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Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Títulos R$ Títulos R$

RECEITAS DESPESAS

Contribuições
Contribuições sociais

Receita patrimonial
Valores mobiliários

Outras receitas correntes
Demais receitas correntes

2.008.671,72
2.008.671,72
1.098.037,10
1.098.037,10

28.337,99
28.337,99

Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas correntes

Despesas intra-orçamentárias correntes

1.712.678,58
1.707.991,42

4.687,16
295,58

Déficit 0,00 Superávit 1.422.072,65
Total 3.135.046,81 Total 3.135.046,81

Despesas de capital
Despesas intra-orçamentárias de capital

0,00
0,00

Déficit 0,00 Superávit 0,00
Total 0,00 Total 0,00

Resumo

Receitas correntes 1.685.212,11 Despesa correntes 1.712.678,58
Receitas intra-orçamentárias correntes 1.449.834,70 Despesas intra-orçamentárias correntes 295,58
Receitas de capital 0,00 Despesas de capital 0,00
Receitas intra-orçamentárias de capital 0,00 Despesas intra-orçamentárias de capital 0,00
Outras Receitas 0,00
Subtotal 3.135.046,81 Subtotal 1.712.974,16
Déficit 0,00 Superávit 1.422.072,65
TOTAL 3.135.046,81 TOTAL 3.135.046,81
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