DECBENS – SISTEMA DE
DECLARAÇÃO DE BENS
Sistema online para recebimento de
declarações de bens e valores que
compõem o patrimônio privado dos
agentes públicos estadual, no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função
na administração pública direta,
indireta ou fundacional. Atende
requisitos legais da Lei Federal 8.429 de
2 de junho de 1992 (artigo 13) e do
Decreto Estadual 41.865 de 16 de junho
de 1997.
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DECBENS – SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE BENS

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
✓ Solução disponibilizada na modalidade SaaS (Software como serviço) que
prove um canal na Internet para a área de Recursos Humanos receber
declarações de bens e valores que compõem o patrimônio privado dos
agentes públicos;
✓ Permite o preenchimento das declarações através de:
o Importação da declaração do IRPF da Receita Federal;
o Importação da última declaração enviada pelo DECBENS;
o Formulário em branco
✓ Permite aos gestores acesso apenas à situação das declarações de “enviada”
ou “pendente” e consultas à relação de empregados com declarações em
atraso
✓ URL personalizada para acesso ao portal, no padrão:
www.decbens.[nome da contratante].sp.gov.br
✓ Suporte por meio de ferramenta para abertura de chamados;
✓ Treinamento em vídeo-aula;
✓ Disponibilização de credenciais de acesso por meio de login e senha;
o Liberação de funcionalidades por perfil de usuário
▪

Perfil Administrador;

▪

Perfil Empregado

▪

Perfil Gestor de RH

Módulos do Sistema
✓ Módulo de Segurança
o Autenticação de usuários
✓ Módulo de Administração
o Permite aos gestores a manutenção de tabelas de apoio ao sistema
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DECBENS – SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE BENS

✓ Cadastro de Usuários
o Manutenção do cadastro de usuários
✓ Módulo de Declaração de Bens e Valores
o Cadastramento e envio das declarações de bens e valores;
o Controle das declarações (pendentes e enviadas);
o Importação dos dados do Programa do IRPF da receita Federal;
o Importação dos dados da última declaração enviada pelo DECBENS;
o Declaração em branco;
o Importação da declaração do cônjuge.
✓ Módulo de Consulta
o Consulta de Declarações;
o Consulta de Funcionários com Declarações em Atraso;
o Consulta de Log de Eventos;
o Consulta das Situações das Declarações por Empregado

BENEFÍCIOS
✓ Sistema web, de fácil acesso, por meio de navegador:
o Elimina necessidade de equipe de suporte técnico no local;
o Elimina necessidade de investimentos em infraestrutura de TIC;
✓ Segurança no tráfego das informações – exclusivamente pela rede Intragov

PRÉ-REQUISITOS
✓ Acesso à Intragov;
✓ Navegadores Google Chrome, Firefox ou Edge

OUTRAS INFORMAÇÕES
O sistema não é customizado por Cliente
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