
DECRETO Nº 50, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015.

ESTABELECE REGRAS PARA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CANOAS

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 66
da Lei Orgânica do Município, Considerando as disposições do art. 13 da Lei Federal nº
8.429, de 2 de junho de 1992, e o que consta no memorando nº 2015002981, de 20 de
janeiro de 2015, DECRETA:

Art. 1º  A posse e o exercício de agentes públicos municipais para o desempenho, ainda
que transitório por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, de mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da
Administração Municipal Direta e Indireta ficam condicionados à apresentação de
declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio.

Parágrafo Único - A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro,
títulos, ações, investimentos financeiros, participações societárias e qualquer outra espécie
de bens e valores patrimoniais, localizados no país ou no exterior, e abrangerá, se
existentes, os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de
outras pessoas que vivam sob a dependência para efeitos de imposto sobre a renda.

Art. 2º  A declaração de bens e valores deverá ser atualizada:

I - anualmente, no período compreendido entre 1º (primeiro) de março a 30 (trinta) de maio;
e

II - no prazo de 10 (dez) dias da data em que o agente público deixar o vínculo.

Parágrafo Único - Os agentes públicos que se encontrarem, a qualquer título, regularmente
afastados ou licenciados cumprirão a exigência no prazo de 10 (dez) dias, contados do seu
retorno ao serviço.

Art. 3º  A atualização da declaração será entregue por meio do sistema eletrônico de
registro de bens e valores, acessando o Portal do Servidor/RH 24 horas, através do nome
de usuário e senha de acesso.

Parágrafo Único - Deverá ser preenchido formulário disponível no sistema ou anexado
arquivo da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física gerado a partir do programa da
Receita Federal do Brasil.

Art. 4º  Os agentes públicos que não possuem bens a declarar, deverão preencher no
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sistema eletrônico os campos próprios disponibilizados para essa informação.

Art. 5º  O acesso às informações constantes nas declarações de bens e valores,
armazenadas no banco de dados da Prefeitura será de competência privativa da
Controladoria Geral do Município.

Parágrafo Único - A Controladoria Geral designará os agentes públicos que terão acesso
ao banco de dados no processo de controle de entrega das declarações de bens.

Art. 6º  A Controladoria Geral, após encerramento dos prazos legais de entrega das
declarações de bens, terá o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos relatórios
finais.

Art. 7º  A não apresentação da declaração de bens e valores, nos prazos fixados neste
Decreto, acarretará a instauração de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo das
demais sanções previstas.

Art. 8º  Os casos de inobservância das regras estabelecidas neste Decreto serão
examinados pela Controladoria Geral que dará o encaminhamento nos termos da Lei
Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍIPIO DE CANOAS, em doze de fevereiro de dois mil e quinze (12.2.2015).

Jairo Jorge da Silva
Prefeito Municipal
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