







      
       










          


  
          























PREFEITURA MUN. DO SALVADOR  CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PAG:1

Valores em R$   1,00

ÓRGÃO /
UNIDADE

PROJETO /
ATIVIDADE

ELEMENTO  
DE DESPESA

FONTE SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO

3.3.90.39 110.00015.122.015.2001 000426102-SUCOM

4.4.90.52 110.00004.126.015.2504 000

SUB-TOTAL 110.000 110.000

110.000110.000TOTAL GERAL





       















             



  

          
























PREFEITURA MUN. DO SALVADOR  ALTERA O QUADRO DE DETALHAMENTO 
DA DESPESA

PAG:1

Valores em R$   1,00

ÓRGÃO /
UNIDADE

PROJETO /
ATIVIDADE

ELEMENTO  
DE DESPESA FONTE ALOCAÇÃO REDUÇÃO

3.3.90.37 5.40015.122.015.2001 000420002-SEMUT

3.3.90.39 5.40015.122.015.2001 000

SUB-TOTAL 5.400 5.400

5.4005.400TOTAL GERAL















             







          

              



      



        



       



         



         



 



     



          



        

















               



 











