
 

 

 

 DECRETO Nº 2904 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 - Determina as regras de 

avaliação para a realização do concurso público para os cargos de Agente de 

Tributos Municipais e Auditor Fiscal. 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Remanso publica:

Prefeitura Municipal de Remanso - Bahia

ANO X - Edição Nº 604
BAHIA - 02 de Dezembro de 2022 - Sexta-feira



 
 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Remanso 
Praça Manoel Firmo Ribeiro, 104 – Centro – CEP:47.200-000 

Remanso-Bahia, CNPJ 13.909.247/0001-77 

DECRETO Nº 2904 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 

Determina as regras de avaliação para a 

realização do concurso público para os cargos 

de Agente de Tributos Municipais e Auditor 

Fiscal. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REMANSO, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições consoante art. 68, inciso XI da Lei Orgânica do 

Município para prover os cargos públicos municipais na forma da lei, 

 

DECRETA:  

Art. 1º. O concurso público para o provimento de 5 (cinco) vagas no cargo de 

Agente de Tributos Municipais e 5 (cinco) vagas no cargo de Auditor Fiscal será 

supervisionado e fiscalizado pela Comissão do Concurso instituída pela PORTARIA Nº 

026, DE 19 DE SETEMBRO DE 2022, e cumprirá as disposições do edital específico a 

ser publicado pela Prefeitura de Remanso e pela instituição organizadora contratada 

para esse fim. 

Art. 2º. O concurso para o cargo de Agente de Tributos Municipais será 

realizado em etapa única – de caráter eliminatório e classificatório – de Provas 

Objetivas de 50 (cinquenta) questões de 4 (quatro) alternativas, cada, e pontuação 

máxima de 50 (cinquenta) pontos na prova. 

Art. 3º. O concurso para o cargo de Auditor Fiscal será realizado em 2 (duas) 

etapas, conforme disposto a seguir: 

I – A primeira etapa – de caráter eliminatório e classificatório – será composta 

de Provas Objetivas de 50 (cinquenta) questões de 4 (quatro) alternativas, cada, e 

pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos na prova; 

II – A segunda etapa – de caráter apenas classificatório – será composta de 

Avaliação de Títulos para os 25 (vinte e cinco) primeiros candidatos aprovados na 

Prova Objetiva para o cargo de AUDITOR FISCAL, respeitada a pontuação total na 

Prova e os critérios de desempate aplicáveis e dispostos no Edital; 

III – A Avaliação de Títulos para os candidatos ao cargo de AUDITOR FISCAL 

será realizada a partir da avaliação de documentação comprobatória de cursos de 

especialização lato sensu, mestrado e/ou doutorado em área diretamente relacionada 

com as atribuições da função e concluídos até o momento da sua apresentação nessa 

etapa avaliativa; 

IV – Na AVALIAÇÃO DE TÍTULOS, serão aceitos comprovantes de cursos 
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relacionados às seguintes áreas de conhecimento: Administração Pública; auditoria (em 

finanças, tributação ou em serviços públicos); contabilidade pública; Direito 

Administrativo; Direito Constitucional; Direito Tributário; economia aplicada à 

tributação ou impostos; gestão de dados e informações aplicada ao setor público; gestão 

de sistemas de informações nos serviços públicos; gestão fiscal, financeira ou tributária; 

tecnologia aplicada ao setor público; e outros cursos relacionados à execução das 

atividades cotidianas do cargo. 

V – A pontuação máxima na avaliação de títulos deverá ser de 10 (dez) pontos. 

Art. 4º. Ficam as demais disposições condicionadas às regras do Edital e os 

casos omissos serão deliberados pela Comissão do Concurso. 

Art. 5º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º.  Revogam-se as disposições em contrário. 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REMANSO, ESTADO 

DA BAHIA, em 01 de dezembro de 2022. 

 

 

MARCOS CARVALHO PALMEIRA 

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Remanso - Bahia
Sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022 - Pag.3 - Ano X - Nº 604


		2022-12-02T22:33:27-0300
	IM PUBLICACOES EIRELI:21904203000182




