
DECRETO nº 1044, de 22 de novembro de 2016.

Dispõe  sobre  a  apresentação  e  atualização  da
declaração  dos  bens  e  valores  que  compõem o
patrimônio  privado  dos  agentes  públicos  no
âmbito  da  Administração  Direta  e  Indireta  do
Poder  Executivo  Municipal  de  Contagem  e  dá
outras providências.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  CONTAGEM, no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  em
conformidade com o artigo 217 da Lei Orgânica do Município, de 20 de março de 1990, o art. 15, §5°,
da Lei Municipal n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, e considerando o disposto no artigo 13 da Lei
Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992;

DECRETA:

Art.1° A declaração  dos  bens  e  valores  que  integram  o  patrimônio  privado  do  agente  público
municipal, bem como sua atualização, observarão as normas deste Decreto.

§1° Para efeito deste decreto, entende-se por agente público municipal, todo aquele que exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer
outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta ou indireta do Município de Contagem.

§2° A declaração a que se refere o  caput deste artigo 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/ou de outras pessoas que vivam sob a
dependência econômica do declarante.

§3º A declaração de bens e valores abrangerá os bens e valores do cônjuge, desde que o regime de bens
entre os cônjuges seja de comunhão parcial ou comunhão universal.

§4º  Mediante ato normativo próprio da Controladoria Geral do Município, poderá ser dispensada a
apresentação da declaração de bens e valores, desde que o servidor apresente declaração afirmando que
se enquadra nas hipóteses de dispensa prevista na legislação.

Art.2° Todo agente público municipal obriga-se, ao se empossar, sob pena de nulidade de pleno direto
do ato da posse, a apresentar a declaração dos bens e valores que constitui seu patrimônio privado.



Art.3º O agente público deverá entregar a declaração de bens e valores por meio de sistema eletrônico
de registro de bens e valores.

§1º O sistema conterá funcionalidade para a recepção da cópia eletrônica da seção de Bens e Direitos
da declaração anual de imposto de renda.

§2º Após o preenchimento do formulário eletrônico, será disponibilizado ao declarante um “recibo de
declaração” a fim de comprovar a entrega da declaração dos bens e valores pelo agente público.

Art.4º A Secretaria Municipal de Administração – SEAD disponibilizará, no portal do servidor, link
para acesso ao sistema eletrônico de registro de bens e valores.

Parágrafo único. A Controladoria Geral do Município será a gestora do sistema eletrônico de registro
de bens e valores, ficando o Departamento de Tecnologia da Informação da Informática da Secretaria
de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN ou unidade administrativa equivalente responsável
pela política de segurança da integridade e inviolabilidade das informações.

Art.5º A declaração dos bens e valores deverá ser apresentada à Administração Pública Municipal e
será atualizada anualmente,  por meio de sistema eletrônico,  no período compreendido entre 02 de
janeiro a 31 de maio, nos termos do art. 13, da Lei Federal n° 8.429/1992.

Art.6º Fica ainda o agente público obrigado a atualizar a declaração de bens e valores nos seguintes
casos:

I - exoneração, rescisão contratual, aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez;

II  - exoneração do cargo comissionado ou rescisão contratual  por  conveniência  da Administração
Pública Municipal, ou demissão do cargo efetivo;

III  - retorno as atividades funcionais, após afastamento previsto em lei,  caso o agente público não
tenha feito sua declaração no prazo de que trata o caput do art. 5º deste Decreto.

§1º No caso de aposentadoria compulsória, a atualização deverá ocorrer no dia anterior à data em que
o servidor completar 75 (setenta e cinco) anos de idade.

§2º Nas hipóteses dos incisos I e II deste artigo, a atualização deverá ocorrer no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da publicação do ato administrativo.

§3º Na hipótese do inciso III deste artigo, a atualização deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados do retorno do servidor ao serviço.

Art.7º O agente público poderá, por meio de declaração retificadora, alterar ou excluir as informações
prestadas,  bem como  adicionar  dados  referentes  aos  bens  e  valores  que  não  foram incluídos  na
declaração anual.

§1º O prazo para apresentar a declaração retificadora terá início no primeiro dia útil após o término do
período previsto no art. 5° deste decreto e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro.

§2º A declaração  retificadora  possui  a  mesma  natureza  da  declaração  originalmente  apresentada,
substituindo-a integralmente, e deverá conter todas as informações anteriormente declaradas, com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionais, se for o caso.



Art.8º O  acesso  às  informações  constantes  na  declaração  dos  bens  e  valores  apresentadas  e
armazenadas no sistema eletrônico é de competência exclusiva da Controladoria Geral do Município e
ocorrerá:

I - por requisição fundamentada de autoridade judiciária ou do Ministério Público;

II - por servidores previamente autorizados e designados pelo Controlador-Geral do Município;

III - por outros motivos, desde que devidamente justificado e aprovado pela Controladoria Geral do
Município, nos termos do art. 21 do Decreto n° 345, de 10 de junho de 2014.

§1° O Controlador Geral do Município designará os agentes públicos que terão acesso ao sistema de
dados no processo de controle de entrega das declarações.

§2° As informações a que se refere o caput deste artigo são sigilosas, ficando a Controladoria Geral do
Município responsável pelo sigilo dos dados contidos nas declarações dos bens e valores que lhes
forem disponibilizados, sujeitando os infratores às sanções penal, civil e administrativa.

§3° Qualquer  solicitação  de  acesso  às  informações  contidas  no  sistema  eletrônico  deverá  ser
previamente  formalizado  à  Controladoria  Geral  do  Município,  ficando  permitida  sua  divulgação
somente com a autorização desta.

Art.9° Fica a cargo do Departamento de Gestão de Pessoas ou unidade administrativa equivalente, no
âmbito de sua competência:

I - cientificar o agente público do dever e do prazo de entrega e atualização da declaração dos bens e
valores;

II  -  notificar  o  agente  público,  por  meio  de  correspondência,  quando  constatada  a  ausência  da
atualização  da  declaração  dos  bens  e  valores,  informando-o  das  sanções  previstas  no  caso  do
descumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II deste artigo, não sendo localizado o agente público,
a notificação deverá ser por edital, publicado no Diário Oficial do Município, para apresentação da
declaração, no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

Art.10 O Departamento de Gestão de Pessoas ou unidade administrativa equivalente deverá informar à
Controladoria Geral do Município, até 1° de julho de cada ano, a relação dos agentes públicos que não
cumpriram as exigências nos prazos estabelecidos neste Decreto.

Art.11 A falta de apresentação ou de atualização da declaração de bens e valores ou apresentação de
informações falsas configura descumprimento do dever funcional e sujeita o agente público às sanções
cabíveis.

§1º  Em  qualquer  caso,  a  aplicação  de  sanção  deverá  ser  precedida  da  instauração  de  processo
administrativo, de acordo com a legislação municipal.

§2° Poderá ser proposto pela Corregedoria Geral do Município o bloqueio preventivo do pagamento
dos servidores  municipais,  até  a  efetiva  apresentação da declaração patrimonial,  sem prejuízo  das
demais sanções cabíveis.



§3º  O  agente  público  que  exercer  cargo  comissionado  ou  função  gratificada,  que  prestar  falsa
declaração de bens e valores ou não apresentá-la no prazo previsto, poderá ser exonerado de cargo
comissionado  ou  perder  a  função  gratificada,  conforme  o  caso,  sem  prejuízo  de  outras  sanções
cabíveis.

Art.12 Compete  à  Controladoria  Geral  do  Município,  isoladamente  ou  em  conjunto,  estabelecer
normas complementares e zelar para o cumprimento do disposto neste Decreto.

Art.13 Este Decreto entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 22 de novembro de 2016.

CARLOS MAGNO DE MOURA SOARES
Prefeito de Contagem

VANDERLEI DANIEL DA SILVA
Controlador-Geral de Contagem

AMARILDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração


