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DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 
 

Eu, _________________________________________________, 
nacionalidade __________________, estado civil 

_________________________, cargo 

_________________________________________, inscrito no CPF sob o 
nº ________________________ e no RG nº ____________________, 

residente e domiciliado à 
_____________________________________________________,  

 
(  )  Declaro para os devidos fins que até a presente data o meu 

patrimônio é constituído pelos bens arrolados a seguir: 
 

a)_________________________________________Valor_______ 
b)_________________________________________Valor_______ 

c)_________________________________________Valor_______ 
d)_________________________________________Valor_______ 

e)_________________________________________Valor_______ 
 

(  )  Declaro para os devidos fins que até a presente data não  possuo 

bens a declarar".  
       

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a 
presente declaração.  

 
Americana, ___ de ___________ de ______. 

 
___________________________________ 

(nome completo) 

Transcrevemos abaixo o e-mail recebido do TCE/SP-UR.03-Campinas em 15/10/2019 a fim de esclarecer quanto à 

obrigatoriedade da entrega da Declaração de Bens por todos os servidores da Prefeitura Municipal. 

 
“Tendo em vista diversos questionamentos que têm chegado a esta Direção em anos anteriores, no tocante à entrega da 
Declaração de Bens e Valores, por força do contido no artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
seguem resumidos abaixo, esclareço:  
(1) Quem está obrigado a entregar a Declaração de Bens e Valores, se somente os Agentes Políticos ou também os 

servidores dos órgãos; 
(2) (...)  
(3)   Se o Agente Político ou servidor não entregar a Declaração de Bens e Valores, quais as providências devem ser 

tomadas. 
Quanto à primeira dúvida, esclareço que todos os Agentes Políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Presidentes 
de Câmara e Vereadores), como também, todos os servidores efetivos e comissionados devem apresentar na posse e 
quando deixar qualquer cargo a Declaração de Bens e Valores (artigo 13, §1º, da Lei Federal nº 8.429/92), bem como 
anualmente atualizar a referida declaração (artigo 13, §2º, da Lei Federal nº 8.429/92). Portanto, todos os Agentes 
Políticos e Servidores ligados ao órgão devem entregar a Declaração de Bens e Valores. 
(...) 
Finalmente, quanto a terceira dúvida, esclareço que a matéria deve ser normatizada por cada órgão, visando a detalhar a 
forma de como proceder, contudo, até que isso ocorra (normatização), deve-se proceder à abertura de Procedimento 
Administrativo e Disciplinar – PAD, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, com o objetivo de apurar o ocorrido, sem 
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deixar de informar ao servidor a determinação contida no §3º do artigo 13 da Lei Federal nº 8.429/1992 (§ 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). 

 
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992 - CAPÍTULO IV - Da Declaração de Bens 

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de 
qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente.         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
§ 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar 
o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função.         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
§ 3º Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar a 
declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração 
falsa.         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
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