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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

1.908.925,78
1.908.925,78
(925.455,13)
(925.455,13)

32.811,44
32.811,44

Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Outras despesas correntes

Despesas intra-orçamentárias correntes

1.732.207,56
1.697.090,07

35.117,49
405,48

Déficit 716.330,95 Superávit 0,00
Total 1.732.613,04 Total 1.732.613,04

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 (368.126,52) Despesa correntes 1.732.207,56
Receitas intra-orçamentárias correntes 1.384.408,61 Despesas intra-orçamentárias correntes 405,48
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 1.016.282,09 Subtotal 1.732.613,04
Déficit 716.330,95 Superávit 0,00
TOTAL 1.732.613,04 TOTAL 1.732.613,04
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