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D E C R E T A: 

 
 

Art. 1o A declaração dos bens e valores que integram o 
patrimônio privado de agente público, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, bem como sua atualização, 
conforme previsto na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, 
observarão as normas deste Decreto. 
 
Art. 2o A posse e o exercício de agente público em cargo, 
emprego ou função da administração pública direta ou 
indireta ficam condicionados à apresentação, pelo 
interessado, de declaração dos bens e valores que integram 
o seu patrimônio, bem como os do cônjuge, companheiro, 
filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência 
econômica, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso 
doméstico. 
 
Parágrafo único.  A declaração de que trata este artigo 
compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, 
títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores 
patrimoniais localizados no País ou no exterior. 
 
Art. 3o Os agentes públicos de que trata este Decreto 
atualizarão, em formulário próprio, anualmente e no 
momento em que deixarem o cargo, emprego ou função, a 
declaração dos bens e valores, com a indicação da 
respectiva variação patrimonial ocorrida. 
 
Parágrafo único.  A atualização anual de que trata o caput 
será realizada no prazo de até trinta dias após a data limite 
fixada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda para a apresentação da Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física. 
 
Art. 4o Será instaurado processo administrativo disciplinar 
contra o agente público que se recusar a apresentar 
declaração dos bens e valores na data própria, ou que a 
prestar falsa, ficando sujeito à penalidade prevista no § 
3o do art. 13 da Lei no 8.429, de 1992. 
 
Art. 5o Os órgãos de controle interno fiscalizarão o 
cumprimento da exigência de entrega das declarações 
regulamentadas por este Decreto, a ser realizado pelo 
serviço de pessoal competente. 
 
Art. 6o Caberá aos titulares dos órgãos e entidades da 
administração pública municipal direta ou indireta, sob 
pena de responsabilidade, velar pela estrita observância do 
disposto neste Decreto. 

 
Art. 7o Fica estipulado o prazo de 30 dias para 
apresentação de todas as declarações dos bens desde o ano 
/ exercício da nomeação do servidor. 
 
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 
Rondonópolis, 30 de julho de 2015;  

99º da Fundação e 61º da Emancipação Política. 
 
 

 
PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

Prefeito Municipal 
 
 
 

FABRÍCIO MIGUEL CORREA 
Procurador Geral do Município 

 
 

 
EDUARDO WEIGERT DUARTE 

Secretário Municipal de Governo 
 

 
Registrado na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo 
e publicado no DIORONDON. 
 
 

DECRETO Nº 7.657, DE 22 DE JULHO DE 2015. 
 
Altera os incisos I e II do artigo 1º do Decreto nº. 7.645, de 
13 de julho de 2015, que declara de UTILIDADE 
PÚBLICA para fins de DESAPROPRIAÇÃO, dois 
imóveis caracterizado como Lotes A e G, parte da 
Matrícula n.º 45.552.  
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 
ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente pelo art. 4º do Decreto n.º 
3.365, art. 79, inciso X da Lei Orgânica Municipal e art. 
269 da Lei Complementar 043/2006  Plano Diretor 
Participativo de Rondonópolis...  
 

D E C R E T A: 


