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PREFEITURA MUN. DE SALVADOR QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PAG: 01

ÓRGÃO / 
UNIDADE

PROJETO /
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO ANULAÇÃO

Valores em R$ 1,00

550002-SUCOM 15.122.0015.2001 3.3.90.39 0.1.00 500.000

15.122.0015.2001 3.3.90.37 0.1.00 500.000

SUB-TOTAL 500.000 500.000

TOTAL GERAL 500.000 500.000



      
       





 









           




























      
       





 





        










