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Lista de Assinaturas 

Assinatura: 1 

Digitally signed by TANIA CRISTINA JORGE:07462977850 
Date: 2020.06.02 10:33:06 BRT 
Perfil: Responsável pela Administração Financeira 
Instituição: Cãmara de Vereadores de Lins - SP 

Assinatura: 2 

Digitally signed by JOSE ROBERTO DANZI:26123918869 
Date: 2020.06.02 10:38:58 BRT 
Perfil: Titular do Poder Legislativo 
Instituição: Câmara de Vereadores de Lins - SP 

Assinatura: 3 

Assinatura: 4 

Assinatura: 5 

Assinatura: 6 

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo POF. 
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Ministério da Fazenda - MF 

A instituição Câmara de Vereadores de Uns - SP (SP) homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional- STN, a 
declaração referente aos dados abaixo: 

!Instituição: 'Cãmara de Vereadores de Uns - SP (SP) f·············· - .. - - -.- -- -- -- --.-.-.--.----- - .. ---- .. ---.------------.-.---.----.-.--------- --- .. -.-.------ .. -.-.- - . 
:Declaração: IRelatório de Gestão Fiscal 
rPe~iod'i~id;~i~~ ---~Q~~d~i~~-;i;~I--~----·_-·--- 

--_ .. ----- _-_._ .. _. 
._., .•. ~."",',.~-~,,_._-, .. -,~~._--_ .• _--------~."._,,._.---,._,-_ .•.. "--_ .. _._-------_ .. ---~ .. "._._.-.,,_.~ : 

j 

~!!:~C?d<:>.:___ _ __ l]~_~~.9~im~~.tre __ _ .. .. __ _, _ , , _. .. __ __ , . .. __ ." _._._ •. _. .. .. _ _, 
IExercício: 12020 ' 1-· - .. · - .. ---.------- ,.---!-.------.- .. ~---- --._.- .. _-'-.- _ --- - -_.----'''-'-- ._-- '''-'''-- ._ , , . --- _ -_. -_.-." '.. . "'.'." .. - _ _ J 

!Assinatura(s): 
• Nome: ! TÂNIA CRISTINA JORGE 

..... ._~ .... !!.f!!eÇ!!!~~ ve(l!.~a 1J_c!_llJ.!nistra_ção_ Fi'!.!.nceir!! .... __ . _. . __ .... 
074.629.778-50 

., _ .. 

O Código do Recibo da declaração homologada em 02/06/2020, às 10:41 :18 , é: 

I03.C6.RL-ol 
Observações: 

• A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio ht tps : / / s iconf i. tesouro. gov. br, 
menu "Consultas" item "Consultar Declaração". 

• Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações . 
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