
DECRETO Nº 3.698/21, DE 14 DE JUNHO DE 2021

HOMOLOGA A
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
010/2021/CGM, DE 11 DE JUNHO
DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A
REGULAMENTAÇÃO DA ENTREGA
DA DECLARAÇÃO DE BENS E
VALORES QUE INTEGRAM O
PATRIMÔNIO PRIVADO DOS
AGENTES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE INDAIAL.

André Luiz Moser, Prefeito do Município de Indaial, no uso de suas atribuições legais, de
acordo com artigo 92, inciso VIII da LEI Orgânica do Município, e demais dispositivos legais
em vigor, DECRETA:

 Fica homologada a Instrução Normativa nº 010/2021 da Controladoria Geral do
Município, de 11 de junho de 2021, que dispõe sobre a regulamentação da entrega da
declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado dos agentes públicos do
Município de Indaial, Instrução Normativa constante do anexo único deste DECRETO e parte
integrante para todos os efeitos legais.

 Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Indaial, em 14 de junho de 2021.

André Luiz Moser
Prefeito

Publique-se na Forma da LEI

?

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 010, DE 11 DE JUNHO 2021

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE BENS E
VALORES QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PRIVADO DOS AGENTES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE INDAIAL.

Art. 1º

Art. 2º
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O CONTROLADOR INTERNO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL, no uso de suas atribuições
contidas na LEI Municipal nº 5642/2019, de 02 de maio de 2019, na LEI Municipal
nº 5.810/2020, de 05 de agosto de 2020, e:

CONSIDERANDO o artigo 13 da LEI Nacional nº 8.429 de 02 de Junho de 1992 (LEI de
Improbidade Administrativa) e o DECRETO Municipal 3.372 de 18 de Março de 2021,

RESOLVE:

 Ficam os agentes públicos da esfera Municipal de Indaial, Estado de Santa Catarina,
obrigados a apresentar a declaração de bens e valores que integram o seu patrimônio privado
nas seguintes situações:

a) no momento da contratação;
b) no momento do desligamento;
c) anualmente.

 Consideram-se agentes públicos todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da
administração direta, da administração indireta ou ainda fundacional de qualquer dos Poderes
do Município de Indaial (Executivo e Legislativo).

 A declaração de bens compreende informar os 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, devendo ainda, junto a
declaração, informar as atividades privadas exercidas no ano-calendário anterior a nomeação
e, se for o caso e compatível, as atividades privadas exercidas durante sua atuação no serviço
público.

 A declaração de bens e valores deverá ser entregue anualmente ao Departamento de
Pessoal do órgão/entidade do qual esteja vinculado o agente público.

§ 1º A declaração que trata o caput desse artigo deverá ser entregue, anualmente, em até 15
dias após o prazo final para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
Pessoa Física fixado pela Receita Federal do Brasil.

§ 2º Excepcionalmente para o exercício de 2021, referente a competência de 2020, a
declaração deverá ser entregue pelo agente público até 30 de Julho de 2021.

 Cabe ao Departamento de Pessoal de cada órgão/entidade que o agente público
estiver vinculado manter a guarda e o sigilo das informações, armazenando os documentos na
pasta de cada titular.
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§ 1º No caso de solicitação, pelo órgão de Controle Interno Municipal ou pelos órgãos de
fiscalização externo, dos documentos declarados para verificação da evolução patrimonial do
agente público, deverá ser feito protocolo de entrega contendo no mínimo as seguintes
informações:

a) Os documentos que foram entregues;
b) O órgão solicitante para o qual será entregue a documentação;
c) As informações pessoais do recebedor, sendo no mínimo o nome completo e o número da
matrícula funcional;
d) A assinatura do recebedor;
e) Dados funcionais do servidor que forneceu as informações ao solicitante com sua
assinatura.

§ 2º A solicitação de documentos citado no parágrafo anterior deverá ser feita mediante
requerimento da órgão interessado, contendo no mínimo:

a) Os dados da pessoa a que se pretenda analisar a declaração;
b) O período desejado;
c) Os dados do órgão solicitante;
d) Identificação funcional do solicitante.

 A declaração anual, juntamente as atividades privadas exercidas, deverá ser entregue
pelos agentes públicos em envelope lacrado e do tipo pardo, com capa externa afixada no
envelope contendo os dados pessoais do agente público e os documentos que estão sendo
entregues.

§ 1º A capa deverá ser feita em duas vias para que seja protocolada uma delas e devolvida ao
agente público declarante.

§ 2º A declaração de bens e valores pode ser dada através da entrega:

a) da declaração do imposto de renda entregue;
b) de declaração de próprio punho do agente público relacionando todos os itens
compreendidos no art. 3º dessa Instrução Normativa que por ventura venha a fazer parte do
seu patrimônio, e, quando for o caso, fazer do patrimônio do seu cônjuge ou companheiro,
do(s) seu(s) filho(s) e de outra(s) pessoa(s) que viva(m) sob a dependência econômica do
declarante;
c) de demais documentos a serem regulamentados pelo Departamento de Gestão de Pessoas
do órgão/entidade a que o agente público estiver vinculado;
d) da combinação de duas ou mais das alíneas anteriores.

§ 3º As declarações de bens e valores e das atividades privadas exercidas pelo agente
público feitas no exercício corrente devem levar em consideração a situação dos bens, valores
e atividades privadas realizadas no decorrer do ano-calendário anterior.

 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º

Art. 7º
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Indaial, 11 de Junho de 2021

Rafael Gonçalves
Controlador Interno

 Download do documento
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