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      01.000.0000     Legislativa                                        40.000,00      1.946.900,00                        1.986.900,00

      01.031.0000      Acao Legislativa                                  40.000,00      1.874.200,00                        1.914.200,00

      01.031.0001       Controlar  a divida publica do Municipio                           17.000,00                           17.000,00

                        oriunda     de     deficit     atuarial,

                        parcelamentos  de  debitos do FGTS, INSS

                        e  PASEP,  contratos de financiamentos e

                        precatorios judiciais.

      01.031.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes         20.000,00                                             20.000,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      01.031.0009       CONSTRUCAO,   AMPLIACAO   E  REFORMA  DE         20.000,00                                             20.000,00

                        OUTROS PREDIOS PUBLICOS.

      01.031.0020       Aprovar  leis  ao Municipio, que atendam                        1.857.200,00                        1.857.200,00

                        aos  interesses  da  comunidade  visando

                        proporcionar  melhor  condicao  de  vida

                        atraves  de  servicos publicos prestados

                        e   outras   acoes  inerentes  ao  Poder

                        Publico.

      01.243.0000      Assistencia a Crianca e ao Adolescente                              25.400,00                           25.400,00

      01.243.0021       Promover  acoes  que  possam reverter na                           25.400,00                           25.400,00

                        melhoria  das  condicoes  da  comunidade

                        Candidomotense

      01.331.0000      Protecao e Beneficios ao Trabalhador                                47.300,00                           47.300,00

      01.331.0006       Fornecer    tickets    para   melhorar a                           47.300,00                           47.300,00

                        condicao    de   vida   dos   servidores

                        municipais    atraves    de   reforco de

                        alimentos na sua cesta basica

                                                                                                                                        

      04.000.0000     Administracao                                     500.000,00     13.152.400,00        127.800,00     13.780.200,00

      04.062.0000      Defesa do Interesse Publico no Processo                            381.300,00                          381.300,00

      04.062.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                          381.300,00                          381.300,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      04.121.0000      Planejamento e Orcamento                         500.000,00                                            500.000,00

      04.121.0013       Garantir       a    viabilidade       de        500.000,00                                            500.000,00

                        desenvolvimento  de acoes para propiciar

                        o    desenvolvimento    sustentavel   do

                        Municipio   com   vistas  ao  aumento da

                        produtividade  agropecuaria  do comercio

                        e  servicos proporcionando o progresso e

                        a justica social.

      04.122.0000      Administracao Geral                                              7.396.800,00        127.800,00      7.524.600,00

      04.122.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                        7.396.800,00        127.800,00      7.524.600,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      04.123.0000      Administracao Financeira                                         2.032.200,00                        2.032.200,00

      04.123.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                        2.032.200,00                        2.032.200,00

                        governamentais   em  consonancia   com a
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                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      04.125.0000      Normatizacao e Fiscalizacao                                        368.900,00                          368.900,00

      04.125.0025       Implantar  uma  unidade  especifica para                          368.900,00                          368.900,00

                        desenvolver   acoes   na   organizacao e

                        seguranca  do transito na zona urbana do

                         Municipio

      04.243.0000      Assistencia a Crianca e ao Adolescente                              41.000,00                           41.000,00

      04.243.0021       Promover  acoes  que  possam reverter na                           41.000,00                           41.000,00

                        melhoria  das  condicoes  da  comunidade

                        Candidomotense

      04.331.0000      Protecao e Beneficios ao Trabalhador                             2.932.200,00                        2.932.200,00

      04.331.0006       Fornecer    tickets    para   melhorar a                        2.932.200,00                        2.932.200,00

                        condicao    de   vida   dos   servidores

                        municipais    atraves    de   reforco de

                        alimentos na sua cesta basica

                                                                                                                                        

      06.000.0000     Seguranca Publica                                                   383.000,00                          383.000,00

      06.122.0000      Administracao Geral                                                383.000,00                          383.000,00

      06.122.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                          383.000,00                          383.000,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

                                                                                                                                        

      08.000.0000     Assistencia Social                                                2.886.500,00      1.447.500,00      4.334.000,00

      08.241.0000      Assistencia ao Idoso                                                                 300.000,00        300.000,00

      08.241.0021       Promover  acoes  que  possam reverter na                                            300.000,00        300.000,00

                        melhoria  das  condicoes  da  comunidade

                        Candidomotense

      08.243.0000      Assistencia a Crianca e ao Adolescente                             745.100,00      1.084.500,00      1.829.600,00

      08.243.0021       Promover  acoes  que  possam reverter na                          745.100,00        558.000,00      1.303.100,00

                        melhoria  das  condicoes  da  comunidade

                        Candidomotense

      08.243.0034       Combater  o Trabalho Infantil e Preparar                                            526.500,00        526.500,00

                        o  Adolescente para o Mercado de Tabalho

                        atraves de subvencao a Entidades Sociais

      08.244.0000      Assistencia Comunitaria                                          2.126.400,00         63.000,00      2.189.400,00

      08.244.0021       Promover  acoes  que  possam reverter na                        2.126.400,00         63.000,00      2.189.400,00

                        melhoria  das  condicoes  da  comunidade

                        Candidomotense

      08.331.0000      Protecao e Beneficios ao Trabalhador                                15.000,00                           15.000,00

      08.331.0006       Fornecer    tickets    para   melhorar a                           15.000,00                           15.000,00

                        condicao    de   vida   dos   servidores

                        municipais    atraves    de   reforco de

                        alimentos na sua cesta basica

                                                                                                                                        

      09.000.0000     Previdencia Social                                                9.798.500,00        100.000,00      9.898.500,00

      09.272.0000      Previdencia do Regime Estatutario                                9.669.400,00                        9.669.400,00

      09.272.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                          466.700,00                          466.700,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a
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                        comunidade.

      09.272.0018       Pagamento  de proventos de aposentadoria                        9.202.700,00                        9.202.700,00

                        de  servidores  aposentados  pelo RPPS e

                        pensoes      de      pensionistas     de

                        ex-servidores   do Municipio e pagamento

                        de salario familia de inativos.

      09.331.0000      Protecao e Beneficios ao Trabalhador                                 9.100,00                            9.100,00

      09.331.0006       Fornecer    tickets    para   melhorar a                            9.100,00                            9.100,00

                        condicao    de   vida   dos   servidores

                        municipais    atraves    de   reforco de

                        alimentos na sua cesta basica

      09.846.0000      Outros Encargos Especiais                                          120.000,00        100.000,00        220.000,00

      09.846.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                                            100.000,00        100.000,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      09.846.0018       Pagamento  de proventos de aposentadoria                          120.000,00                          120.000,00

                        de  servidores  aposentados  pelo RPPS e

                        pensoes      de      pensionistas     de

                        ex-servidores   do Municipio e pagamento

                        de salario familia de inativos.

                                                                                                                                        

      10.000.0000     Saude                                                            17.618.100,00      3.314.900,00     20.933.000,00

      10.122.0000      Administracao Geral                                                758.100,00      3.314.900,00      4.073.000,00

      10.122.0001       Controlar  a divida publica do Municipio                                          1.533.000,00      1.533.000,00

                        oriunda     de     deficit     atuarial,

                        parcelamentos  de  debitos do FGTS, INSS

                        e  PASEP,  contratos de financiamentos e

                        precatorios judiciais.

      10.122.0004       Promover  a gestao e o gerenciamento das                          758.100,00      1.781.900,00      2.540.000,00

                        acoes  e  servicos  de saude a populacao

                        de  Candido  Mota,   oferecendo  suporte

                        para as demais atividades de saude.

      10.301.0000      Atencao Basica                                                   4.275.600,00                        4.275.600,00

      10.301.0007       Possibilitar    o  acesso   universsal e                        4.275.600,00                        4.275.600,00

                        continuo    a   servicos   de   saude de

                        qualidade  e  resolutivos,  efetivando a

                        integralidade  em  seus varios aspectos,

                        a    saber:    integracao    de    acoes

                        programaticas   e  demanda   espomtanea;

                        articulacao   das  acoes  de  promocao a

                        saude,  prevencao de agravos, vigilancua

                        a   saude,  tratamento  e  reabilitacao,

                        trablho  de formar interdisciplinar e em

                        equipe,   e  coordenacao  do  cuidado na

                        rede de servicos;

      10.302.0000      Assistencia Hospitalar e Ambulatorial                            9.752.100,00                        9.752.100,00

      10.302.0004       Promover  a gestao e o gerenciamento das                        2.006.400,00                        2.006.400,00

                        acoes  e  servicos  de saude a populacao

                        de  Candido  Mota,   oferecendo  suporte

                        para as demais atividades de saude.

      10.302.0017       Garantoir    o  acesso.   a  qualidade e                        7.745.700,00                        7.745.700,00

                        resolutividade  das acoes de assistencia

                        a  saude de Media e Alta complexidade ao

                        cidadoes    no   municopio,   atraves da



     

     

     

     Estado de Sao Paulo                               Programa de Trabalho de Governo#

     Prefeitura Municipal de Candido Mota       Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.                

     Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64              

    

    Unidade Gestora :  CONSOLIDADO                                                                                                      

      Codigo          Especificacao                                       Projetos        Atividades   Oper. Especiais             Total

                                                                                                                                        

                        prestacao    de    servocos   direta, de

                        convenios,  contratos  ou  demais  meios

                        que  garatam  a prestacao da assistencia

                        integral a saude

      10.303.0000      Suporte Profilatico e Terapeutico                                1.853.900,00                        1.853.900,00

      10.303.0015       Promover    o   acesso    a  Assistencia                        1.853.900,00                        1.853.900,00

                        Farmaceutica  e  o suporte profilatico e

                        terapeutico   aos  usuarios  do  sistema

                        Unico  de  Saude, garantindo a regulacao

                        e    distribuicao    de   medicamentos e

                        insumos  de saude, bem como a orientacao

                        dos  usuarios  para  seu  uso  correto e

                        racional.

      10.304.0000      Vigilancia Sanitaria                                               449.700,00                          449.700,00

      10.304.0030       Promover  a  vigilancia e o controle das                          449.700,00                          449.700,00

                        doencas   transmissiveis;  a  vigilancia

                        mdas     doencas     e   agravos     nao

                        transmissiveis;a  vigilancia da situacao

                        de    saude,   vigilancia   ambiental em

                        saude,     vigilancia     da    saude do

                        trabalhador e a vigilancia sanitaria

      10.305.0000      Vigilancia Epidemiologica                                          528.700,00                          528.700,00

      10.305.0004       Promover  a gestao e o gerenciamento das                           20.000,00                           20.000,00

                        acoes  e  servicos  de saude a populacao

                        de  Candido  Mota,   oferecendo  suporte

                        para as demais atividades de saude.

      10.305.0029       Reduzir    o  numero   de   enfermidades                          508.700,00                          508.700,00

                        transitorias   pelas   diversas   fontes

                        atraves  de  implantacao  de programas e

                        monitoramento  das  acoes  de vigilancia

                        epidemiologica

                                                                                                                                        

      12.000.0000     Educacao                                                         16.929.500,00      4.160.000,00     21.089.500,00

      12.122.0000      Administracao Geral                                              1.741.500,00      2.300.000,00      4.041.500,00

      12.122.0001       Controlar  a divida publica do Municipio                                          2.018.000,00      2.018.000,00

                        oriunda     de     deficit     atuarial,

                        parcelamentos  de  debitos do FGTS, INSS

                        e  PASEP,  contratos de financiamentos e

                        precatorios judiciais.

      12.122.0003       Administrar  e supervisionar os servicos                        1.583.100,00        282.000,00      1.865.100,00

                        das    unidades    de   sua   jurisdicao

                        oferecendo      condicoes      humanas e

                        materiais   para  o  bom  desenpenho das

                        suas atividades.

      12.122.0005       Produzir  e  fornecer 7.994.400 merendas                          158.400,00                          158.400,00

                        no periodo

      12.361.0000      Ensino Fundamental                                               8.124.200,00                        8.124.200,00

      12.361.0005       Produzir  e  fornecer 7.994.400 merendas                          726.000,00                          726.000,00

                        no periodo

      12.361.0014       Oferecer   educacao   basica  atraves do                        5.378.200,00                        5.378.200,00

                        ensino  fundamental,  educacao infantil,

                        educacao  especial, educacao de jovens e

                        adultos,   (fundamental   e  medio)  e o

                        ensino    tecnico   profissionalizante a

                        jovens  e  adultos,  de melhor qualidade

                        de   ensino  para  formacao  dos  nossos

                        estudantes.
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      12.361.0028       Executar     o   transporte     escolar,                        2.020.000,00                        2.020.000,00

                        conservar  os existentes para realizar o

                        transporte  de  alunos e , contratar com

                        terceiros   os  servicos  necessarios ao

                        atendimento  de  todos que necessitam de

                        transporte

      12.362.0000      Ensino Medio                                                       502.200,00                          502.200,00

      12.362.0005       Produzir  e  fornecer 7.994.400 merendas                          131.800,00                          131.800,00

                        no periodo

      12.362.0014       Oferecer   educacao   basica  atraves do                          364.900,00                          364.900,00

                        ensino  fundamental,  educacao infantil,

                        educacao  especial, educacao de jovens e

                        adultos,   (fundamental   e  medio)  e o

                        ensino    tecnico   profissionalizante a

                        jovens  e  adultos,  de melhor qualidade

                        de   ensino  para  formacao  dos  nossos

                        estudantes.

      12.362.0028       Executar     o   transporte     escolar,                            5.500,00                            5.500,00

                        conservar  os existentes para realizar o

                        transporte  de  alunos e , contratar com

                        terceiros   os  servicos  necessarios ao

                        atendimento  de  todos que necessitam de

                        transporte

      12.364.0000      Ensino Superior                                                    605.400,00                          605.400,00

      12.364.0014       Oferecer   educacao   basica  atraves do                          605.400,00                          605.400,00

                        ensino  fundamental,  educacao infantil,

                        educacao  especial, educacao de jovens e

                        adultos,   (fundamental   e  medio)  e o

                        ensino    tecnico   profissionalizante a

                        jovens  e  adultos,  de melhor qualidade

                        de   ensino  para  formacao  dos  nossos

                        estudantes.

      12.365.0000      Educacao Infantil                                                5.703.300,00      1.560.000,00      7.263.300,00

      12.365.0005       Produzir  e  fornecer 7.994.400 merendas                          279.600,00                          279.600,00

                        no periodo

      12.365.0014       Oferecer   educacao   basica  atraves do                        5.389.700,00      1.560.000,00      6.949.700,00

                        ensino  fundamental,  educacao infantil,

                        educacao  especial, educacao de jovens e

                        adultos,   (fundamental   e  medio)  e o

                        ensino    tecnico   profissionalizante a

                        jovens  e  adultos,  de melhor qualidade

                        de   ensino  para  formacao  dos  nossos

                        estudantes.

      12.365.0028       Executar     o   transporte     escolar,                           34.000,00                           34.000,00

                        conservar  os existentes para realizar o

                        transporte  de  alunos e , contratar com

                        terceiros   os  servicos  necessarios ao

                        atendimento  de  todos que necessitam de

                        transporte

      12.366.0000      Educacao de Jovens e Adultos                                       247.300,00                          247.300,00

      12.366.0005       Produzir  e  fornecer 7.994.400 merendas                           28.200,00                           28.200,00

                        no periodo

      12.366.0014       Oferecer   educacao   basica  atraves do                          219.100,00                          219.100,00

                        ensino  fundamental,  educacao infantil,

                        educacao  especial, educacao de jovens e

                        adultos,   (fundamental   e  medio)  e o

                        ensino    tecnico   profissionalizante a
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                        jovens  e  adultos,  de melhor qualidade

                        de   ensino  para  formacao  dos  nossos

                        estudantes.

      12.367.0000      Educacao Especial                                                    5.600,00        300.000,00        305.600,00

      12.367.0005       Produzir  e  fornecer 7.994.400 merendas                            5.600,00                            5.600,00

                        no periodo

      12.367.0014       Oferecer   educacao   basica  atraves do                                            300.000,00        300.000,00

                        ensino  fundamental,  educacao infantil,

                        educacao  especial, educacao de jovens e

                        adultos,   (fundamental   e  medio)  e o

                        ensino    tecnico   profissionalizante a

                        jovens  e  adultos,  de melhor qualidade

                        de   ensino  para  formacao  dos  nossos

                        estudantes.

                                                                                                                                        

      13.000.0000     Cultura                                                             397.700,00                          397.700,00

      13.392.0000      Difusao Cultural                                                   397.700,00                          397.700,00

      13.392.0022       Manutencao   das   atividades  Culturais                          397.700,00                          397.700,00

                        atraves   da  musica,  da  leitura  e de

                        eventos comemorativos.

                                                                                                                                        

      15.000.0000     Urbanismo                                                         5.628.000,00                        5.628.000,00

      15.452.0000      Servicos Urbanos                                                 5.628.000,00                        5.628.000,00

      15.452.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                        1.257.100,00                        1.257.100,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      15.452.0024       Executar  e  supervisionar  os  servicos                        1.925.700,00                        1.925.700,00

                        administrativos  do  SAAE;  a  captacao,

                        tratamento  e  distribuicao  de agua e a

                        coleta      e    destino     final    do

                        esgoto.Executar    a  coleta   do   lixo

                        domiciliar,  a  limpeza da vias publicas

                        e remover entulhos.

      15.452.0026       Garantir   o  bem   estar  da  populacao                        2.137.400,00                        2.137.400,00

                        atraves    da   execucao   de   servicos

                        publicos    essenciais    para    lazer,

                        seguranca e limpeza publica.

      15.452.0031       Manter   os   Diversos  Bens  Imoveis em                          307.800,00                          307.800,00

                        condicoes  satisfatoria  para  o  uso da

                        Populacao     e   proporcionar     maior

                        durabilidade

                                                                                                                                        

      17.000.0000     Saneamento                                                        3.316.200,00                        3.316.200,00

      17.512.0000      Saneamento Basico Urbano                                         3.316.200,00                        3.316.200,00

      17.512.0024       Executar  e  supervisionar  os  servicos                        3.316.200,00                        3.316.200,00

                        administrativos  do  SAAE;  a  captacao,

                        tratamento  e  distribuicao  de agua e a

                        coleta      e    destino     final    do

                        esgoto.Executar    a  coleta   do   lixo

                        domiciliar,  a  limpeza da vias publicas

                        e remover entulhos.

                                                                                                                                        

      18.000.0000     Gestao Ambiental                                                    481.600,00                          481.600,00

      18.541.0000      Preservacao e Conservacao Ambiental                                459.000,00                          459.000,00
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      18.541.0011       Promover   a  expansao  e  manutencao de                          459.000,00                          459.000,00

                        infra  estrutura do Municipio atraves de

                        acoes   implementadas   para  defender o

                        meio ambiente.

      18.542.0000      Controle Ambiental                                                  22.600,00                           22.600,00

      18.542.0011       Promover   a  expansao  e  manutencao de                           22.600,00                           22.600,00

                        infra  estrutura do Municipio atraves de

                        acoes   implementadas   para  defender o

                        meio ambiente.

                                                                                                                                        

      20.000.0000     Agricultura                                                         194.900,00                          194.900,00

      20.601.0000      Promocao da Producao Vegetal                                        14.700,00                           14.700,00

      20.601.0013       Garantir       a    viabilidade       de                           14.700,00                           14.700,00

                        desenvolvimento  de acoes para propiciar

                        o    desenvolvimento    sustentavel   do

                        Municipio   com   vistas  ao  aumento da

                        produtividade  agropecuaria  do comercio

                        e  servicos proporcionando o progresso e

                        a justica social.

      20.605.0000      Abastecimento                                                      180.200,00                          180.200,00

      20.605.0013       Garantir       a    viabilidade       de                          180.200,00                          180.200,00

                        desenvolvimento  de acoes para propiciar

                        o    desenvolvimento    sustentavel   do

                        Municipio   com   vistas  ao  aumento da

                        produtividade  agropecuaria  do comercio

                        e  servicos proporcionando o progresso e

                        a justica social.

                                                                                                                                        

      26.000.0000     Transporte                                                          763.200,00                          763.200,00

      26.782.0000      Transporte Rodoviario                                              763.200,00                          763.200,00

      26.782.0013       Garantir       a    viabilidade       de                          763.200,00                          763.200,00

                        desenvolvimento  de acoes para propiciar

                        o    desenvolvimento    sustentavel   do

                        Municipio   com   vistas  ao  aumento da

                        produtividade  agropecuaria  do comercio

                        e  servicos proporcionando o progresso e

                        a justica social.

                                                                                                                                        

      27.000.0000     Desporto e Lazer                                   36.500,00      1.049.900,00        120.000,00      1.206.400,00

      27.122.0000      Administracao Geral                               36.500,00                                             36.500,00

      27.122.0023       Conservar      parques     recreativos e         36.500,00                                             36.500,00

                        desportivos     e   promover     eventos

                        esportivos e o turismo

      27.812.0000      Desporto Comunitario                                               461.700,00        120.000,00        581.700,00

      27.812.0023       Conservar      parques     recreativos e                          461.700,00        120.000,00        581.700,00

                        desportivos     e   promover     eventos

                        esportivos e o turismo

      27.813.0000      Lazer                                                              588.200,00                          588.200,00

      27.813.0023       Conservar      parques     recreativos e                          588.200,00                          588.200,00

                        desportivos     e   promover     eventos

                        esportivos e o turismo

                                                                                                                                        

      28.000.0000     Encargos Especiais                                                                  5.495.400,00      5.495.400,00

      28.843.0000      Servico da Divida Interna                                                          3.730.700,00      3.730.700,00

      28.843.0001       Controlar  a divida publica do Municipio                                          3.730.700,00      3.730.700,00

                        oriunda     de     deficit     atuarial,

                        parcelamentos  de  debitos do FGTS, INSS
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                        e  PASEP,  contratos de financiamentos e

                        precatorios judiciais.

      28.846.0000      Outros Encargos Especiais                                                          1.764.700,00      1.764.700,00

      28.846.0002       Administrar    e   planejar   as   acoes                                            767.400,00        767.400,00

                        governamentais   em  consonancia   com a

                        politica  do Governo para promover acoes

                        que  assegurem  a  manutencao e operacao

                        de    servicos    publicos   prestados a

                        comunidade.

      28.846.0008       Complementar     os     proventos     de                                            366.600,00        366.600,00

                        aposentadorias   de   ex-servidores   do

                        municipio  que se aposentaram pelo RGPS,

                        concedendo      a    pariedade     com a

                        remuneracao    do    cargo   em   que se

                        aposentou.

      28.846.0033       Pagamento  de  Auxlio  Doenca e Acidente                                            630.700,00        630.700,00

                        de Trabalho

                                                                                                                                        

      99.000.0000     Reserva de Contingencia                                                                              11.331.500,00

      99.997.0000      Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS                                                             10.870.500,00

      99.997.9999       RESERVA COTINGENCIA                                                                                10.870.500,00

      99.999.0000      Reserva de Contingencia                                                                                461.000,00

      99.999.9999       RESERVA COTINGENCIA                                                                                   461.000,00

                                                                                                                                        

                            Total ................                      576.500,00     74.546.400,00     14.765.600,00    101.220.000,00


