SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
CONSELHO NACIONAL

RESOLUÇÃO N,

lo/61 .

GABINETE DO PRESIDENTE

Aprova a Prev5s3o Orçament:iria para o exercfcio
financeiro de 1962 do Departamento Nacional do
Serviço Social da Inddstria.

A JUNTA ADIWISTRATIVA DO SERVIÇO SOCIAL DA INDL'STRIA, insti-

tui:da pelo Decreto n9 50.88, de 30 de junho de 1961, da Presidencia da Repdbllca
e Seus membros designados pelas Portarias n9s 457 de 16110 e 486 de 25/10/61

do

Sr. Einistro do Trabalho e Previdência Social,
RESOLVE:
Art9. 19 - Aprovar a estikativa da Receita do Der,artento a
cional no valor total de CR$ 1.695.590.3F -,h,60 ( .num
b=o seiscentos e noventa e cinco mi1/1'5es quinhentos e noventa mil treze:_tcs e
cinq3.1enta e quatro cruzeiros e sessenta centavos), assim distribuída: Eew:a Fixa:
CR., 1.609.961.133,00 (hum bilno seiscentos e nove rilhes novecentos e sessen ta » e hun mil cento e trinta e tres cruzeiros), Renda Patrimonial:CR$ 1.008.W0,90
milho e oito mil cruzeiros), Renda de Serviços: CR$ 5.640.000,00 (cinco ::ilhes se -t-entos e quarenta mil cruzeiros) e Saldo Orçamento: CR$.78.961.221,60(se
tenta e cito milhtes novecentos e oitenta e hum mil duzentos e vinte e hum cruzei
ros
e
sessenta
centavos).
-Art9. 29 - Fixar a:Despesa total de CR$1.695.590.354,60 ( hum
bilh3.o seiscentos e noventa e cinco mil_ltes qui nhentos e noventa mil trezentos e cinql3enta e quatro cruzeiros e sessenta centa vos), asei= distribuida: Orçamento de Custeio: CR$ 1.100.424.077,be (hum hiv -Zto e
cem milnes quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta centavos) e Orçamento de Capital: CR$ 595.165.676,80 (quinhentos e
noventa e cinco mi1h'3es cento' e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e seis
cruzeiros e oitenta centavos).
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Art9. 39 - Encaminhar para a aprovaç3o do Excelenti:ssinpo Se nhor Presidente da Repinolica, nos termos do artigo
n9 2.613 de 23 de setembro . de 1 055.
Registre-se, de-se ciencia e cum;ra-se.
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Rijo de Janeiro 18 de dezembro de 1961.
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