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DIRETORIA DE ORIENTAÇÃO, NORMAS E PROCEDIMENTOS (DONP) 
COORDENADORIA DAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO (COR) 

BOLETIM Nº 005/2015 
DATA:16/01/2015 

LEGISLAÇÃO: Art. 8 da Lei Estadual nº12.600/2004 

 

OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE BENS  

Esta Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da 

Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos – Coordenadoria das Ações de 

Orientação, no exercício de sua função de orientação aos gestores, serve-se do 

presente instrumento para informar acerca da obrigatoriedade de apresentação 

de declaração de bens, por parte das autoridades e servidores públicos, ao 

Tribunal de Contas de Pernambuco, nos termos da Lei Orgânica do TCE/PE nº 

12.600/2004. 

De acordo com o art. 8ª da referida lei, é obrigatória a apresentação, ao 

Tribunal de Contas, de declaração de bens, quando da posse ou, inexistindo esta, 

na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, no término da gestão ou 

mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por 

parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: 

 Governador do Estado; 
 
 Vice-Governador do Estado; 

 
 Secretários do Estado; 

 
 membros da Assembléia Legislativa; 

 
 Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas do Estado; 

 
 membros da Magistratura Estadual; 
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 membros do Ministério Público do Estado e do Ministério Público de Contas; 

 
 Prefeito Municipal; 

 
 Vice-Prefeito Municipal; 

 
 membros das Câmaras Municipais de Vereadores; 

 
 Secretários Municipais; 

 
 diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e 

fundações; e 
 
 todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos, empregos ou funções de 

confiança na administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios, desde que ordenadores de despesa. 
 
 

A autoridade deverá remeter cópia da declaração de bens 

ao Tribunal de Contas, até o trigésimo dia, contado da 

data da posse, ou, inexistindo esta, da entrada em 

exercício de cargo, emprego ou função e, a contar da data 

da exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, O 

não-encaminhamento ou a remessa fora do prazo 

sujeita o agente público à multa no valor R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). 

 

 O conteúdo das declarações apresentadas será mantido em sigilo pelo 

Tribunal de Contas.  

Esta SCGE, através da Diretoria de Orientação, Normas e Procedimentos, 

Coordenadoria das Ações de Orientação, coloca-se à disposição para maiores 

esclarecimentos através do sítio eletrônico: www.scgeorienta.pe.gov.br. 

http://www.scgeorienta.pe.gov.br/

