
DECRETO N° 17.904 
 

REGULAMENTA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO GARANTIDA NA LEI 
Nº 4.141, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 E NA LEI Nº 5.937, 
DE 25 DE JANEIRO DE 2007. 

 
O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,  
 
DECRETA: 

 
Art. 1º A inscrição para Concurso Público destinado ao provimento de cargos na 

Administração Pública direta e indireta do Município de Cachoeiro de Itapemirim será gratuita: 
 
a) para os doadores de sangue ou 
b) para aqueles que comprovarem a condição de desempregado ou  
c) para aqueles que tenham renda familiar inferior ou igual a dois salários mínimos. 
 

Parágrafo único. O interessado poderá requerer uma única isenção de 
pagamento em cada Concurso Público. 

 
Art. 2º Para requerer a isenção do pagamento da taxa de Concurso Público o 

interessado deverá apresentar cópia de documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física – 
CPF, além dos documentos especificados nos artigos seguintes, nos locais, datas e horários 
especificados no Edital de Concurso Público. 

 
Art. 3º Para pleitear a isenção na condição de doador de sangue o interessado 

deverá apresentar cópia de documento expedido pela entidade coletora de sangue. 
 
§ 1º A isenção será deferida somente para aqueles que doarem sangue no 

mínimo duas vezes no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores à data de 
publicação do Edital de Concurso Público. 

 
§ 2º Serão aceitas apenas as doações promovidas em órgãos oficiais ou 

entidades credenciadas pela União, Estados ou Municípios. 
 
Art. 4º Para pleitear a isenção na condição de desempregado o interessado 

deverá comprovar que esteve empregado, com a devida anotação em sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, e deixou de ter esta condição nos últimos cinco anos. 

 
§ 1º Para comprovar a condição de desempregado o interessado deverá 

apresentar cópia da CTPS contendo página da foto, dos dados de identificação, da saída do 
trabalho e da página seguinte em branco. 

 
§ 2º Não poderá pleitear isenção como desempregado aquele que nunca esteve 

empregado e com a CTPS anotada. 
 
§ 3º Aqueles que não se enquadrarem na condição de desempregado somente 

poderão pleitear a isenção do pagamento da inscrição por meio da comprovação de renda familiar 
igual ou inferior a dois salários mínimos. 

 



Art. 5º Para pleitear a isenção na condição de renda familiar igual ou inferior a 
dois salários mínimos o interessado deverá declarar, em formulário próprio constante do ANEXO I 
deste Decreto, os nomes de todas as pessoas que compõem seu núcleo familiar, informando grau 
de parentesco, CPF e data de nascimento. 

 
§ 1º O interessado e os membros da sua família, quando maiores de 18 (dezoito) 

anos de idade, deverão preencher o formulário constante no ANEXO II, declarando o valor dos 
rendimentos ou que não possui rendimentos. 

 
§ 2º Para comprovar o rendimento o interessado e os membros da sua família 

deverão apresentar cópia do comprovante de recebimento de salário (contracheque) do mês anterior 
ao da publicação do Edital do Concurso Público. 

 
§ 3º Considera-se família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros 

indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob 
mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição de seus membros. 

 
§ 4º Serão computados para cálculo da renda familiar os rendimentos de todos os 

membros que compõem a família, inclusive os valores concedidos a pessoas que usufruam de 
programas federais instituídos de acordo com preceitos constitucionais, tais como previdência rural, 
seguro - desemprego e renda mínima a idosos e deficientes físicos, bem como programas estaduais 
e municipais de complementação pecuniária. 

 
§ 5º No ato de inscrição, e a qualquer tempo, a critério da Secretaria Municipal de 

Administração, Logística e Serviços Internos, será feita aferição da renda familiar e das informações 
declaradas na inscrição. 

 
§ 6º Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do 

candidato, assim como a idoneidade dos documentos apresentados, respondendo civil e 
criminalmente por qualquer irregularidade constatada. 

 
Art. 6º Não será aceita a entrega condicional de documento e, também, após a 

entrega da documentação, o encaminhamento de documentos complementares, assim como a 
retirada de documentos.  

 
Art. 7º O pedido de isenção de pagamento da taxa de Concurso Público poderá 

ser requerido por procurador, devendo o procurador anexar o respectivo Termo de Procuração, que 
não precisará ter firma reconhecida. Nesta hipótese, o candidato assumirá as conseqüências de 
eventuais erros de seu procurador. 

 
Art. 8º O pedido de isenção de pagamento da taxa de Concurso Público será 

analisado e julgado por comissão designada especialmente para este fim, podendo ser deferido ou 
indeferido, não cabendo vista nem recurso desta decisão em tempo algum ou por qualquer motivo. 

 
Art. 9º Não será concedida isenção imediata de pagamento da taxa de Concurso 

Público ao candidato que: 
  
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; 
 



Art. 10 Sem prejuízo da sanção penal, o beneficiário que gozar ilicitamente da 
isenção será obrigado a efetuar o ressarcimento integral da importância no prazo de 30 dias a partir 
da sua notificação, corrigida monetariamente com base no índice de correção aplicável aos tributos 
federais. 

 
Art. 11 As cópias de documentos exigidas neste Decreto não necessitam de 

autenticação, mas poderá ser exigida a apresentação dos originais sob pena de não recebimento 
dos documentos. 

 
Art. 12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de outubro de 2007. 
 
 
 
 

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I  
(Decreto n° 17.904/2007) 

 
 

DECLARAÇÃO DE CANDIDATO ISENTO 
 

 
Eu, _____________________________________________________________________________________________,  

nome  
 

__________________________, ______________________________________, _______________________________, 
          nacionalidade              estado civil        profissão 
 

residente na  ______________________________________________________________________________________ 
       endereço completo 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
DECLARO, sob as penas da lei, para fins de isenção da taxa de inscrição de Concurso Público do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim, que a soma dos rendimentos de todos os membros de minha família, abaixo qualificados, é igual ou 
inferior a dois salários mínimos. 
  

1. Nome: __________________________________________________________________________________________________ 
 

 Grau de                                                                                                  Data de 
  parentesco: _________________________________ CPF:________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 
2. Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Grau de                                                                                                  Data de 
  parentesco: _________________________________ CPF:________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 
3. Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Grau de                                                                                                  Data de 
  parentesco: _________________________________ CPF:________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 
4. Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Grau de                                                                                                  Data de 
  parentesco: _________________________________ CPF:________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 
5. Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Grau de                                                                                                  Data de 
  parentesco: _________________________________ CPF:________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 
6. Nome: __________________________________________________________________________________________________ 

 

 Grau de                                                                                                  Data de 
  parentesco: _________________________________ CPF:________________________________ Nascimento: ____/____/______ 
 

 
DECLARO, ainda, que estas informações são de minha inteira responsabilidade e que responderei civil e criminalmente 
por qualquer irregularidade constatada: 

 
Por ser verdade assino a presente para que surta os efeitos a que se destina. 

 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, _______ de ____________________ de ________. 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

 
 
 



 
 

ANEXO II  
(Decreto n° 17.904/2007) 

 
 
 

DECLARAÇÃO  
 

 
Eu, ______________________________________________________________________________________________,  

nome  
 

_____________________________, __________________________________, _________________________________, 
          nacionalidade              estado civil        profissão 
 

residente na  _______________________________________________________________________________________ 
       endereço completo 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
DECLARO, sob as penas da lei, que: 
 
(    ) meus rendimentos mensais somam a quantia mensal de R$__________________, conforme comprovante anexo. 
 
(    ) não possuo rendimentos de qualquer natureza, inclusive os valores concedidos a em programas federais, estaduais 
ou municipais instituídos de acordo com preceitos constitucionais, tais como previdência rural, seguro-desemprego e renda 
mínima a idosos e deficientes físicos, bem como programas de complementação pecuniária. 
 
Por ser verdade assino a presente para que surta os efeitos a que se destina. 

 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, ______ de ___________________ de ________. 

 
 

________________________________________ 
Assinatura do declarante 

 


