
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 
 

 
DECLARAÇÃO DE BENS, DIREITOS, VALORES, COM INDICAÇÃO DAS FONTES DE RENDA  

 
CONFORME RESOLUÇÃO TC – 10/94 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE 

NOME: 

CPF: 

ÓRGÃO OU LOTAÇÃO: 

CARGO/FUNÇÃO: 

DATA DA POSSE: 

DATA DA EXONERAÇÃO: 

2 - FONTES DE RENDA 

DENOMINAÇÃO CGC/CPF 

  

  

  

3 - RELAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES 

ESPECIFICAÇÃO 
DATA AQUISIÇÃO (AQ) 

ALIENAÇÃO (AL) 
VALOR R$ 

COD. 

1, 2, 3, 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CÓDIGOS: 1 – AQUISIÇÃO, 2 – VENAL, 3 – ALIENAÇÃO, 4 – SALDO  

4 - CARGOS, FUNÇÕES DE CONFIANÇA OU CARGOS ELETIVOS  

OCUPADOS NOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS 

ENTIDADE CARGO PERÍODO 

   

   

   

   

 
Atesto para os devidos fins, que os dados constantes da declaração é a expressão da verdade. 
 
 

 
 
Data: _______/_______/____________.        _________________________________________________  

     Assinatura        
______________________________________________________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF 



 

  

 

 
DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 
GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 
________________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF 

DECLARAÇÃO PARA POSSE DE  
CARGO EM COMISSÃO 

Eu, __________________________________________________________________________, inscrito (a) 

no CPF sob o nº _______________, nomeado pelo Decreto Nº __________  de  ______ /______ /_______ , 

para assumir o cargo em comissão de _____________________________________________________ , na 

Secretaria ________________________________________________________ , declaro para os devidos 

fins que estou ciente das restrições dispostas na Lei Municipal Nº 9.323, de 28 de agosto de 2013, e que 

não me encontro inserido nas vedações do Artigo 1º da referida Lei. 

LEI N. 9.323, DE 28 DE AGOSTO DE 2013. DISCIPLINA A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Art. 1º Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito da administração pública municipal direta e 
indireta às pessoas inseridas nas seguintes hipóteses: I - os que tenham contra sua pessoa representação julgada 
procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de 
apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos; e II - os 
que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a 
condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: a) contra a economia 
popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; b) contra o patrimônio privado, o sistema 
financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; c) contra o meio ambiente e a saúde 
pública; d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; e) de abuso de autoridade, nos casos em 
que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; f) de lavagem ou 
ocultação de bens, direitos e valores; g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e 
hediondos; h) de redução à condição análoga a de escravo; i) contra a vida e a dignidade sexual; j) praticados por 
organização criminosa, quadrilha ou bando; k) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele 
incompatíveis, pelo prazo de oito anos; l) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções 
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por 
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, 
aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71, da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem 
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição, desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos; 
m) os detentores de Cargo na Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional, que beneficiarem a si ou a 
terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos; n) os que forem 
condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção 
eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por 
conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, 
desde a decisão até o transcurso do prazo de oito anos; o) os que forem condenados à suspensão dos direitos 
políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade 
administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito 
em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena; p) os que forem excluídos do 
exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-
profissional, pelo prazo de oito anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário; q) os que 
forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de oito anos, 
contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário; e r) aqueles que forem 
aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido o cargo por sentença ou que 
tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo 
prazo de oito anos. 

 
Florianópolis, ______ /______ /_________. ____________________________________________  

ASSINATURA 



ANEXO II (Parte Integrante da Instrução Normativa nº 011/SADM/2003) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – VALE TRANSPORTE            Inclusão a partir de  ______/______/________ 

IDENTIFICAÇÃO DO(A)  SERVIDOR(A) (Campo I) - Preenchido pelo(a) Servidor(a) 

Nome:                                                                                                     Matrícula: 

Cargo:                                                                               Carga Horária Semanal: 

Lotação 01 (Local de trabalho 1): 

Lotação 02 (Local de trabalho 2): 

Endereço Residencial Completo: 

 

Ponto de Referência: 

Atendendo ao que se dispõe o Art. 1º do Decreto nº 308, de 19/01/2000 a distância mínima para concessão do 

benefício do Vale-Transporte deve ser superior a 1500 metros. 

 

DECLARAÇÃO 

Declaro que utilizarei o Vale-Transporte em benefício próprio e conforme determinam as normatizações da Lei 

5594/89 e do Decreto nº 308/2000, sob pena de exclusão definitiva do mesmo. Comprometo-me a informar as 

alterações de endereços e os afastamentos do trabalho. Em caso de não estar incluído no Decreto nº 379/89, ou 

de recebimento indevido do benefício, autorizo o desconto mensal em meu vencimento, na folha de pagamento 

imediatamente posterior a entrega deste, obedecendo-se as determinações legais existentes. 

 

Em ______/______/________                                        _________________________________ 

                                                                                                       Assinatura do Servidor 

 

EMPRESAS E LINHAS UTILIZADAS (Campo II) – Preenchido pela Chefia Imediata 

Empresa Linha Região Tarifária Necessidade de Passes ou Créditos 

    

    

    

    

    

Visto e Carimbo da Chefia Imediata 

 

ANEXAR CÓPIA DE UM DOS COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA LISTADOS ABAIXO: 

➢ Fatura de água, luz ou telefone (última emitida e atualizada) 

➢ Recibo ou contrato referente à aluguel (último emitido e atualizado) 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Os comprovantes deverão estar em nome do (a) servidor (a), caso contrário, anexar documento que 

comprove parentesco (exemplo: cópia da certidão de casamento, cópia da carteira de identidade); 

2 – Anualmente, os servidores deverão participar do processo de recadastramento e atualização das informações 

prestadas no formulário; 

3 – As informações prestadas neste documento são de responsabilidade do servidor (a) e da sua chefia imediata 

e, em caso de qualquer improbidade, são ambas passíveis das penas previstas no Artigo 4º do Decreto nº 

308/2000. 



Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Edifício Aldo Beck, 2º Andar - Sala 201   

CEP 88.010-914 - Centro - Florianópolis - SC  

Telefone: (48) 3251-5938  

Site: www.pmf.sc.gov.br 

 

DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

_______________________________________________________________________________________ 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DE CARGO COMISSIONADO 

 

NOME: _______________________________________________________________________________ 

MATRÍCULA: _____________________________________________ (Se for servidor efetivo da PMF) 

LOTAÇÃO: ___________________________________________________________________________ 

CARGO: ______________________________________________________________________________ 

 

ORIGINAIS: 

• Atestado Médico de Aptidão para o Trabalho (Fornecido por qualquer Médico). 

FOTOCÓPIAS: 

• Carteira de Identidade; 

• CPF; 

• Título de Eleitor; 

• Comprovante das duas últimas votações ou Certidão de Quitação Eleitoral do TRE; 

• Certificado de Reservista (até 45 anos completos); 

• Número do PIS/PASEP (cópia da Carteira de Trabalho ou extrato fornecido pelo Banco do Brasil ou 

Caixa Econômica Federal); 

• Certidão de Nascimento, RG E CPF (de filhos menores de 21 anos); 

• Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, RG e CPF do cônjuge; 

• Comprovante de escolaridade exigida para o cargo; 

• Identidade Profissional do Conselho específico (se for o caso); 

• Comprovante de residência atualizado; 

• Declaração de Imposto de Renda; 

• Se efetivo de outro Órgão Público, deverá trazer cópia do ato de disposição; 

• Se aposentado, trazer cópia do ato de aposentadoria. 

 

PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO: 

1. Preencher o Cadastro de Admissão de Pessoal; 

2. Preencher Declaração de Acúmulo de Cargos, Declaração de Bens, Direitos, Valores, com 

indicações das Fontes de Renda. (Anexo); 

3. Preencher Declaração de Acumulação de Emprego Público; 

Dúvidas, ligar para (48) 3251-5925/5926/5927/5938, na Gerência de Admissão e Desenvolvimento do 

Servidor. 

http://www.pmf.sc.gov.br/


DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

CADASTRO DE PESSOAL CIVIL E MAGISTÉRIO 

MATRÍCULA: 

DADOS PESSOAIS 

 Nome: 

 Endereço: 

 Complemento:  Bairro: 

 Cidade/UF:  CEP: 

 Fones: (        ) ___________-____________ (        ) ___________-____________  Data de Nascimento: _______/_______/________ 

 Estado Civil: (        ) (1) Casado  (2) Viúvo  (3) Solteiro  (4) Outros  (5) União Estável Sexo: (        )      (1) Masculino / (2) Feminino 

Natural: UF: 

E-mail:  Tipo Sang./Fator RH:  

Escolaridade: (      )  (1) Analfabeto   (2) Alfabetizado   (3) 4ª série I Grau Completo   (4) I Grau 

Incompleto   (5) I Grau Completo   (6) II Grau Incompleto   (7)  II Grau Completo   (8) Superior Incompleto   

(9) Superior Completo   (E) Especialização    (M) Mestrado   (D) Doutorado 

Raça/Cor: (     )1-Indígena 2- Branca 4- Negra 

6- Amarela 8- Parda 9 - Não declarada 

 Nome do Pai: 

 Nome da Mãe: 

 RG: Expedição: ________/________/________ Órgão: UF: 

Título de Eleitor:  Zona: Seção: Data de Emissão: _______/_______/________ UF: 

PIS/ PASEP:  Identidade Profissional: Órgão: 

CPF:  Certificado Reservista: Região Militar: 

Deficiente: (     ) 0- Não (     ) 1- Física (     ) 2- Auditiva (     ) 3- Visual (     ) 4- Mental (     ) 5- Múltipla (     ) 6- Reabilitação 

Possui Dependentes: (     ) Não          (     ) Sim          Quantos: 

PARA PREENCHIMENTO DA GADS 

Data de Admissão: _________ / _________ / _________                                         No do Edital: ___________/_______ 

No do Decreto/Portaria: ___________/_______            Nº D. O: ___________/_______      Data: _________ / _________ / _________                                          

Cargo: ____________________________________________ Lotação 1: ____________________________________________ 

Ref./Nível: _________________________________________ Lotação 2: ____________________________________________ 

Classe Salarial: __________________________ Carga Horária: __________________________ 

 

 

______________________________________                                      ______________________________________ 

                 Assinatura do Servidor                                                                 Assinatura do Responsável - GADS 



 

  

 

 

_______________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF 

DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 

matrícula nº ____________________, com lotação no (a) _________________________________, 

declaro para os devidos fins que não sou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor municipal, 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. 

 Por ser expressão de verdade, assino a presente declaração. 

 

 

Florianópolis, ______/______/________.      

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 



 

  

 

_______________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF 

DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

________________________________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 

matrícula nº ____________________, declaro para os devidos fins que: 

 

01 -    Nunca exerci Cargo/Função Pública. 

 

02 -   Exerci Cargo/Função Pública e não sofri no Exercício de Função Pública, as 

penalidades previstas no Artigo 137 e seu Parágrafo Único da Lei Federal nº 8.112/90 e as 

correspondentes, constantes da Legislação de outros Estados e Municípios. 

 

 Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração, onde foi por mim assinalado o 

item ________ em 01 (uma) via, para que reduza efeitos jurídicos legais.  

 

 

Florianópolis, ______/______/________.      

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 



 

  

 

DIRETORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS 
GERÊNCIA DE ADMISSÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 
_______________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF 

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 

 
 
 
Eu, _____________________________________________________, matrícula no ___________________, 
 
lotado (a) na Secretaria ______________________________________________________, declaro para os  
 
devidos fins e efeitos, e sob as penas da Lei que:  
 
1. (   ) Não ocupo cargo/emprego, sob o regime de acumulação a que se refere o Art. 37, XVI, da 

Constituição Federal, como não possuo qualquer espécie de vínculo empregatício e que não exerço 
qualquer outra atividade remunerada ou não, fora dos quadros da Prefeitura Municipal de Florianópolis, 
por prazo determinado ou indeterminado (Art. 3º, II da Lei nº 3.655/91). 

 
2. (     ) Ocupo cargo/emprego, conforme abaixo: 

Cargo / Emprego * R / G / L **Carga Horária *** Horário Órgão Entidade 
     

*R – Remunerado, G – Gratificação, L – Licenciado sem remuneração ** Carga Horária Semanal *** Horário (das          às           ) 

 
3. (     ) Gozo do benefício da aposentadoria, conforme abaixo:  

Após./Esp. (Tempo de serv./Inval./Outra) Órgão Data de Concessão 

   

 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração, onde foi por mim assinado o item _____ em 

01 (uma) via, para que produza efeitos jurídicos legais. 

 

Obs.: 1 . Para os itens 2 e 3, é indispensável anexar Certidão do Órgão declarado. 

2. Art. 299, do Código Penal: Omitir em documento público ou particular, declaração que dela devia 

constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que podia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato, juridicamente, relevante. 

 

 
 
 
Florianópolis, _______ /_______ /___________.       _______________________________________________  

         Assinatura 
 

 


