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Lei Municipal 1.734/2019 

 

 

Isenta do Pagamento de Taxa de Inscrição em Concurso 

Público e Processo Seletivo no Município de Hulha Negra e 

dá outras providências 

 

 

O Prefeito do Município de Hulha Negra, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, FAZ SABER que o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Hulha Negra APROVOU 

e eu SANCIONO a seguinte 

 

LEI: 

 

Art. 1º São isentos do pagamento de taxa de inscrição para investidura em cargo ou emprego público e em 

processos seletivos para a contratação de pessoal por tempo determinado e para admissão de agente comunitário de 

saúde e agente de combate às endemias do Poder Executivo Municipal de Hulha Negra: 

 

I – os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do 

Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio Salário-Mínimo Nacional; 

II – os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde; 

III – os doadores regulares de sangue, que o fizeram no mínimo 3 (três) vezes no período de 12 (doze) meses. 

 

Parágrafo único. O cumprimento dos requisitos para a concessão da isenção deverá ser comprovado pelo 

candidato no momento da inscrição, nos termos do Edital do Concurso. 

 

Art. 2º Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de 

usufruir da isenção de que trata o art. 1º estará sujeito a: 

 

I – cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu 

resultado; 

II – exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultato e antes da 

nomeação para o cargo; 

III – declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. 

 

Art. 3º O Edital do Concurso deverá informar sobre a isenção de que trata esta Lei e sobre as sanções aplicáveis 

aos candidatos que venham a prestar informação falsa, referidas no art. 2º. 

 

Art. 4º A isenção de que trata esta Lei não se aplica aos Concursos Públicos cujos editais tenham sido publicados 

anteriormente à sua vigência. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO, em 29 de Outubro de 2019 

 

 

 

CARLOS RENATO TEIXEIRA MACHADO 

PREFEITO 


