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DECRETO N.º 1.643/2018 

  
DISPÕE SOBRE  A REGULAMENTAÇÃO DA 

LEI MUNICIPAL N° 3.457 DE 14 DE MAIO DE 

2018, QUE TRATA DA ISENÇÃO DO 

CONCURSO PÚBLICO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO SUL, Alessandro Cronge Bouzada, no 
uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 95. Inciso I, alínea F, da Lei Orgânica 
Municipal, e 

 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 3.457, de 14 de Maio de 2018, e  
 
CONSIDERANDO a iminência da realização do concurso público, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º.  Os beneficiários dos programas sociais do governo federal, constantes no 
CADÙNICO, estarão isentos do pagamento de taxas e/ou emolumentos  de inscrição no 
concurso público para investidura em cargo ou admissão em emprego do serviço público, 
mediante requerimento e apresentação do referido número de identificação social (NIS) no 
ato da inscrição. 
 
Art. 2º. Para fins do disposto no art. 1°, parágrafo único, da Lei Municipal n° 3.457, de 14 
de Maio de 2018, será concedido atestado comprobatório da situação que justifica a 
concessão de isenção, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, 
mediante comprovação de atendimento dos seguintes requisitos: 
 
§ 1° Possuir renda familiar per capta menor ou igual a 1/4 do salário mínimo nacional, a ser 
comprovada através de pelo menos um dos seguintes documentos: 
 
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
II - Contra-cheque/Holerite; 
III - Cópia da declaração de imposto de renda do último ano; e/ou 
IV- Extrato do INSS para aposentados ou pensionistas. 
 
§ 2° Deverão ser apresentados os comprovantes de renda de todos os membros da família 
(pessoas que residem no mesmo endereço). 
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Art. 3º. Além dos documentos do art. 2°, deverão ser apresentados os seguintes documentos 
em original e cópia, DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA: 
 
I - Documento oficial de identidade (CTPS, Carteira de Habilitação, carteiras profissionais, 
etc) ou certidão de nascimento; 
II - Comprovante de residência; 
 
Art. 4º. Os casos omissos referente à concessão do atestado de que trata este decreto, serão 
analisados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, ouvida, se necessário, 
a equipe técnica. 
 
Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em 
contrário. 

 
PARAÍBA DO SUL, 26  DE NOVEMBRO DE 2018. 

 


