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R.ElCEliT.A. 

DESIQ!i!ÇiODiREC&ITi 
POTartlcos Porupltulos 

-1----------------------1---~--------

RECEITA ORDINARIA 

CAP{Tt;LO I 

Rendimento de bens próprio s 

J.• Jurosdetítulosdecrédito ...  . 
2." Juros da conta de depósito .. . 

u.· ... ... 
6." 
i." ... 

~.· 

w: 
11." 
12." 
13." 
1-J.• 

15." 
16." 
17." 
18." 
10." 

C.APÍTULO Il 

Taxas-Rendimento dos respectivos serviços 

Quotas sociais de s~o ... . 
Quotas sociais de $70 . . . 
Quotusociabde I$20 ........... . 
Estatutos e canões de identidade .......................... . 
lmponânciu em administração, como cauções de cobradores .. . 
Juros provenientes de papéis de crédito, cm administr.Jção da 

Sociedade, do legado de Fernão Botto Machado, com o 
cnçargo de ela entregar ao Centro que tem o nome do 
legatário, noventa por cento de tal rC"Ceita. 

Diversa.s rC"Ctitas não classificadas ... 

Serviços 1/c ilu rr ução 

Quotas escolaws de 10$00 (Curso Diurno) .... 
Quotas escolares de 10$00 (Curso Nocturno) 
Propinas sociais ............................. . 
Propinu para entrega nas instâncias oficiais .. . 
Quotas para o Ensino Comercial 
a) Ciclo preparatório . .. ... . iló.000$00 
b) Curso comercial  feminino ... .  . 50.000$00 
c) Curso comercial masculino... ... ... ... 50.(X)OSOO 

Quutas dos Cur808 o lo Fnmcês e Inglês (inicia~5o) .. 
Quotas dos Cursos de Corte c Costura ........ . 
Quotas voluntárias para o C~mpo de Férias . 
Senhas de refeição ................. . 
Divers~s receitas não classificadas ... . 

20." Ambulâncias a parentes de sócios .. . 
21.' Funerais de sócios ............ . 
22': Funeraisdeparentesdesócios ..... . 
23.' Diversas receitas não d~ssificadas .. 

Pulicliuicu 

2'-1." Rendimento de senhas de consulta e serviços ... 

Salão de Fc11a1 

2õ: Rendimento do funcionamento do Salão de Fest~ s (Cinema e 

<J.000$00 
1.!>00$00 

1.872.000$00 
15.600$00 
0.000~00 

6.084$40 

~.238$80 

2.600SOO 11.738S80 

6.000$00 Uli3.584S40 

170.000$00 
lO.OCOiOO 
1.000$00 
6.000$00 

I55.0COHIO 

15.000$00 
IOOSOO 
2.500SOO 
11.600$00 
2.000$00 373.100S00 

70.000$00 

Variedades) ... ... .. 360.000~00 

26: Rendimento do Bufete... UXl0$00 3G4.000H>O 

llnlucrlriu 

27." Rendimento do fundon~mento do balneário ... 14.500$00 3.073.184$40 

CAPÍTULO Ill 

Consignação de receitas 

28.' De•cmo/IJI 1101 amllcinumtiJS e sullirim 

a) Para o Fundo do Desemprego ........ . 2.500$00 
b) Para Caixas Sindicais de Previdência .. ':15. 000~00 37.000SOO 

3.122.423$20 
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I>ESPES.A. 

DUIGNAÇiODAD.tSP&SA i ! 
;;ii 
--j----------------------------------1------l--'-"-~~·~"---"-' '_'u_•• __ '_"_"_''w_•"_ 

DESPESA O RDINARIA 

CAPITULO I 

Serviço5 iiáministrativos 

0(!$111!80 1 com o 11Cnoal 

J.• Rernuneraçõescertas: 

~) Ordenado! 

8CCIOWriu0oral 
1 chofo a :!.250S tucnsal~ .........  . 
l eS<:ritunino-contabilista a 1.800$ mensa•s .. . 
I cscnturáno-catxa a 1.600S mensats . ..... . 
1 prJmeJro-escriturãrio a 1.6005 mensak .. 
2 segundos-escriturários; 1.3505 mensais ...  . 
2terceJrOS·e$CrÍturármsa l.~Smensais .. . 
l aspimntcaOClOS mensa1s ..... . 
I pnuic:mto a 780$ mensais .................. . 
I sub-chefe do Pessoal Meno1 a 1 150$ mensais .. . 

27.000$00 
21.600500 
19.200$00 
Hl.200S00 
92.400$00 
28.800500 
10.800$00 
!J.3GOSOO 
13.800100 
22.800$00 2 conllnuus efecth·u~ a 9~0S mensais 

1 contfuuu auiliur ~ 15$30 11i:hius (a} 
bJ Fardamentos pan pessoo.1 meno1. 

...  .. ... ... ... 5.600$00 210.~~~ 2 11.060$00 

2.' 

3.· 

1\mphaçâo e consef\'açâo: 
1) Do edifício socJal.. .. 

1\quisiçõn de uti!Juçâo permanente; 
1 ) Demóve1s ... 

4.' Dnpesa.s de conservação e aproveitamemo do material; 
11) Da tnstalaçio elfctrka 
b) De móveis 

5.' Material de con~umo concme; 

6.' 

7.' 

8.' 

"' Expedieme e impressos. 

I'IIJ;IliiiCnto de ser viço• " diL"f!rsos etlcflrgol 

Despesas de higiene, saúde e conforto: 
11) Luz, água. !nvagcns e limpezas . .. 

Seguros, foros e contribuições: 
11) Seguro contra acidentes de trabalho .. 10.0:20500 
b) Seguro contra incêndio ... ... ... .. ... ...  ...  ...  ... .. õ.OUOSOO 
(j Contribuição da Sociedade para Caixas Sind. de Previd~ncia 61.000$00 

Despesas de cobrança: 

10.000$00 

1.000$00 

35.000$00 

76.020$00 

11) Percemagen~ a cobradores e seus transportes... .. 260.0Cl0$00 
b) Prémios de vales de correio, ntampilhas e outros lC~rgos 1.500$00 261.500$00 

0.' Outr<Js serviços e encargos: 
11) Enxovais a recéJn.nascidos... . õ.000$00 
bJ Despesas com telefones... S.OOOSOO 
r) Despesas de transponn... 2.000$00 
.JJ Despesas de propaganda ... ... ...  ... . 1.000$00 
e) Despesas de representação c aniversirio ... ... ...  ... ... 4.000$00 
IJ Juros a enuegar aos {Obradores, rendimento das impor· 
tânoas depositadas em caução... . .. . 600$00 

g) Restituição de uuções a cobradores . .. ... . . . ...  ... . . . 9.000$00 
h) Juros a entregar ao Centro Escola, Fernão Botto Machado, 
rendimento de papeis de crédito em administração nesta 
Sociedade, na parte que ao mesmo Centro çompete... 5.<176$00 

i) E:ncnrgos colll M~istímci;J ~~~ 1ll'ssual ... ... ... ...  ... G:Hl00$00 
1! Pagamento de serviços e encargos não especificados . ... ú.OCOiOO 102.07l:iSOO 474.59l:iSCO 70!J.6õ6$00 

CAPITULO ll 

Serviços de Instrução 

l)f!S/llM fM Cl/111 1J /lf!.SSIJfl/ 

Remunerações certas: 
10.' ~) Corpo Doceme Primário 

1 professora com a terceira diuturnidade, a 1.710S mensais 20.520$00 
12 professores com a segunda diu!urnidade, a l.520S mensais 218.880$00 
1 professo! de educação física, a J.520S mensais .  . 18.2•10$00 
7 prufessoras som diuturnirlnde n 1.235S mcns;Lia 1();1.740$00 
I profe5sora ]lru\'isória, a 1.050$ menMis ... ... ... . 12.ü00S00 
!) profeswras ;:lo CUI"$0 nocmrno, a 6~0S mensais ... 68.().10$00 442.020$00 

bJ Corpo Doceme do Ensmo Comerdal: 
Remuner:~çõ~ aos prOICS$0res do Ensino Comen:ial . . . 173.000$00 

cJ Heumncmções ans professores dos Cur!loS de Fnmcêa I' 
lnglt~s (inicíaç:1o) 15.000$00 

i) Consultório Médico.Escolar: 
1 médico. chefe dos serviços clínicos a l.G!'iOS mensais 19.800$00 
1 mtdico-estomatologista a ~OOS mensais .. G.OOOiOO 
1 enlermena a flfiO$ menS3is... .. ... 10.800$00 aG.GC0$00 

I Secretaria Escolat 
I chafea2.JOOS mens.1is ............... . 
I segundo·escrituclrio, a 1.3505 mensais .. . 
3 scf\'entuilrias a 800S meu~nis ... 
2 ~crvcnlnlirias a 720$ mensais . 
2 ~erventu:irias a GOO$ mensais.. .  . ....... . 
lcont1Llttanuxilinra15S30diiírios(a). 

IJ Biblioteca Social 
1 bibliotcdrio a 6~0S mensais 

..1trmuporfat. 

25.200500 
16.200$00 
28.800500 
17.280$00 
14.400$00 

... 3.100$00 104.980$00 

i.úGOSOO 

77!}.160$00 700.006$00 



6

I>ESF"ES.A. 

DCSIGNAÇÃODADCSPESA 
Porartlcos f'Grcl&SHS PorcapíUlill 

~r--------------1----1---------------

11." 

12." 

w.· 

15.· 

16." 

17." 

77fl.160$00 
!:) Cantina Escolar 
I cozinheira a 850S mensais ...  ...  ... 10.200$00 
I iegunda arudan:e a GOOS mensais . . 7.200$00 
I auxiliar a 20SOO diârios {ti) . ... ... 4.0<Xl$00 21.400$00 

RemuneraÇÕes acidentais: 
1) Gratificação • 10 dtrectorcs d~s escobs primári~s... 10.500$00 SJ1.0GOSOO 

Ocrtw.nrs cu m o material 

Ampliação e conscrv~çiio: 
a) Da cantina escolar ... . .. ... ... .. . .. .  .  . 1.000$00 
b) De instalaçõ~ das Escolas Privativas... 2.500500 3.ü00$00 

Aquisições de utilização permanente: 
a} lll ote ri~ l didáctico, móveis e livros ~scula rcs, expediente c 
impressos para as escolas ... ... ...  ... ... .. . ... .. . .. . 30.000$00 

1.1, De livros, public~çôes, encadernações e catalogação das 
bibliotec~s social mt~nm... ... . 1.500$00 

c} Ga~oli n 11 . ó lPo~ o luhrHic:mtes .. .. ... 2.500$00 ll-l.000$00 
Despesas de conservação e aproveitamento do material: 
" De móveis 
/J/ De l'htlun• auhunúvcl 

/'.,gnmcmo de wrviços c diversos encargos 

Despes~s de higiene, saúde e conlono: 
a) Me<hcamentos e higrene escolat ...  ... . 2.000$00 
9) Luz, águ~. lav~gens e limpezas... .  . 12.000$00 14.000$00 

Seguros, foros c <ontribuiçôes: 
a) Seguros contra incêndio... .. . .. 000$00 
ú) Snl!uro <111 viatnr:• :mtumóvel .. ... ... ...  ... ... ...  ... 4.000$00 
c/ Contribuição da Suciedat.lc pata Ctixa~ Siudit~tis dt· J>rc-
l'idência . 45.000$00 49.500HXl 

Ouuos serviços e encargos: 
a) Pagamento de mensalidades a escolas de contr.no... .. . . .. 265 000$00 
b) Géneros e combustíveis para a Cantina e respectivos trans. 
portes ... ... . .. . 00.000$00 

r) Rendas de casas ... ...  ...  ...  ... ... 65.000St0 
d) Calçado e vestuário para os alunos... .. 10.000$00 
,) Bolsas de estudo e prémios escolares... 2.500$00 
IJ Exposições, fest~s escolares c excursões... ... . 10.000S00 

t~ ~:~;:~:: ~:n~~~~~~o~~~s.i~s;~~cJ;~ ~fici~·is ::: ... .. .  . . . ... G.Z~!~ 

3B.500:SOO 

709.656$00 

i) Despesas com a instalação e funcionamento C." de Fi:rias 30.000S00 
j) Pagamento de serviços c encargos não especificados... ... 1.000$00 •150.000Hl0 51S.úiXlSOO l.SG4.060SCO 

CAPÍTULO III 

Secção Funerária 

Dci/ ICIIM cvm v w~ssval 

18." Remunerações certas: 
a) Ordenados 
I chefe ~ ~.050:) mensais ... . ..... . 
I scgundo·escritur:irio a 1.350:) mensais .. . 
I motoristHnecl.nico a 1.770$ mensais. 
2 motoristas a 1.2,0$ mensais ... 

2·1.600500 
16.200$00 
21.240WO 
30.0005-00 

2 serventes a 9'0$ mensais ... .. 22.800$00 II ·J.S-10~00 

19." Outras dc:spe5as com o pessoal: 
-1 Fardamentos para o pessoal... 500$00 115.340$-00 

Del/lc5a& cum u nwtcrial 

20." Ampliação e conservaçio: 
a) Do edifício l.OIXl$00 

21." Aquisições de utilizaçio permanente: 
11) De móveis l.COOSOO 
/,J P:ttii!S funcliiriue ... .. . .. . .. . LCI00$00 2.000$00 

22." Despesas de conservação c aproveitamento do material : 
a ) De veiculos ú.OOOSOO 
I;) De móveis .. 500$00 G.500S00 

23." 1-l:ltcri:tl de consumo corrente· 
ti) Gazolina, óleos c lubrificantes... 20.000$00 
I;) Expediente c impressos... ... ... ... úOOSOO 20.úOOSOO 2!1.000$00 

l'ugrmrmrto de serr;ir;u5 c rfil!er&o5 fJIIC<Irgo~ 

24." Despesas de higiene, saúde e conforto: 
tt) Luz, água, lavagens c limpezas... a.OOO$C'O 

2ú." Seguros, foros c contribuições: 
tt) Seguro contra incêndio . 1.000$00 
b) Seguro de veículos ...  ...  ...  ...  ... ... ...  ...  ... ... ... G.SOU~OO 

c) Contribuiç-lo da Sociedade para Caixas Sindicais de Prc· 
vidência S.OOOSOO lú.S50S(JO 

2G." Outros scrviÇOs c encargos: 
a) Ambulâncias a sócios ... ... ...  ...  ... . ·l.OOOSOO 
h) Ambulâocias a parentes de sôcios... . 2.000SOO 
c) Funerais de sôcios e parentes ... ... ... .. . ...  ... . 240.000f00 
d) Sul»ídios monct:irios a famílias de sócios falecidos... lõO.OIXl$00 
, ) P~S3mcnto de serviços c enC:lrgos não especificados ... ~ 300.500SOO .J 15.3i:IOSOO 55!1.600$00 

CAPÍT CLO IV 

Tipografia 

27." Remunerações certas: 
<1) Férias 
I chcfc.contpositor a 1758 semanais. 
1 compositor a 157820 scnmnais .. . 

O.lOOHXJ 
8.174MO 

I impressor a 153$ ~emanais ... . ... 7.UWSOO 2ú.~00HO 25.230$40 __ _ 

A tram{lorltlf. :!5.230$40 2.G33.106;S00 
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I>ElSPElS.A. 

""' BJ;SIGNAÇAODADESP&SA 
Parartlcos Poreapltulos 

T"msporlt. 25.230$40 2.633.406$00 
De•fJCI OI com o ma/criai 

28.• Aqu1si~ões de utilização p<"rmanente: 
':1) Tipo e ouuo material . 1.000$00 

29." DesJ!e'as de oonscrvação e aprovcita::·.emo do matenal: 
~) De máquinas e ouuos móv~ · 1.000$00 

80." Material de consumo corren·~-
~J Papel de impressãr; .Jlem c tintas 

I'Oif.IIIIIIJIItO d a tCr~IÇOS c <livcrsol e nenrt:fJ> 

31." Despesas de htgienc, saúde e conforto: 
4) Luz, água, lavagens t limpezas... 1.000$00 

32." Seguros,lowsecontribuiçõcs: 
a) Contribuição da Sociedade para Caixas Sind. de Previdênci~ U.S00$00 

33.• Outros sel'\'iços e encargos· 
11) Impressão do jornal ... ...  ... . . . ...  ... ... ...  ... ... lõ.000$00 
h ) Pagamento de serviços e encargos não espedfkados... . 500$00 lõ.500S00 20.300${'0 77.530$40 

CAPÍTL'LO V 

Policlínic a 

l'lfgR/UCfiiO d e serviços e dioorsos e ucargm 

3~.· Outi'O$ serviços ~ ~nurgos: 
<1) Perc~nragen$ ao corpo dímco... .. . 
b ) Medicam~nros ~outros !J3Stos ... . 

CAPÍTULO VI 

S a lã o de Festas 

Dvs/WifiS cum " /Jt!nool 

35.' Remunerações acidentais: 
<~) Bilheteiros, porreiros, pessoal da cabine c outr 

OtJS/ICsn s com o 11111/criu/ 

36.' Aquisi,;ões de utilização permanente: 
a ) Oe móveis, máquinas. ~parelhas, etc. ... 

37.' Despesas de conservação e aproveitamento do material : 
a ) De móvds, máqumas, aparelhos, etc .. 

as: Material de consumo corrente: 

39.' 

40.' 

<~) Expedreme c impressos .. 

l'<~gumcu/o d v svrviç os c tli.:c r sos fJII('flfg<ll 

Despesas de higiene, s.aüde e conforto: 
tt) Luz, âgua, lavagens e limpezas ... 

Outros serviços e encargos: 
a) Encargos tributários... .. .......... . 
b) Alugueis de filmes e seus transportes .. . 
c) Despezas d~ propaganda ..................... . 
ti) Aqui~içõcs para o Bufcw. incluindo pessoal .. . 
t) Pagamento de serviços e encargos não op«ifkados .. 

CAP[TULO VU 

Balneár i o 

Oe./>CII/1 com o mutcrin l 

41.' Despesas de conservação c aproveitamento do matC"rial: 
a) Conservação C' reparação do BalnC"ário ... 

l'flgmuettlt> d e •crviçm c rlite r.w~ e u ca r~,; m 

42.• Outros serviços e encargos: 

IOO.OOOSOO 
100.000$00 
'15.000S00 

""'")() 

50.000$-00 
7.500~00 57.500$00 !17.500$00 

6.000:"00 

6.000~00 

60.000~00 

2.000$00 14.000$00 

10.000~00 

... I.OOOSOO 216.500SOO 2"26.500$00 300.500iCO 

2.000~00 

a) Despesas com o funcionamento, incluindo rombustivel ~ 

pagamento a banheiros eventuais. 

CAPÍl'IJ LO VUI 

Consignação d e  receitas 

43: Entrega de descontos arrecadados: 
11) Para o Fundo do Desemprego ........ . 
bJ Para Caixas Sindicais de Previdência . 

Saldo provâvel cm 31/12/195!1 .. 

2.õ00SOO 
35.000$00 3i .500$00 

3.120.!l3GUO 
1.486$80 

3.122.423$20 

Aprovado em sessão da Comissão ADministrativa, em 3  de Outubro de 1957 

c::on.a:xss.A.o ..a.:olt.::I:XN"XBT :Fl..A. T XV" ..a. 

................................... 
al.loW..In/Mollr 

a) R~ul diJ ~ç,..~"" SimOU 

i'niMEiltO·VOOAL 

a) JrnéFcrrtira 

S.EOUNDO·S F.CI\~;TÁRIO, 

.. ....................................................... .. 
I)ÂNUlt/(MJo'n rifii/.{,N!JO ~ ) Ma>i4 d~ /Hur Go!!çtll~<r l.ld,X~tla A1<lw11,. 

.......................... 
a)Joliol/i~iro<i~Âimd<ia 

S"OUNllO•\'OOAt, 

................. .............. 
n)AI[r<ilol-accr<laDiu 
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Mapa do produto liquido de cada um dos rendimentos nos 3 anos anteriores 

--------------1------------

RECEITA ORDINÁRIA 

I - Rendimento de bens prôprios 

Juwsdetitulosdocrédito. 
• tlacont:<tlodcpósitu. 

&mas. 

11-Taxas-Rendimento dos respectivos serviços 

Serviços Administrativos 

Quutassucials do 850 . 
• 870 . 

'J.IH7$00 J.Sil2$00 3.U2D~OO 3.!:lü!>$GO 
387S80 22,1~00 !H$00 234S2ô 

• • • 1$20 ••... . . 2.0-10.502$80 2.001.0SSS80 !.D47Ai!SS20 l.DD7.361$60 
l!:statutosocartüoaduidcntitlado ........... . 
lm]IOrtfmci~s 0111 :~dmiui~l raçãu. cmnu cau•;ãu 1lus cohradun•s . .  , . 
Jurus pruvcnit.-ntcs •lo papéiM 1lo l'rértitu. em atl1uinistra~ão da Suciu· 
d:1do. co1uu log-urlu do l"orniio Botto !\Jacliado. cr•rn t> cncarg• 
tluta Svciod:ulo entregar 110 Centro quo u•u1 u nome do logat~rio 
nuvt·ntltiiOrccntudotalroccit:t. 

Diver.su IL'1.:0itaa não classificada~ . 

Somas. 
Serviços de Instrução 

Quo~a cscularcs cio lOSOO (<.:urso Diurno) .. 
• • • 10800 (Cur:~o :\octunw) . 

PrOJiiuaa 
Heceita& !la I::scol:tComcrcial .....•.. 

doaCurau:~ du Fmm.:Cseclolnl!lê:~ . 

~ • • • Curto C' Cu>tuta .. 
Quotaa volunl:il"iaa Jlara o CmHJIO do !•\;ria~ .. 
Suuhnsderofcição •....... 
Divo1"8:1Brccoitasuãochtssificatlus .. 

Secção Funerório 

Ambulàncias n parentes tio sócios . 
l•"uuoraisdusócios ..... . 
• •tmrontosdosócios .. . 

DivcrsnrocoitusniluclnssHic:uJus .. 

Policllnico 

Hoi:oilastlivotus. 

Solão de Festos 

.::ioii!C/~. 

&mas. 

Hl.5!.17S50 lil.m!0$00 17.655$00 18.860$83 
S· 1.000$00 1.000$00 6136$66 

16-U:l40SOO 167.240$00 175.740$00 160.3013$67 
<.15.180$00 32.250$00 23.440$00 33.1316$67 
:-1.!.140$00 3.888Hl0 .J.!J20SOO 4.24!.1$33 
1·12.!.158500 1~3.8~6$00 14!.1.74!.1$00 1J5.517$66 

·$- - $ 18.325$00 6.108$&1 
·J.380SOO â.460SOO 1.450$00 U.09GS66 
2.Ga4S50 2.422$00 2.1Gõ$Cl0 2.407SIG 
10.020$00 10.121$70 1,1.747$40 11.62!.1$10 
1.717180 2.1·12$20 2.777S40 2.212546 

1175.770$!10 3135.349$00 1}!)3.313$80 U78.144$64 

t:umosoo Hi.G7osoo uuJJ.0$00 t5.2sosoo 
228.775570 231.057$(i0 21li.6l)3S00 225.508$77 
110.866$50 .12Q.277:HID 123.2i.I1SOO 118.125S10 
2.7!.1HOO !1.433$20 l.lilD$-\0 2.GI5S43 

35li.261J$20 371.43SS60 356.883S10 3G1.52fJS30 

W.l25$00 61.8VOHXl 57.51:12$50 üU.5D2S50 

:~:~:~!:: ::~ ~::~~~~~~~a~t~ent~- tlu. ~a lã:'. tlo -~ llllt~~ ( ~1~1ou~:~ o ~'~m c~l.~dc.a~ \ 2l:lu.~~SOO } <i01.U8·JS20 } 2!H.041S80} 2!.1•J.&mGii 

Bolneório 

Heceit:ta de fnucionnnwntu. 

III -Consignação de reçeitas 

Doacontos nos veucimcntos e sal~rios: 

al Paro. o l•"undo do Uescni]II"C!-[U 
b) ~ Cuix~~ Sindic:Lis tio Previdi:nda 

JnroaeuutrM impurlilnciasparaentrt•gaalcrccirus: 

u) Prémio Escolar • . ,l:wucll'"ornandcs ;\oto•. 
bl CltixnsE!tcolurcs .• 
c) Prémios Esculat·cs •. 

IV -Reçeita e .draordinãria 

DonativososnUafdios: 

I 
I 
.. 1 

25.8liõ$4U 1!!.118$40 1-1.8"ii3S80 19.620$20 

,0.36912\lf 28.670$10 l aJ.233Hi0} :ru.757S63 
I I I 

l.GOU$00 1 1.750$01J 1 a.o:msoo} 2.11G$tl3 

a! ParticulunJs . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . • . (í.1!2üS4.0 5.H5$20 2!.1.6JSS60 13.570$73 
b) Do Ministério do luturiot· tDi rcc~ão Gemi d:t AssistCuci:t). (~1.000$00 00.000$00 60.000$00 60.000$00 

&ma..s. 6ü.!l2ll$40 6ú.745S20 81.&13$60 73.570S73 

Tolnis gcrats . • . . 3.286.385~30 3.25!1.139$10 3.236.3132$80 3.260.620$00 
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Mapa ~as ~espesas leitas em 1!~6 [síntese I. previstas para 1!~7 e propostas para 1!~8 
Deslpaçlo porcapfta.lasep.ordanes 

Capitulo I -Serviço• Administrativos 

Dee.peueoomopessoal . 
D68pesasoomomaterial ......... . 
Pagamento do serviços e 1.hvc •~u:1 uucar.I:'UII . 

&mas 

Capitulo 11 -Serviços de Instruç ã o 

nupes~seom o f'lOUoal . 
Desposaacomomaterial ........ . . 
Pagamento do serviços o divu•sos tmcarg-ue . 

Soma$ . . 

Capilulo III -S ecçã o Funerãria 

Uospesucumopcssual . . 
UospC8118Com o material., . • .  . .. 
Pagamento úe serviços e diversos encargos. 

Somas 

Ca p itulo IV -Tipog rafia 

Oeepeeu com o pessoal . 
Deepeuscomomatelia1 ... . ... . 
Pagamento do serviçoa e divonoe encargos . 

Sumas . . 

Capitulo V  - Policllnica 

Pagamento do serviços o diveraos encargos. 

CapJtulo VI -Salão de Fes tas 

Despesas r.om o pouoal 
Despesaacomomaterial 
Pagamento de serviços c diversos eucargos. 

&mas . . 

Capítulo VIl -Balneãrio 

Despesas com o material . . . .....•. 
P11gamonto do serviços o diversos encargos. 

Somas . . 

Capítulo VIII -Consignação d e Rec eitas 

Entrega do descontos do p~ss oal 

Totailgtrats. 

Orçameatadoll!lltU PropcntoparatUI 

187 .298$20 205.460$00 211.060$00 
35.916$50 24 000$00 24.000$00 
480.858$07 472.876$00 474.696S.OO 

704.071$77 702.336$00 709.656!00 

807.871$50 795.620$00 811 060$00 
48.670WO 39.500~00 39.500$00 
õ32.534S30 519.500$()() 513.500$00 

1 .389.075$80 1.3õ4..620S00 1.364.060$00 

109.182500 111.740$00 115.340300 
35.907$30 34.0COi00 29.000$00 
477.261$40 414.800$00 415.350$00 

622.340$70 560.540~00 559.600$00 

ó0.1oa20 50.460$80 25.230540 
38 299$10 42.000$00 32.000$00 
22 199S80 24.100$00 20.300$00 

110 600$10 116.560f.80 i7.53Q$40 

53. 724i20 70.000$00 57.500$00 

3D.004$ó0 60 000$00 60.000500 
10.912$20 14_.000$00 14.000$00 
161 638$80 230.Q00$00 226.500$00 

2ll.550S.60 304 000$00 õ00.500SOO 

700UO 2 ooosoo ~ . ooosoo 

!) 278$60 12.500$00 12.500500 

9.079$00 14.500$00 14_.500$00 

37 076$03 37.500100 31.úOOSOU 

3.138.418$10 a .160. OõGsso 3 .120.91:16$40 


