
MUNICÍPIO DE GRAVATAI

Ordem de Serviço nº 2/2021

Define os procedimentos a serem observados na entrega da Declaração de Bens e
Rendas por parte dos Agentes Públicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRAVATAÍ, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 58 da
Lei Orgânica do Município e considerando: 
CONSIDERANDO o disposto no art. 13 da Lei nº 8.429/92, que condiciona a posse e o exercício
de agente público à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu
patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Lei nº 8.730/93, que estabelece a obrigatoriedade da
declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO orientação da Unidade Central de Controle Interno para o atendimento do art.
2º, IV, “b” e “d”, da Resolução nº 1.134/2020 do TCE/RS,

D E T E R M I N A:

Art. 1º A posse e o exercício de servidor em cargo, emprego ou função da administração pública
direta ou indireta do Poder Executivo Municipal de Gravataí estão condicionados à entrega de
declaração dos bens, direitos, valores e obrigações que integram o respectivo patrimônio,
inclusive das pessoas que vivam sob a sua dependência.

Art. 2º A declaração de bens e valores deve ser entregue anualmente e no momento em que
deixarem o cargo, emprego ou função, com a indicação da respectiva variação patrimonial.

Art. 3º Para o cumprimento dessa Ordem de Serviço, a Declaração de bens e rendas abrangerá:

§ 1º Rendimentos, imóveis, veículos, semoventes, joias, depósitos bancários, ações e cotas de
sociedades comerciais ou civis, e qualquer outra espécie de bens e rendas patrimoniais
localizados no País ou no exterior, e, abrangerá o patrimônio do declarante e dos seus
dependentes que vivam às suas expensas.

§ 2º Os bens especificados no parágrafo anterior e outros que devam integrar a declaração serão
descritos sucintamente, à semelhança do exigido pela Receita Federal, com menção de seu
valor de aquisição ou de mercado, devidamente atualizado até a data de 31 de dezembro do ano
anterior à data da apresentação. 

§ 3º A apresentação da declaração de bens e rendas é obrigatória, ainda que não haja bem a ser
registrado, portanto, mesmo os servidores isentos de declarar imposto de Renda à Receita
Federal do Brasil devem indicar na declaração de bens, por meio de formulário específico, que
não possuem bens.

Art. 4º A entrega da Declaração de bens e rendas referida no “caput” e § 1º efetiva-se com a
apresentação, pelo Agente Público, de formulário específico (ANEXO ÚNICO), que deverá estar
devidamente preenchido e assinado.

§ 1º O Documento mencionado no item anterior deverá ser digitalizado e anexado em formato
PDF, via Portal da Prefeitura Municipal de Gravataí, opção: autoatendimento ˃ Servidor público ˃
Dados pessoais ˃ entrega da declaração de bens e rendas, através de login e senha pessoal de
acesso ao portal, próprios do declarante, o que lhe atribui responsabilidade pela veracidade das
informações prestadas, ou poderá, ainda, pelo protocolo.

§ 2º Caso o Agente Público não disponha de computador, deverá dirigir-se ao Protocolo da
SMAT solicitando o formulário específico, que deverá ser preenchido, datado e assinado no ato
pelo servidor e após lançado/inserido no sistema IPM, devendo ser-lhe alcançada via de
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comprovação da entrega assinada pelo Responsável do recebimento e inserção dos dados no
sistema.

§ 3º Opcionalmente, a critério do Agente Público, a declaração de bens e rendas prevista no
“caput” poderá ser realizada por meio de anexação de arquivo no formato PDF, da Declaração
Anual de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) completa - gerada a partir de programa da
Receita Federal do Brasil para apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda.

§ 4º A declaração de bens e rendas deverá ser realizada ANUALMENTE por meio eletrônico, nos
mesmos moldes do art. 4º e seus parágrafos, através do portal da Prefeitura Municipal de
Gravataí, em formulário eletrônico desenvolvido especificamente para tal finalidade, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após a data limite fixada para a entrega da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda à Receita Federal (DIRPF).

§ 5º Para fins de cumprimento do estabelecido no artigo 2º, a formalização, por ocasião de
desligamento do Agente Público mediante exoneração ou dispensa ou, quando da instrução do
processo de aposentadoria, está condicionada à apresentação/atualização da Declaração de
Bens e Rendas, nos mesmos termos e condições estabelecidos no “caput” e seus parágrafos
seguintes.

Art. 5º A declaração de bens e rendas permanecerá arquivada com grau de sigilo reservado no
banco de dados da Prefeitura Municipal de Gravataí.

Art. 6º Os servidores ou quaisquer pessoas que, em virtude do exercício do cargo, função ou
emprego público, tenham acesso às informações contidas nas declarações de bens e rendas,
sujeitam-se ao dever de sigilo sobre informações de natureza fiscal e de riqueza de terceiros, nos
termos da lei. 

Art. 7º Os casos de inobservância das regras estabelecidas nesta Ordem de Serviço no que se
refere ao dever de sigilo das informações pelo Agente público que tiver acesso aos dados, bem
como quanto aos casos nos quais o Agente Público ou Servidor se recusar a prestar a
Declaração de Bens e Rendas dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa, serão
encaminhados ao setor responsável, para instauração de providências legais cabíveis.

Art. 8º A fiscalização quanto à entrega da presente Declaração de Bens e Rendas, nos prazos
estabelecidos nesta Ordem de Serviço, incumbirá à SMAT, com o auxílio da UCCI – Unidade
Central de Controle Interno.

Art. 9º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL, em Gravataí, 16 de março de 2021.

LUIZ ZAFFALON 
Prefeito Municipal.

Registre-se e publique-se.

MAURO BOSSLE MOREIRA, 
Secretário Municipal da Administração, 
Modernização e Transparência

 
Assinado por: GABRIEL GONCALVES CHAGAS

Matéria publicada no dia 18/03/2021. Edição 1479/2021
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