SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Coordenadoria de Assistência Estudantil
Serviço de Atenção Socioassistencial
ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO GRUPO FAMILIAR

Eu, _____________________________________________________________, estado
civil: _______________, CPF n.º ________________, RG n.º ______________, UF:
_____, declaro, para fins de comprovação do Cadastro PRAE, que POSSUO OS BENS
MÓVEIS, IMÓVEIS E/OU DE DIREITO, tanto pessoais quanto relativos ao meu grupo
familiar: (preencher de acordo com a tabela da página 2)

Código

Descrição

Valor em R$ *

*Nos casos de imóveis escriturados, colocar o valor venal destes; para veículos automotores colocar o valor da
Tabela FIPE.

Data: _____/_____/________.

___________________________
Assinatura do declarante

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
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Serviço de Atenção Socioassistencial

Tabela de referência:
CÓD.

BENS / DIREITOS

CÓD.

BENS / DIREITOS

01

Prédio residencial

46

Ouro, ativo financeiro

02

Prédio comercial

47

Mercados futuros, de opções e a termo

03

Galpão

49

Outras aplicações e investimentos

11

Apartamento

51

Crédito decorrente de empréstimos

12

Casa

52

Crédito decorrente de alienação

13

Terreno

53

Planos PAIT e caderneta pecúlio

14

Terra nua

54

Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel

15

Sala ou conjunto

59

Outros créditos e poupança vinculados

16

Construção

61

Depósito bancário em conta corrente no País

17

Benfeitorias

62

Depósito bancário em conta corrente no Exterior

18

Loja

63

Dinheiro em espécie – moeda nacional

19

Outros bens imóveis

64

Dinheiro em espécie – moeda estrangeira

21

Veículo automotor terrestre: automóvel, motocicleta, etc

69

Outros depósitos à vista e numerário

22

Aeronave

71

Fundo de investimento financeiro – FIF

23

Embarcação

72

Fundo de aplicação em quotas de fundos de investimento

24

Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma

73

Fundo de capitalização

25

Jóias, quadros, objetos de arte, de coleção, etc

74

Fundo de ações, inclusive Cart. Livre e Fundo de Inv. Ext

26

Bens de capital

79

Outros fundos

29

Outros bens móveis

91

Licença e concessão especial

31

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica

92

Título de clube e assemelhado

32

Quotas ou quinhões de capital

93

Direito de autor, de inventor e patente

39

Outras participações societárias

94

Direito de Lavra e assemelhado

41

Caderneta de poupança

95

Consórcio não contemplado

45

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)

99

Outros bens e direitos – outras informações

Código Penal –
Estelionato: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Falsidade Ideológica: Art. 299. Omitir, em documento
público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser descrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de um a cinco anos, e multa, se o
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.

