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Anexo 3 – Declaração Confidencial de Informações 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

APRESENTADA PELAS AUTORIDADES ABRANGIDAS PELO CÓDIGO DE CONDUTA 

FUNCIONAL DO AGENTE PÚBLICO E DA ALTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

           

I - DADOS PESSOAIS          
     

 1. Nome completo  2. Situação funcional 

 

           
 

 3. CPF   2.1 Cargo 

 4. RF  4.1 Data da Nomeação  5. Órgão ou Entidade 

         

                                                              

II - ATIVIDADES PROFISSIONAIS PARALELAS À FUNÇÃO PÚBLICA  

        

 10. Atividade  11. Entidade  12. Retribuição 

(R$) 

a.      

b.      

c.      

d.      
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III. SITUAÇÕES QUE SUSCITAM CONFLITO DE INTERESSES   

                 

13. Nos doze meses anteriores à posse no cargo atuei profissionalmente ou recebi suporte 

financeiro de pessoa física ou jurídica que desenvolve atividade em área ou matéria afins à 

competência profissional do cargo público que ocupo. 

 

 SIM  NÃO 

          

13.1- Identificação da pessoa física ou jurídica 

13.2 - Atividade desenvolvida ou suporte 

financeiro recebido 

a.   a.   

b.   b.   

c.   c.   

d.   d.   

         

13.3 Medidas adotadas para prevenir conflito de interesses:      
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14. Sou sócio ou afiliado a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ou associado à 

pessoa física que desenvolve atividade em área ou matéria afins à competência do cargo 

público que ocupo. 

 

  SIM  NÃO 

                                                  

14.1 - Identificação da pessoa física ou jurídica 14.2 - Percentual de participação na sociedade 

a.   a.   

b.   b.   

c.   c.   

d.   d.   

         

14.3 Medidas adotadas para prevenir conflito de interesses 

 

 

 

 

 

         

 

15. Sou sócio ou afiliado a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, e/ou associado a 

pessoa física que é fornecedora de bens ou serviços ou recebe recursos ou incentivos do 

Poder Público. 
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 SIM  NÃO 

 

15.1 - Identificação da pessoa física ou jurídica 15.2 - Percentual de participação na sociedade 

a.   a.   

b.   b.   

c.   c.   

d.   d.   

         

15.3 Medidas adotadas para prevenir conflito de interesses 

 

 

 

 

             

 16. Ao assumir o cargo público tinha investimento em ativo móvel ou imóvel, cujo valor ou 

cotação pode ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual tenho ou terei 

informações privilegiadas em razão do cargo.  

 

 SIM  NÃO 
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16.1 - Tipo de investimento e instituição financeira 16.2 - Valor (R$) 

a.    

b.    

c.    

d.    

         

16.3 - Medidas adotadas para prevenir conflito de interesses 

 

 

 

 

 

      

     

17. Tenho parente até terceiro grau (*), em linha reta, colateral ou por afinidade, que atua em 

área ou matéria afins à competência profissional do cargo ou função pública que exerço. 

 

 SIM  NÃO 
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17.1 - Nome do parente e parentesco 17.2 - Identificação da entidade para a qual 

trabalha 

a.   a.   

b.   b.   

c.   c.   

d.   d.   

         

17.3 - Medidas adotadas para prevenir conflito de interesses 

 

 

 

 

 

(*) O grau de parentesco conta-se, conforme o nº de gerações, subindo de um dos parentes até 

o ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 

              

18. Tenho parente até terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, que é sócio de 

pessoa jurídica que atua em área ou matéria afins à competência profissional do cargo público 

que ocupo. 

 

 SIM  NÃO 
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18.1 - Nome do parente e parentesco 18.2 - Identificação da entidade da qual é sócio 

a.   a.   

b.   b.   

c.   c.   

d.   d.   

         

18.3 - Medidas adotadas para prevenir conflito de interesses 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


