














  



            





















       













ANEXO A PORTARIA Nº 31 / 2014

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

3.3.90.36 25.00015.122.015.2000 000423002-FMLF

3.3.90.46 25.00015.122.015.2000 000

SUB-TOTAL 25.000 25.000

25.00025.000TOTAL GERAL









  







  



















  





























  



















      


























      





















     





















            

               







































            







    



             



   



             





              





             











      





             



























       

      







     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


