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 A prefeitura de Paraíba do Sul 

confirmou esta semana que o sorteio 

dos prêmios do IPTU 2018 será no 

próximo dia 2 de dezembro, domingo, 

às 9h na Praça Garcia, juntamente 

com a feira que acontece no local. 

Toda a população está convida a 

participar e acompanhar de perto o 

sorteio e conhecer os nomes dos 

premiados.

 Este ano serão sorteados 40 

prêmios, sendo 10 televisores, 10 

geladeiras, 10 bicicletas e 10 tablets, o 

que aumentará as chances de 

premiação da população.

 Todos que pagaram a cota 

única ou a primeira parcela do IPTU 

2018 poderão concorrer no sorteio 

dos prêmios. Para participar é preciso 

comparecer ao prédio da prefeitura 

municipal e apresentar o carnê ou a 

guia com o comprovante de 

pagamento e retirar os cupons do 

sorteio.

 Os cupons devidamente 

preenchidos podem ser depositados 

na urna localizada na prefeitura até o 

dia 30 de novembro.

Sorteio do IPTU 2018 será dia 2 de 
dezembro na Praça Garcia











 A Prefeitura Municipal está 

realizando durante o mês de novembro o 

recadastramento dos taxistas de Paraíba 

do Sul. Os motoristas que ainda não 

providenciaram a atualização do cadastro 

devem ficar atentos, pois o prazo se 

encerra no próximo dia 30 de novembro, 

sexta-feira. 

 Para realizar o recadastro, todos 

os taxistas municipais devem procuram o 

setor de Protocolos no prédio da 

prefeitura, de segunda à sexta-feira, no 

horário das 8h30 às 18h, com a 

documentação necessária em mãos.

 O recadastramento de taxistas 

tem como objetivo atualizar as 

informações dos motoristas, 

principalmente com as diversas mudanças 

de motoristas auxiliares desde o último 

recadastramento, realizado em 2013.

 Confira abaixo a documentação 

necessária para que o taxista possa 

protocolizar o requerimento de 

recadastramento dentro do prazo na 

prefeitura:

Fiscalização de Coletivos

Recadastramento de táxis 2018:

Motorista titular

• cópia da carteira nacional de habilitação 

com atividade remunerada

• cópia do comprovante de residência 

recente

• cópia do alvará de taxista

• cópia do documento do carro (crlv)

• certidão nada consta cnh

• certidão negativa de débitos federais

• certidão negativa de débitos estaduais

• atestado de antecedentes criminais

Motorista Auxiliar

• cópia da carteira nacional de habilitação 

com atividade remunerada

• cópia do comprovante de residência 

recente

• cópia da inscrição de motorista 

autônomo

• declaração do titular (modelo)

• certidão nada consta CNH

• certidão negativa de débitos federais

• certidão negativa de débitos estaduais

• atestado de antecedentes criminais

OBS.: Na impossibilidade do titular 

comparecer ao setor de protocolo, 

juntar procuração simples com 

firma reconhecida e cópias do 

documento de identidade, CPF e 

comprovante de residência do 

procurador.

Últimos dias para o recadastramento 
dos taxistas de Paraíba do Sul

Página 6 Ano 02 • Edição Extraordinária • 23 de novembro de 2018


