
Inf. AEPLAN nº 490/2021 

Ref.: Memorando 02/2021 - CA/HC 
Suplementação excepcional de recursos 

ao HC - déficit orçamentário junho/2021 

À SG/Comissão de Orçamento e Patrimônio, 

Encaminhamos a presente informação com proposta de inclusão na pauta da 

COP, referente às solicitações contidas no memorando em referência, elaborado pela 

Coordenadoria de Administração do Hospital de Clínicas - HC, conforme síntese abaixo: 

Do histórico: 

No contexto da elaboração da Proposta de Distribuição Orçamentária, são 

fixados os valores totais que serão destinados a cada órgão e unidade da Universidade, 

dentro das suas respectivas rubricas, sendo destinado ao HC em 2021 o valor de R$ 

13.229.395,00 para fazer face às despesas relacionadas ao seu custeio no exercício corrente. 

As liberações de tal valor ocorrem mensalmente, sendo liberados em janeiro 

os valores referentes às cotas dos três primeiros meses e, as demais cotas, em parcelas 

mensais a partir de fevereiro e até outubro. 

Diante da ocorrência de diversos fatores que agravaram a situação 

orçamentária do HC, foram solicitadas antecipações de cotas, que ocorreram conforme 

segue: 

Em 24/03/2021: antecipação das cotas de outubro a dezembro no valor total 

de R$ 3.376.474,00; 

Em 13/04/2021: antecipação da cota de setembro no valor de R$ 

1.118.239,00. 

As demais cotas foram liberadas seguindo o cronograma definido 

previamente, desta forma, em 01/06/2021, foi liberada a cota de agosto, ensejando a 

ausência de cotas a serem liberadas ao HC no segundo semestre, necessárias à cobertura 

das despesas de custeio, denotando gastos superiores ao orçamentado. 

Da solicitação: 

Por meio do Memo. 02/2021 - CA/HC é apresentado o detalhamento da 

situação financeira do HC, que demonstra o déficit projetado para o mês de junho/2021, no 

total de R$ 4.403.298,10, referentes aos quais foi solicitado o crédito até 07/06/2021, com 

base no planejamento de compras de suprimentos, a fim de viabilizar a entrega de insumos 

dentro do prazo necessário. 
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De acordo com tal documento, o valor indicado seria distribuído entre o 

ressarcimento de valores gastos com contratações emergenciais nos meses de março a 

maio/2021 e os valores necessários à manutenção das atividades essenciais no mês de 

junho/2021, nos valores de R$ 1.905.095.48 e R$ 2.498.202,62, respectivamente.  

 

Das providências e encaminhamentos: 

Ante a urgência da situação apresentada, considerando a solicitação do senhor 

Superintendente do Hospital de Clínica, com o de acordo do Diretor Executivo da Área da 

Saúde, e de ordem do Magnífico Reitor, o valor solicitado foi suplementado em 11/06/2021. 

Desta forma, considerando a aprovação supramencionada, cuja urgência se 

justificou pela escassez de recursos disponíveis no orçamento do Hospital de Clínicas, aliada 

à necessidade da aquisição de insumos necessários ao atendimento daqueles que fazem uso 

dos serviços prestados pelo Hospital, encaminhamos a presente solicitação para análise e 

homologação da aprovação ad referendum. 

            AEPLAN, 24 de junho de 2021. 

 

 

THIAGO BALDINI DA SILVA  

Diretor da Assessoria de 

Economia e Planejamento 

Matrícula 299186 
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Baldini da Silva, DIRETOR DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO, em
25/06/2021, às 13:23 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
C66E87E8 BFE64459 86166E90 32DE3672
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