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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

3.1.91.13 8.000.00012.122.015.2000 001441010-FME

3.1.90.13 8.000.00012.122.015.2000 001

SUB-TOTAL 8.000.000 8.000.000

8.000.0008.000.000TOTAL GERAL



      
       













  
          























PREFEITURA MUN. DO SALVADOR  CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PAG:1

Valores em R$   1,00

ÓRGÃO /
UNIDADE

PROJETO /
ATIVIDADE

ELEMENTO  
DE DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO

3.3.90.39 200.00015.122.015.2001 000423002-FMLF

4.4.90.52 200.00015.122.015.2001 000

3.3.90.39 400.00015.451.003.1158 000

SUB-TOTAL 400.000 400.000

400.000400.000TOTAL GERAL



      
       










       


  
          























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 44.00026.453.021.2049 050426002-TRANSALVADOR

3.3.90.30 44.00026.453.021.2052 050

SUB-TOTAL 44.000 44.000

44.00044.000TOTAL GERAL





     
    




             


   




          
             
         









  

  

  

  

  









 



              























LOCALIZAÇÃO

Avenida Mangueira

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR
SAD 69/2006             DATA: AGOSTO / 2014

ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2

ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2ÁREA TOTAL:   2.800,00 m2

PONTO X Y

1 554.252,6998 8.571.356,2815
2 554.285,5761 8.571.333,4361
3 554.245,5918 8.571.275,9676
4 554.212,7568 8.571.298,8130



     
    




            


   




           

          


  

  

  

  

  









 



              

























     
    

      



LOCALIZAÇÃO

Rua Carlos Brandão da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DO MUNICIPIO DO SALVADOR
SAD 69/2006             DATA: AGOSTO / 2014

ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2

ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2ÁREA TOTAL:  2.814,8822  m2

PONTO X Y

1 559.086,4643 8.570.371,5785
2 559.102,5685 8.570.303,2221
3 559.141,7117 8.570.311,8504
4 559.125,6157 8.570.380,2067


