
ORDEM DE SERVIÇO N° 002/2022 

O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais, 

CONSIDERANDO que o artigo 13 da Lei Federal n.º 8.429, de 2 de junho de 
1992, condiciona a posse e o exercício de agente público à apresentação de declaração 
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 963 de 19 de dezembro de 
2012 do TCE/RS; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a regularidade da entrega e 
guarda de cópias das Declarações de Bens e rendas dos agentes públicos. 

RESOLVE:  

DETERMINAR que deve ser apresentada, junto ao Departamento de 

Recursos Humanos, a Declaração de Bens e Rendas, modelo em anexo, que constituem o 

patrimônio privado de todos os agentes públicos municipais para o desempenho, ainda que 

transitório ou sem remuneração, 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 do Poder Executivo Municipal de 

Tapejara, atualizada,  com base no artigo 13, § 3.°da Lei Federal n° 8.429/1992 e 

Resolução n.º 963 de 19 de dezembro de 2012 do TCE/RS, nos seguintes prazos:  

I – em até 10 (dez) dias após o início do exercício, no caso de agentes 
ingressantes no serviço público municipal; 

II – anualmente, até o último dia do mês subsequente ao do prazo final para 
entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF; 

III – na data de cessação do vínculo mantido com o órgão da Administração 
Direta ou Indireta. 

§ 1.º Caso não haja a entrega ou recusa em apresentar os documentos, será 

aberto Processo Administrativo Disciplinar com pena de demissão, ao servidor faltante. 

§ 2.º Poderá suprir a entrega da declaração de bens e rendas a 

apresentação da declaração atual de imposto de renda do servidor.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA,  

aos oito dias do mês de março de 2022 

 
 

EVANIR WOLFF 
Prefeito Municipal de Tapejara 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm


FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES – Ano Referência ________ 

Nome: ____________________________________________________________  

C.P.F:__________________________ RG: _______________________________  

Dados de Identificação do Dependente: 

Nome: ____________________________________________________________  

R.G:______________________ C.P.F.:__________________________________ 

RELAÇÃO DE BENS E VALORES 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Número de Dependentes com informação de Declaração de Bens e Valores: 

___________________ 

DECLARAÇÃO DO SERVIDOR 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, 

autorizando a Administração a proceder, por meio eletrônico, à guarda das 

informações constantes neste formulário, bem como das informações anuais 

posteriores que atualizarão a presente, resguardado o sigilo destas. 

 _____________________________ EM ____/___/ _______  

________________________________________________  

Nome e assinatura 



 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO A ORDEM DE SERVIÇO N.º 002/2022 

 Pelo presente instrumento declaro aos representantes do Município 

legalmente constituídos que não possuo bens ou direitos a informar que constem em meu 

nome ou de meu cônjuge e dependentes.  

Nome:___________________________________________________________________  

R.G. __________________________  

CPF: __________________________  

Local e data: __________________________  

Assinatura conforme documento de identidade: ___________________________________  

Cônjuge e dependentes incluídos na declaração de rendimentos:  

 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

Nome: 

 
CPF: 

 
RG: 

 


