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Notas:
1.- El presente análisis considera el Capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e intangibles) los cuales en los Estados Financieros aparece como activo fijo.                                                                                                                                                     
2.- El presente estado analítico del egreso refleja las erogaciones realizadas con el presupuesto autorizado del ejercicio 2021, capitulo 1000 por $ 20,703,769.37, capitulo 2000 por $ 18,678.28, capitulo 3000 por $ 5,469,816.29, 
capitulo 4000 por $ 106,000.00, y capitulo 5000 por $ 29,146.39.
3.- Erogaciones realizadas con recursos extraordinarios de convenios y proyectos del ejercicio 2021 del capítulo 4000 por $ 20,408.00. y capitulo 5000 por $ 0.00. 
4.- Adicionalmente refleja erogaciones con remanentes recursos de convenios y proyectos extraordinarios (Proyectos Específicos) del ejercicio 2020, del capítulo 2000 por $ 56,567.62, del capítulo 3000 por $ 185,839.83 del 
capítulo 4000 por $ 0.00. y el capítulo 5000 por $ 50,354.32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
5.- Así mismo las erogaciones realizadas con el recurso federal PRODEP 2020 del capítulo 4000 por la cantidad de $ 141,798.00.
6.- De igual manera de realizo el reintegro del remanente del recuso federal PROFEXCE 2020 del capítulo 3000 por la cantidad de $ 1,338.17.
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