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INSTRUCAO NORMATIVA 058/2011-GP

Regulamenta a apresentag iio de
Declaraclo de Bens e Valores que
compeem o patrimanio privado de
Serventutirios e Servidores a Disposigao,
no ambito do Poder Judiciario do Estado
do Amapa.

0 Desembargador MARIO GURTYEV DE QUEIROZ, Presidente
do Tribunal de Justica do Estado do Amapci, no use das atribuicees que ]he sao
conferidas pelo artigo 26, incisos IX e XLI, do Regimento Interno do Tribunal
(Resolucao n° 006/2003-TJAP e alteracOes posteriores),

Considerando que a Lei Federal n.° 8.429, de 02 de junho de 1992,
dispee no seu art. 13, §§ 1°, 2°, 3° e 4°, sobre a obrigatoriedade da apresentacao
da declaracao de bens e valores na posse e durante o exercicio de agente

para arquivamento no servico de pessoal competente;

Considerando que a Lei Federal n.° 8.730, de 10 de novembro de
1993, estabelece a obrigatoriedade da declaracao de bens e rendas para o
exercicio de cargos, empregos e funcOes nos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciario da Uniao;

Considerando que a Lei Estadual n.° 0066, de 03 de maio de 1993,
que dispee sobre o Estatuto dos Servidores PUblicos Civis do Estado do Amapa,
estabelece o obrigatoriedade de apresentacao pelo empossando de declaracao de
bens e valores que constitui o patrim8nio;

Considerando a inexisténcia no ambito do Estado do Amapa de
norma regulamentadora quanto a declaracao de bens e valores de seus
servidores;

RESOLVE:

Art. 1° — REGULAMENTAR a apresentacao de Declaracao de Bens
e Rendas que compile o patrimenio privado de Serventuarios ocupantes de
cargos e efetivos e comissionados, e servidores civis e militares a disposicao
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deste Tribunal de quaisquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, a que se refere o art. 1° da Lei n.° 8.730, de 10 de
novembro de 1993, ao Department() de Gestao de Pessoas do Tribunal de
Justica do Estado do Amapa e ao Tribunal de Contas do Estado do Amapa,
obedecido ao disposto na presente Instrucao Normativa.

Art. 2° — Os Serventuarios e servidores a disposicao do Tribunal
entregarao, anualmente, ao Departamento de Gestao de Pessoas deste Tribunal,
cOpia assinada da mesma declaracao apresentada a Secretaria da Receita Federal
do Brasil — RFB para fins de Imposto de Renda — Pessoa Fisica.

§ 1° — A entrega da declaracao sera feita no prazo de ate 30 (trinta)
dias apOs a data limite fixada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
apresentacao da declaracao de bens e rendimentos para fins de Imposto de
Renda.

§ 2° — 0 declarante devera anexar, a cOpia da declaracão, quando for o
caso, a relacao das funciies e dos cargos de direcao que porventura exerca ou
tenha exercido, nos illtimos dois anos, em Orgaos colegiados ou em empresas ou
instituicees pablicas ou privadas, no Brasil ou no exterior.

Art. 3° — Nao poderao tomar posse ou entrar em exercicio os
Serventuarios que ndo tenha previamente efetuado a entrega da declaracao de
bens e rendas, devidamente atualizada, nos termos do artigo anterior.

§ 1° — Sera nulo o ato de posse ou de entrada em exercicio em cargo
ou funcao de Serventuario que se realizar sem a entrega da deciaracao, na forma
insculpida no art. 3° da Lei Federal n.° 8.730/93.

Art. 3° — 0 Departamento de Gestao de Pessoas deste Tribunal
autuard as cOpias das declaracilies que Ihes forem entregues, nos termos delta
Instrucao Normativa, em processos devidamente formalizados e organizados,
numerando-os sequencialmente e fomecerao ao declarante comprovante da
entrega, mediante recibo em segunda via ou cOpia da mesma declaracao, corn
indicacao do local e data de autuacao do documento.

§ 1° — Os processos organizados na forma deste artigo sera()
considerados como "livro", para os fins previstos no § 1°, do art. 1° da Lei
Federal n.° 8.730/93, nos termos dos artigos 3° e seguin es, da Lei Federal n.°
6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros PAK cos).
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§ 2° — 0 Departamento de Gestao de Pessoas deste Tribunal maters
indice das declaracOes autuadas, sempre que possivel informatizado, de forma a
permitir a pronta localizacao de qualquer delas pelo nome do declarante,
matricula, pela data, pelo cargo ou pelo registro no Cadastro de Pessoas Fisicas
da Receita Federal (CPF).

Art. 4° — A Assessoria Tacnica de Controle Intemo deste Tribunal
fiscalizard o cumprimento da exigancia de entrega das declaracties ao
Departamento de Gestao de Pessoas deste Tribunal, na forma prevista nesta
Instrucao Normativa, e verificara a compatibilidade entre as variacees
patrimoniais e os rendimentos declarados, exigindo do declarante
esclarecimentos sobre eventuais acrascimos patrimoniais incompativeis corn os
rendimentos auferidos.

Parigrafo nnico — Se entender insatisfatarios os esclarecimentos
apresentados ou quando verificar omissao da entrega da declaracao nas ocasiaes
previstas nesta Instrucâo Normativa, o responsdvel pela Assessoria Têcnica de
Controle Interno deste Tribunal comunicara o fato ao Tribunal de Contas do
Estado do Amapa, corn indicacao das providências adotadas.

Art. 5 — Esta Instrucao Normativa entra em vigor na data de sua
publicacao no Diario da Justica do Poder Judiciario do Estado do Amapa.

Macapa/AP, 12 de outubro de 2011.

Desembargador MARIO OURTV V DE QUE1ROZ
Presidente
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