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das declarações de bens e rendas 

Janeiro/2016 

Orientações para elaboração do conteúdo do item “Integridade e completude do atendimento 

dos requisitos da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas” 

1. Este item faz parte da Seção “RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES” da conta da 

UPC e tem por objetivo demonstrar a regularidade da entrega das declarações de bens e rendas 

dos servidores da UPC em consonância com a Lei 8.730/1993. 

2. De acordo com a Lei 8.730/1993, autoridades, servidores e empregados públicos estão obrigados 

a disponibilizar suas declarações de bens e rendas – DBR. 

3. Para atendimento deste item de conteúdo, a área responsável por gerenciar a entrega das DBR ou 

o dirigente máximo da UPC deve emitir declaração de que todos os servidores obrigados pela 

Lei disponibilizaram, de alguma forma, suas declarações de bens e rendas para análises da 

própria UPC e para acesso dos órgãos de controle.  

4. Em complemento à declaração, a UPC deve fornecer informações adicionais sobre a sistemática 

de coleta das DBR. 

5. O modelo abaixo poderá ser usado pela UPC para a emissão da declaração.  

Declaração da área da UPC responsável pelo gerenciamento da entrega das DBR pelos servidores 

DECLARAÇÃO 

Declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todos os 

servidores da (nome da UPC) obrigados pela Lei 8.730/1993 disponibilizaram suas 

declarações de bens rendas junto a esta (nome da área responsável pela recepção das 

DBR) para fins de avaliação da evolução patrimonial e outras providências cabíveis a 

cargo dos órgãos de controle.  

 

 

Local e data. 

 

(Nome da autoridade administrativa responsável) 

(CPF da autoridade) 

(Cargo da autoridade) 

(Unidade prestadora da conta) 

 


