordens  bancárias  terem  sido  emitidas 

em 02/01/2019.
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NOTA 33 – Despesas Orçamentárias 

Ordinárias e Vinculadas

A classificação da Despesa Orçamentá-

ria entre Ordinária e Vinculada tem por ob-

jetivo identificar as fontes de financiamento 

dos gastos públicos, ou seja, origem dos re-

cursos que estão sendo utilizados.

Na  comparação  entre  2018  e  2017, 

observou-se um aumento significativo nas 

despesas  orçamentárias  ordinárias  e  uma 

queda expressiva nas vinculadas. A justifi-

Despesa Orçamentária – Composição R$

2018 2017 AH% AV%

Ordinárias 1.085.952.887,37 301.089.212,14 260,67 69,53

Vinculadas 476.007.157,34 1.219.302.269,81 -60,96 30,47

Total 1.561.960.044,71 1.520.391.481,95 2,73 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

cativa é que, em 2017, a principal fonte de 

recursos para o financiamento dos gastos 

era a “Recursos Destinados a Manutenção 

e  Desenvolvimento  do  Ensino”,  ou  seja, 

um recurso vinculado à educação, ao pas-

so que, em 2018, essa fonte foi substituída 

pela “Recursos Ordinários”.

NOTA 34 – Saldo para o Exercício 

Seguinte

Esse item do Balanço Financeiro mos-

tra o saldo de recursos de caixa. Em 2018 o 

saldo final foi R$ 108.265.180,82, ao passo 

que em 2017 foi de R$ 23.699.007,30, esse 

valor elevado em caixa e equivalente deve- 

se  ao  fato  de  a  Universidade  Federal  de 

Uberlândia  ter  recebido  R$  85.615.594,59 

Saldo para o exercício seguinte R$

2018 2017 Variação AH%

Caixa e Equivalentes de Caixa 108.265.180,82 23.699.007,30 84.566.173,22 356,83

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

para pagamento da folha de pessoal de de-

zembro/2018,  mas,  devido  à  mudança  na 

execução das ordens bancárias, o saldo per-

maneceu em caixa até 02/01/2019, data que 

as ordens bancárias foram geradas e envia-

das aos bancos.
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – Órgão 26274 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA R$

ESPECIFICAÇÕES NE 2018 2017 ESPECIFICAÇÕES NE 2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 35 106.660.102,18 24.290.506,61 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 36 -22.093.928,66 -31.977.044,15

    INGRESSOS 1.868.416.407,59 1.828.836.890,28     INGRESSOS 860.544,55 188.004,00

        Receitas Derivadas e Originárias 8.435.469,06 9.798.285,55         Alienação de Bens 860.544,55 188.004,00

            Receita Patrimonial 342.891,36 390.023,60     DESEMBOLSOS -22.954.473,21 -32.165.048,15

            Receita de Serviços 5.505.831,76 6.981.410,13         Aquisição de Ativo Não Circulante -21.909.503,83 -27.354.869,02

            Remuneração das Disponibilidades 1.720.898,75 1.998.960,16         Outros Desembolsos de Investimentos -1.044.969,38 -4.810.179,13

            Outras Receitas Derivadas e Originárias 865.847,19 427.891,66

        Transferências Correntes Recebidas 6.667.623,79 -

            Intergovernamentais 6.667.623,79 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 37 - 4.288.655,79

                Dos Municípios 6.667.623,79 -     INGRESSOS - 4.288.655,79

        Outros Ingressos das Operações 1.853.313.314,74 1.819.038.604,73        Transferências de Capital Recebidas - 4.288.655,79

            Ingressos Extraorçamentários 220.373,51 -33.303,62             Intergovernamentais - 4.288.655,79

            Transferências Financeiras Recebidas 1.853.091.668,50 1.819.071.908,35                 Dos Municípios - 4.288.655,79

            Arrecadação de Outra Unidade 1.272,73

    DESEMBOLSOS -1.761.756.305,41 -1.804.546.383,67

        Pessoal e Demais Despesas -1.320.213.881,13 -1.356.393.149,36

            Defesa Nacional -8.380,88 -

            Previdência Social -332.088.435,04 -314.337.225,52

            Saúde -154.604.289,66 -149.857.725,37

            Educação -833.212.775,55 -892.198.198,47

            Ciência e Tecnologia -300.000,00 -

        Transferências Concedidas -136.929.777,10 -132.991.514,73

            Intragovernamentais -132.629.744,57 -132.914.748,38

            Outras Transferências Concedidas -4.300.032,53 -76.766,35

        Outros Desembolsos das Operações -304.612.647,18 -315.161.719,58

            Dispêndios Extraorçamentários -283.414,83 -9.529,54 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE CAIXA 38 84.566.173,52 -3.397.881,75

            Transferências Financeiras Concedidas -304.325.661,70 -315.152.190,04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 23.699.007,30 27.096.889,05

            Demais Pagamentos -3.570,65 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 108.265.180,82 23.699.007
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NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 35 – Fluxos de Caixa das 

Atividades das Operações

Nos  ingressos,  as  transferências  cor-

rentes recebidas R$ 6.667.623,79 tratam-se 

de  recursos  originários  das  transferências 

intergovernamentais  dos  Municípios,  neste 

caso,  de  Uberlândia/MG,  conforme  Nota 

Explicativa 14. A ausência desse recurso no 

período de 2017 ocorreu em virtude da clas-

sificação errônea da receita conforme Notas 

Explicativas 19.

No  item  Desembolsos  há  uma  saída 

de  R$  8.380,88  para  a  função  de  governo 

Defesa  Nacional,  que  se  trata  de  descen-

tralização do Ministério da Aeronáutica 

para  pagamento  de  gratificação  por  encar-

Fluxo de caixa das atividades operacionais R$
Fluxos de Caixa das Atividades das Operações 2018 2017 AH % AV %

Ingressos 1.868.416.407,59 1.828.836.890,28 2,12 1751,75

    Receitas Derivadas e Originárias 8.435.469,06 9.798.285,55 -16,16 7,91

    Transferências Correntes Recebidas 6.667.623,79 - 6,25

    Outros Ingressos das Operações 1.853.313.314,74 1.819.038.604,73 1,85 1737,59

 Desembolsos -1.761.756.305,41 -1.804.546.383,67 -2,43 -1651,75

    Pessoal e Demais Despesas -1.320.213.881,13 -1.356.393.149,36 -2,74 -1237,78

    Transferências Concedidas -136.929.777,10 -132.991.514,73 2,88 -128,38

    Outros Desembolsos das Operações -304.612.647,18 -315.161.719,58 -3,46 -285,59

Resultado das atividades das Operações 106.660.102,18 24.290.506,61 77,23 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos R$
Fluxos De Caixa Das Atividades De Investimento 2018 2017 AH % AV %

 Ingressos 860.544,55 188.004,00 357,73 -3,89

    Alienação De Bens 860.544,55 188.004,00 357,73 -3,89

Desembolsos -22.954.473,21 -32.165.048,15 -28,64 103,89

    Aquisição De Ativo Não Circulante -21.909.503,83 -27.354.869,02 -19,91 99,17

    Outros Desembolsos De Investimentos -1.044.969,38 -4.810.179,13 -78,28 4,73

Resultado das Atividades de Investimento -22.093.928,66 -31.977.044,15 -30,91 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2018.

NOTA 36 – Fluxos de Caixa das 

Atividades de Investimentos

O resultado negativo das atividades 

de investimentos deve-se, em parte, à frus-

tração  de  alienação  de  bens  imóveis  (R$ 

14.696.144,00) que não foi concretizada, 

conforme Nota Explicativa 22.

go de curso e concurso conforme processo 

23117.065588/2018-72, acessível em www.

ufu.br/sei.

Ainda neste item, a saída de R$ 

300.000,00 na função Ciência e Tecnologia 

trata-se  de  descentralização  do  Ministério 

da  Ciência  e  Tecnologia  para  as  despesas 

do projeto “Brasil 5”. O referido valor foi 

repassado para a Fundação de Apoio Uni-

versitário (FAU) via contrato 049/18, con-

forme processo 23117.052777/2018-85 

acessível em www.ufu.br/sei.
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NOTA 37 – Fluxos de Caixa das 

Atividades de Financiamento

No exercício de 2018 não houve fluxo 

de  caixa  das  atividades  de  financiamento. 

O fluxo de 2017 trata das transferências do 

Convênio  celebrado  entre  a  Universidade 

Federal de Uberlândia – UFU e a Prefeitura 

Municipal de Uberlândia/MG por meio do 

Termo de Cooperação mútua e do Convê-

nio 252/2017. Em 2017 essa transferência 

estava  classificada  erroneamente  como  re-

ceitas de capital, por isso ela está apresenta-

da no fluxo de financiamento. Em 2018 tal 

classificação foi corrigida para receitas cor-

rentes, passando a ser apresentada no fluxo 

das atividades das operações no item Trans-

ferências Correntes Recebidas intergoverna-

mentais dos Municípios.

Nota 38 – Geração Líquida de Caixa e 

Equivalentes de Caixa

Dentre  as  atividades,  as  operacionais 

foram  as  que  contribuíram  positivamente 

com  cerca  de  106  milhões  de  reais  para  a 

geração líquida de caixa no período. As ati-

vidades  de  investimentos  contribuíram  ne-

gativamente  com  cerca  de  22  milhões  de 

reais  e  as  atividades  de  financiamento  não 

contribuíram.

No  final  do  exercício  de  2018,  obser-

vou-se um saldo positivo de R$84.566.173,52 

(106.660.102,18 – 22.093.928,66) que soma-

do ao Caixa inicial (R$ 23.699.007,30) totali-

za R$108.265.180,82 como Caixa e Equiva-

lente a ser levado ao ativo circulante para o 

próximo período. 
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GESTÃO 

Valder Steffen Junior
REITOR

Orlando Cesar Mantese
VICE-REITOR

Clésio Lourenço Xavier
CHEFE DE GABINETE

Armindo Quillici Neto
PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO

Carlos Henrique de Carvalho
PRÓ-REITOR DE PESQUISA 
E PÓS-GRADUAÇÃO

Elaine Saraiva Calderari
PRÓ-REITORA DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL

Helder Eterno da Silveira
PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO E CULTURA

Márcio Magno Costa
PRÓ-REITOR DE GESTÃO DE PESSOAS

Darizon Alves de Andrade
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO 
E ADMINISTRAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA  

Núbia Aparecida Rodrigues

Raquel Ribeiro Rocha

Rodrigo Tomaz Ramos

Terezinha Aparecida da Costa

Victor de Carvalho Rezende

William Rosa de Lima

Xênia Guimarães de Barros
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José Roberto Ferreira

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA

Franciel Pires Espindula

COORDENADOR DE CONTABILIDADE
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