
 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.182/2019, DE 06 DE MAIO DE 2019. 

“Dispõe sobre os procedimentos e prazos para a 

entrega da declaração dos bens e renda que 

integram o patrimônio privado dos agentes públicos 

municipais, de que trata a Lei Federal nº 

8.429/1992.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE REDENTORA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 

CONSIDERANDO que o art. 13 da Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe 

sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilicíto no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, estabelece 

que: 

“ Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 

privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal 

competente.(Regulamento)    (Regulamento) 

§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 

títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, 

localizado no País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e 

valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas 

que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os 

objetos e utensílios de uso doméstico. 

§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente 

público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 

declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. 

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de 

bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação 

do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias 

atualizações, para suprir a exigência contida no caput e no § 2° deste artigo .”; 

CONSIDERANDO que os arts. 1º e 7º da Lei Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, que 

estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e renda para o exercício de cargos, empregos e 

funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, determina que: 
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“Art. 1º- É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação 

das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em 

exercício de cargo, emprego ou função, bem como no final de cada exercício 

financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, 

renúncia ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores 

públicos adiante indicados: 

I - Presidente da República; 

II - Vice-Presidente da República; 

III - Ministros de Estado; 

IV - membros do Congresso Nacional; 

V - membros da Magistratura Federal; 

VI - membros do Ministério Público da União; 

VII - todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou 

funções de confiança, na administração direta, indireta e fundacional, de 

qualquer dos Poderes da União. (grifo meu). 

Art. 7º As disposições constantes desta lei serão adotadas pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios, no que couber, como normas gerais de 

direito financeiro, velando pela sua observância os órgãos a que se refere o art. 

75 da Constituição Federal. (grifo meu) ”; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Estadual nº12.036/2003, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da apresentação de declaração de bens e renda para o exercício de cargos, empregos e 

funções públicas e na Lei Estadual nº 12.980/2008, que dispõe sobre o registro das declarações de bens e o 

controle da variação patrimonial e de sinais de enriquecimento ilícito por agentes públicos no exercício de 

cargos ou emprego público estadual; 

CONSIDERANDO as determinações do Tribunal de Contas do Estado, TCE-RS, através da 

Resolução nº 963/2012, que dispõe sobre o exercício do controle da variação patrimonial e de sinais de 

enriquecimento ilícito de agentes públicos e sobre a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens 

e renda no exercício de cargo, função ou emprego público, nos termos da Leis Estaduais nº 12.036/2003, 

12.980/2008 e da Lei Federal nº 8.429/1992; 

CONSIDERANDO  a necessidade de disciplinar a apresentação da declaração de bens, rendas 

e funções no âmbito do Poder Executivo Municipal. 
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DECRETA 

 

                            Art. 1° Este Decreto estabelece procedimentos e prazos para a entrega da declaração de 

bens e rendas que compõem o patrimônio privado dos agentes públicos municipais. 

 

                            Parágrafo único. São agentes públicos municipais para os fins deste Decreto, todo aquele 

que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 

contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na 

Administração Pública Direta e Indireta Municipal. 

 

                            Art. 2º A declaração dos bens e rendas que constituem o patrimônio privado dos agentes 

públicos municipais, prevista no art. 13 da Lei Federal nº 8.429/1992 e na Resolução nº 963//2012, do TCE-

RS, a ser arquivada no Setor Pessoal vinculado a Secretaria Municipal da Administração e Finanças, será 

exarada em formulário com o texto constante nos anexos deste Decreto. 

 

                            Art. 3° A declaração de bens e rendas deverá ser preenchida e assinada no ato da posse 

em cargo efetivo ou em comissão e na data da assinatura de contrato por prazo determinado. 

 

                            Art. 4º A declaração de bens e rendas será anualmente atualizada, até o dia 30 de maio 

do ano corrente, assim como na data em que o agente público municipal deixar o exercício do mandato, 

cargo, emprego ou função. 

 

                        § 1º A apresentação da declaração é obrigatória, ainda que não haja patrimônio a ser 

registrado, caso em que tal circunstância deverá ser declarada. 

                        § 2º Na declaração deverá constar, ainda, menção a cargos de direção e  de órgãos colegiados 

que o declarante exerça ou tenha exercido nos últimos dois anos, tanto no setor público, quanto no setor 

privado. 

 

                            Art. 5° Os agentes públicos municipais que não prestaram a declaração de bens e rendas, 

deverão apresentá-la, impreterivelmente, no prazo fixado no artigo 4º deste Decreto. 

 

                            Art. 6º A declaração de bens e rendas de que trata este Decreto poderá ser substituída, a 

juízo do agente público, por cópia da Declaração Anual do Imposto de Renda, apresentada à  Receita 



 

 

Federal, em conformidade com a legislação vigente relativa ao Imposto de Renda , ou ainda pelo 

preenchimento dos anexos I e II do presente Decreto. 

 

                            Parágrafo único. Um servidor de cada secretaria municipal, devidamente designado, será 

responsável pelo recolhimento das declarações de atualização de bens e renda anuais, bem como, pelo 

encaminhamento  dos documentos ao Setor de Pessoal. 

 

                            Art. 7º Compete à Secretaria Municipal da Administração e Finanças, através do Setor 

de Pessoal, a adoção das medidas necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto; sendo que os 

documentos/declarações permanecerão sob sua guarda, em arquivo sigiloso e inviolável, junto ao Setor de 

Pessoal 

 

                            Parágrafo único. Os servidores que, em virtude do cargo ou função, tiverem acesso às 

informações contidas nas declarações de bens e rendas, sujeitam-se ao dever de sigilo sobre as informações 

de natureza fiscal e de riqueza de terceiros, nos termos da legislação vigente, sob pena de responsabilidade.. 

 

                            Art. 8º A não entrega da declaração junto ao Setor de Pessoal até a data limite enseja 

descumprimento, por parte do servidor, acarretando a suspensão da remuneração até a regularização das 

informações junto a municipalidade, a critério da autoridade competente. 

 

                             Art. 9º É parte integrande do presente Decreto os anexos I, II e II. 

 

                             Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE REDENTORA, AOS SEIS DIAS DO 

MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 

          

 

                                             

                                                  NILSON PAULO COSTA 

                                                                        Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

Em 06 de maio de 2019. 



 

 

ANEXO I  

 

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (Resolução Nº 963/2012 TCE-RS) 

 

(  ) Declaração de Ingresso Preencher os itens 1, 2, 8, 9, 11 e 12 

(  ) Declaração de Desligamento Preencher todos os itens 

(  ) Declaração de Atualização Anual Preencher todos os itens, com informações 

relativas aos rendimentos auferidos no exercício 

anterior e ao patrimônio do último dia do 

exercício anterior. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO 

 

CPF:  

 

TÍTULO ELEITORAL: 

 

NASCIMENTO: 

NOME:  

ENDEREÇO COMPLETO:  

NÚMERO:  COMPLEMENTO (apto. sala, bloco):  

BAIRRO/DISTRITO:  CEP:  

MUNICÍPIO:  UF:  DDD:  FONE:  

 

2. DEPENDENTES 

CPF RELAÇÃO DE 

DEPENDÊNCIA 

DATA DE NASCIMENTO 

  

NADA A CONSTAR 

 

   

 



 

 

3. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR  

NOME DA FONTE 

PAGADORA  

CNPJ RENDIMENTOS - R$ 

TOTAL  

Informar Principal Fonte Pagadora  

CNPJ:  

                                                        NADA A CONSTAR 

 

4. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES  

NOME DA FONTE 

PAGADORA  

CNPJ CPF DO 

DEPENDENTE 

RENDIMENTOS - 

R$ 

TOTAL 

                  NADA A CONSTAR 

 

 

5. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR 

MÊS DE 

RECEBIMENTO 

RENDIMENTOS - R$ TOTAL 

RENDIMENTOS 

- R$ PESSOA FÍSICA (A)  EXTERIOR (B) 

JAN    

FEV    

MAR    

ABR    

MAI    

JUN    

JUL    



 

 

AGO    

SET    

OUT    

NOV    

DEZ    

TOTAL    

NADA A CONSTAR 

 

6. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR 

PELOS DEPENDENTES 

CPF RENDIMENTOS - R$ TOTAL 

RENDIMENTOS 

- R$ 

PESSOA 

FÍSICA (A) 

EXTERIOR (B)  

JAN    

FEV    

MAR    

ABR    

MAI    

JUN    

JUL    

AGO    

SET    



 

 

OUT    

NOV    

DEZ    

TOTAL 

 

  

NADNADA A CONSTAR 

 

 

7. OUTROS RENDIMENTOS  

DISCRIMINAÇÃO RENDIMENTOS - R$ 

Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente 

vantagem ao doador e não caracterize contraprestação 

de serviço. 

 

Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente 

vantagem ao doador e não caracterize contraprestação 

de serviço. 

 

Capital da apólice de seguro ou pecúlio pago por morte 

de segurado restituído em qualquer caso e pecúlio 

recebido de entidades de previdência privada em 

decorrência de morte ou invalidez permanente. 

 

Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, 

inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho, e 

FGTS. 

 

Lucro de alienação de bens e direitos de pequeno valor 

e/ou do único imóvel, redução do ganho de capital. 

 

Lucros e dividendos recebidos.  

Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva 

remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 

anos ou mais. 

 



 

 

Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por 

moléstia grave e aposentadoria ou reforma por 

acidente em serviço. 

 

Rendimentos de cadernetas de poupança e letras 

hipotecárias. 

 

Rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, optante pelo simples, 

exceto pro labora, aluguéis e serviços prestados. 

 

Transferências patrimonias-doações, heranças, 

meações e dissolução da sociedade conjugal ou 

unidade familiar. 

 

Décimo terceiro salário.  

Rendimentos e e aplicações financeira (especificar 

cada uma). 

 

Outros rendimentos do titular (especifique): 

 

 

 

8. DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM / DIREITO 

Informar no campo “DESCRIÇÃO DO BEM / DIREITO”: 

data, valor de aquisição e de alienação (informar destinatário com CPF), quando for o 

caso. 

SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO: R$ 

TIPO* DESCRIÇÃO 

DO BEM / 

DIREITO* 

VALOR 

DE 

AQUISIÇ

ÃO – R$ 

DATA DE 

AQUISIÇÃO 

VALOR 

VENAL 

ATUALIZADO

* 

     

     



 

 

     

     

     

     

     

TOTAL:   

* TIPO: Imóveis - Terreno, apartamento, casa, loja, outros; veículos, embarcações, 

semoventes, dinheiros, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores 

patrimoniais localizados no país ou no exterior. 

* DESCRIÇÃO: Informar as características que o descrevem ou identificam o bem 

e/ou o direito. 

* VALOR VENAL: Para cada bem, quando não for possível informar o valor de 

aquisição, informar o valor de venda atualizado até a data do último mês que integra o 

período relativo à DBR. 

9. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS 

Discriminar dívidas e ônus reais - nome do beneficiário ou credor 

SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO:  R$ 

TIPO* DESCRIÇÃO DO BEM 

/ DIREITO* 

ANO ANTERIOR ANO ATUAL 

    

    

TOTAL:   

* TIPO: Imóveis - Terreno, apartamento, casa, loja, outros; veículos, embarcações, 

semoventes, dinheiros, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores 

patrimoniais localizados no país ou no exterior. 

* DESCRIÇÃO: Informar as características que o descrevem ou identificam o bem 

e/ou o direito. 



 

 

10. INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE E DEMAIS DEPENDENTES 

CPF  RENDIMENTOS ANO ANTERIOR - R$ 

  

  

  

  

11. BENS DO CÔNJUGE E DEMAIS DEPENDENTES 

Os bens do cônjuge e demais dependentes estão informados acima?  

(  ) sim 

(  ) não 

Caso negativo, discriminar abaixo: 

DISCRIMINAÇÃO DO BEM / DIREITO 

Informar data, valor de aquisição e de alienação (informar destinatário com CPF), 

quando for o caso. 

DESCRIÇÃO DO 

BEM / DIREITO 

CPF TIPO

* 

VALOR 

ANO ANTERIOR 

VALOR 

ANO ATUAL 

     

 

* TIPO: Imóveis - Terreno, apartamento, casa, loja, outros; veículos, embarcações, 

semoventes, dinheiros, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores 

patrimoniais localizados no país ou no exterior. 

 

 

12. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS DO CÔNJUGE E DEMAIS DEPENDENTES 

As dívidas e ônus reais do cônjuge e demais dependentes estão informados acima? 

(  ) sim 



 

 

(  ) não 

Caso negativo, discriminar abaixo: 

DISCRIMINAÇÃO SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO - R$ 

DESCRIÇÃO DA 

DÍVIDA 

CPF TIPO ANO ANTERIOR ANO ATUAL 

     

     

     

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO SÃO 

A EXPRESSÃO DA VERDADE E ESTOU CIENTE DE QUE A PRESTAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES FALSAS PODERÁ ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL 

Local: 

Data: 

Assinatura do Agente Público: 

CPF:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

INFORMAÇÕES PRESTADAS À RFB 

 

Declaro que as informações de bens e rendas, objeto do decreto municpal 3.182/2019, foram 

prestadas à Receita Federal do Brasil, de acordo com a Declaração Anual de Ajuste de Renda 

Pessoa Física relativa ao exercício financeiro de __________(1), em anexo. 

 

Número do recibo de entrega da Declaração Anual de Ajuste de Renda Pessoa Física apresentada 

à Receita Federal do Brasil: _________________________________(2). 

 

Observações: 

(1) Informar o exercício financeiro a que se refere a Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa 

Física apresentada à Receita Federal do Brasil e que serviu de base para a elaboração da DBR. 

(2) Informar o número do recibo de entrega da Declaração Anual de ajuste de Renda Pessoa 

Física apresentada à Receita Federal do Brasil. 

 

Local: 

Data: 

Assinatura do Agente Público: 

CPF:  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III  

 

FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AOS DADOS DE BENS E 

RENDAS DAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA 

PESSOA FÍSICA 

 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

MATRICULA Nº: CPF Nº: 

CARGO/FUNÇÃO: RG Nº: 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: 

 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo, para fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei 8.429, de 1992, e 

no art. 1º da Lei 8.730, de 1993, e enquanto sujeito ao cumprimento das obrigações previstas 

nas Leis 8.429, de 1992, e 8.730, de 1993, o Tribunal de Contas da União - TCU e Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul – TCE-RS, a ter acesso aos dados de Bens e Rendas 

exigidos nas mencionadas Leis, das minhas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda 

Pessoa Física e das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. 

 

 

 

____________________________________ 

LOCAL E DATA 

 

 

 

________________________________ 

ASSINATURA 

AUTORIDADE/SERVIDOR 

 

  


