
Ministério da Educação 
Universidade Federal do Pampa 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
www.unipampa.edu.br/reitoria/progepe 

 

 
 

AUTORIZAÇÃO DE ACESSO A DECLARAÇÃO DE IRPF 
DECRETO Nº 10.571 DE 09/12/2020 e Ofício nº 120/2022/SCC/CGU 

 
De acordo com o art. 4º do Decreto n° 10.571, de 09 de dezembro de 2020, os agentes 
públicos devem entregar declarações de bens e de situações que possam gerar conflito 
de interesses no ato da posse ou da contratação em cargo, função ou emprego nos 
órgãos ou nas entidades do Poder Executivo Federal. 
 
Para os agentes públicos recém-concursados que ainda não tinham vínculo com a 
Administração Pública Federal, destacamos que a primeira declaração deverá ser feita 
diretamente no sistema e-Patri e a Autorização de Acesso ao IRPF passa a valer para 
o cumprimento das obrigações anuais. 
A apresentação da declaração por futuro agente público, deverá ocorrer previamente à 
posse ou contratação. Para tanto, deverão ser observados os seguintes 
procedimentos: 

 Criar conta no Gov.br com selo prata ou ouro;  

 Fazer o pré-cadastro no e-Patri;  

 Apresentar a declaração diretamente no sistema;  

 Gerar o comprovante de entrega da declaração para apresentação à área de 

gestão de pessoas. 

Passo a passo para emissão do comprovante da entrega da declaração: 
 
- Manual de acesso ao e-Patri  

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/combate-a-corrupcao/informacoes-
estrategicas/e-patri/MANUALEPATRI.pdf 
 

- Pré-cadastro no e-Patri 

O passo a passo para o cadastro nos sistemas Gov.br e e-Patri, está disponível 
no item 3 do Manual, “3. Acesso ao Sistema e-Patri”, a partir da página 12. 
Os campos “Órgão SIORG” e “Órgão SIAPE (Exercício)” do Formulário do Pré-
Cadastro no e-Patri (figura 7 da página 16) devem ser preenchidos com os 
seguintes dados: 

- Órgão SIORG: 94739 – Fundação Universidade Federal do Pampa 
- Órgão SIAPE (Exercício): 26266 – Fundação Universidade Federal do 

Pampa. 
 

- Emissão da Autorização de Acesso ao IRPF 
O passo a passo para a emissão da autorização de acesso ao IRPF está 
disponível no item 4 do Manual, “4. Autorização no e-Patri”, a partir da página 
20. 
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