







           

   





          
























PREFEITURA MUN. DO SALVADOR  CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PAG:1

Valores em R$   1,00

ÓRGÃO /
UNIDADE

PROJETO /
ATIVIDADE

ELEMENTO  
DE DESPESA

FONTE SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO

3.1.90.11 84.64106.122.015.2000 000456002-SUSPREV

SUB-TOTAL 84.641

3.1.90.11 84.64108.122.015.2000 000460002-SEMPS

SUB-TOTAL 84.641

84.64184.641TOTAL GERAL





       


            




            

        

        




































           








           
























    
   
 












        

       

           



















           





           



  



             


















