
COMUNICADO 

Considerando as informações contidas no Comunicado n /2020, que orienta quanto à 

obrigatoriedade da entrega anual da Declaração de Bens e Valores de todos os 

funcionários e servidores públicos do Estado de São Paulo, sob fundamento do Decreto 

n-" 41.865/1997, combinado com o Comunicado UCRH n-° 10/2015 e Parecer CJ-SPG n-

" 322/2015 da Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento e Gestão: 

Cientificamos o(a) servidor(a) abaixo qualificado(a): 
 

Nome:  RG  Função:    
 
 

1. Estou ciente acerca da obrigação da entrega anual da Declaração de Bens e Valores 
a mim compreendidos, conforme Decreto n° 41.865/1997; 

 
2. Ciente de que, de acordo com o §4°-, do art. 1º, do Decreto 41.865/97, na 

Declaração de Bens e Valores poderá compreender bens imóveis, móveis, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores 

patrimoniais, localizados no País ou no Exterior, e, que quando for o caso, 

abrangerão os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e 

de outras pessoas que sejam dependentes economicamente do declarante, 

excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico; 

 
3. Que a veracidade das informações apresentadas na Declaração de Bens e Valores 

serão de responsabilidade do declarante por meio de elaboração de documento 

próprio ou se houver, poderei utilizar de modelo de declaração disponibilizado pela 

área de Recursos Humanos, ou cópia da Declaração de Bens apresentada junto à 

Receita Federal; 

 
4. Ciente de que, a Declaração de Bens e Valores será atualizada anualmente, cujo 

prazo máximo de entrega será de 90 (noventa) dias úteis após o término do período 

de entrega da declaração anual junto à Receita Federal (Decreto 41.865/97, art. 1°-

, §5°, item 1); 

 
5. Tenho ciência ainda que, conforme Comunicado UCRH n° 10/2015, com base do art. 

262 da Lei 10.261/1968, em caso de recusa ou descumprimento do prazo estipulado 

no item anterior estarei sujeito à consequência administrativa que será a suspensão 

do pagamento de meu vencimento ou remuneração até que a exigência seja sanada. 
 
 

  EM:  /  /    
 

ASSINATURA 



 


