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CERTIDAO
Certifico para os devidos fins, para atendimento a "Requisição

de

- no. lglz0lT - JPKL" do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva - Processo
Documentos Fiscalizaçáo

-

Exercíciol20l6

eTC - 3808.989.16-4, que não foi realizado o levantamento geral dos bens
móveis e imóveis da Prefeitura de Apiaí, ref. ao exercício de 2016 (dois

mil e dezesseis), tendo havido atraso neste

procedimentoo devido

extensão territorial do Município, com muitos setores

a

grande

e departamentos a

e ao no. insuficiente de funcionários que trabalham
Setor de Patrimônio do Município, para a realização deste trabalho.

serem arrolados,

no

Também certifico que este levantamento geral está sendo
regularizadoo a partir do exercício de 2017 (dois mil e dezessete) e que
encontra - se disponível, junto ao Setor de Cadastro Imobiliário deste
Município, a relação de bens imóveis da Prefeitura de Apiaí, conforme
relatório anexo.
Prefeitura de A

,

de Agosto de

2017

ROBERTO GOUVEA SERVILHA
RESPONSÁVBT, PELO PATRIMÔNTO
Prefeitura de Apiaí - SP

Ladeira Manoel Augusto, 92 - APIAI - Estado de Sáo Paulo - wvvw.apiai.sp.gov.br
Fones: (15) 3552-8800 - Fax: (15) 3552-8807/8809

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o
arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: YZRC-H20P-6WTS-EL9A
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CERTIDAO
certifico para os devidos fins, para atendimento

a

- no. l9l20l7
JPKL" do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - UR/16 - Itapeva
- Processo eTC - 3808.989.16-4, que não foram elaborados os termos de
responsabilidade setorizados ou individuais dos bens patrimoniais da
"Requisição de l)ocumentos Fiscalização

-

Exercíciol20l6

Prefeitura de Apiaí, ref. ao exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), sendo
que este procedimento está sendo regularizado a partir do exercício de
2017 (dois mil e dezessete).

Prefeitura de Apiaí / SP, 17 de Agosto

de

2017

RO
GOUVEA SERVILHA
RESPONSÁVNL PELO PATRIMONTO
Prefeitura de Apiaí - SP

Ladeira Manoel Augusto, 92 - APIAí - fstado de São Paulo - wvvw.ap¡ai.sp.gov.br
Fones: (15) 3552-8800 - Fax: (15) 3552-8807/8809

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o
arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: YZRC-H20P-6WTS-EL9A
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