
CURSO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 

12 e 13 de julho

08 às 18h

Salvador–BA 

CH: 20 horas

Valor do Curso:

R$ 950,00
*Consulte Condições

www.directcapacita.com.br
contato@directcapacita.com.br 

Matricule-se:

Apoio Institucional Realização

Capacitação em Gestão Pública

E PROCURADORIA JURÍDICA DE MUNICÍPIOS

José Antônio Garrido
Procurador Tributário do Município de Salvador-BA

CORPO DOCENTE 

Gilberto Mattos
Auditor Tributário do Município de Salvador-BA

Karina Menezes Franco
Auditora Estadual de Controle Externo (TCM-BA)

(75) 3183-1105 | (75) 98115-5868
(71) 99936-5809 | (71) 98786-8297

Ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) +

Incluindo também:
Material de apoio + 

Modelos de 
documentos

CURSO DE GESTÃO DE FINANÇAS, TRIBUTOS 
MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA



APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

Capacitação em Gestão Pública

A boa gestão e controle das receitas 
municipais  é  essencial  para que a 
Administração Pública Municipal cumpra a 
sua missão institucional de promover o 
bem comum, tendo em vista que é essa 
arrecadação que possibilita ao poder 
público realizar investimentos em prol da 
saúde, educação, assistência social, 
emprego e renda, entre outros, logo, as 
prefeituras precisam adotar medidas para 
aperfeiçoar o sistema tributário e melhorar 
a arrecadação municipal.

Nesse sentido, a DIRECT – Capacitação em 
Gestão Pública promove o CURSO DE 
GESTÃO DE FINANÇAS, TRIBUTOS 
MUNICIPAIS E DÍVIDA ATIVA. 

- Propostas para reestruturação tributária e 
melhorar a arrecadação municipal

O curso conta com um corpo docente 
a l t a m e n t e  e s p e c i a l i z a d o ,  c u j o 
conhecimento e experiência serão 
enriquecedores para os participantes. Com 
um programa essencial para otimizar a 
gestão e controle das receitas e tesouraria 
municipal ,  o  curso apresenta uma 
proposta inovadora que contempla as mais 
atualizadas técnicas de administração 
tributária municipal.

 O aperfeiçoamento dos controles e a 
regular aplicação dos recursos �nanceiros 
do tesouro municipal é fundamental para 
evitar o cometimento de irregularidades 
que podem ensejar sanções, bem como, 
permite o melhor aproveitamento na 
utilização do erário. 

- IPTU, ISS,  ITBI,  TAXAS

Competência constitucional e legal
Rotinas de atuação dos agentes municipais de �scalização
Apresentação de livros e documentos �scais
Condicionamento de atos ao pagamento do tributo

Ônus da prova do fato gerador
Sigilo �scal e bancário

ATUAÇÃO DOS FISCAIS TRIBUTÁRIOS

Modalidades de lançamento 

Alíquota 

Fato gerador 

de receitas tributárias

Competência tributária municipal Imposto sobre a propriedade territorial 
urbana – IPTU 

Tributos 
Princípios tributários 
Sujeito ativo 
Sujeito passivo 

Base de cálculo 

Obrigação tributária 

Lançamento tributário 

Recadastramento imobiliário
Imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis – ITIV 
Imposto sobre serviços – ISS 
Incluindo as inovações da Lei Complementar nº 157/2016 (ISS – Imposto 
sobre Serviço) que entrou em vigor no início do exercício de 2018 

Contribuição de melhoria 
Taxas 
Extinção do crédito 

Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública 

Isenção Anistia 
Remissão
Imunidade 

Conselho de contribuintes
Implantação de nota �scal eletrônica

Reestruturação da administração tributária e melhoria da arrecadação 
municipal 

Improbidade administrativa nos casos de omissão na arrecadação

TRIBUTOS MUNICIPAIS

Condições para inscrição
Prescrição e decadência
Interrupção da prescrição
Processo administrativo �scal

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

INICIATIVA DO FISCO E DO CONTRIBUINTE
AÇÕES JUDICIAIS TRIBUTÁRIAS DE

Ação anulatória de lançamento
Ação cautelar �scal
Ação de execução �scal



Ação de repetição de indébito
Mandado de segurança
Ação popular

Ação de consignação em pagamento

Aspectos essenciais no Código Tributário Municipal

CORPO DOCENTE

ORIENTAÇÕES GERAIS

Período do curso: Será realizado nos dias 12 e 13 de julho 
de 2019 das 08h às 18h. Serão disponibilizados via EAD  
materiais para complementar os estudos do curso, que 
equivalem ao complemento de 04 horas, totalizando assim, 
a carga horária do curso de 20 horas.

Local: O curso será realizado presencialmente no endereço 
auditório do Condomínio CEO Salvador Shopping – Av. 
Tancredo Neves (Estacionamento gratuito desde que 
solicitado previamente), 2539 – Caminho das Árvores, 
Salvador – BA, CEP: 41.820-021 (O prédio fica ao lado do 
Salvador Shopping).

Advogado, Procurador do Município 
de Salvador/BA, Doutor em Direito 
(UFBA). Mestre em Direito (UFBA). 
Especialista em Direito Tributário 

(Faculdades Jorge Amado/Juspodivm). 
Ex-Membro do Conselho Municipal de 

Tributos de Salvador - CMT (2014-2017). Professor em 
diversos  cursos  de  Pós- Graduação em níve l  de 
Especialização em Direito Tributário, em Direito Público e 
em Direito Empresarial. ”

José Antônio Garrido

B a c h a r e l  e m  A d m i n i s t r a ç ã o  d e 
Empresas e em Direito. MBA em 
Gestão Pública Municipal. Auditor 
Fiscal do Município de Salvador. Já 
ocupou os seguintes cargos na 

Sefaz/Salvador: Coordenador de 
Fiscalização, Coordenador de Tecnologia 

da Informação, Membro de Junta de Julgamento (Primeira 
Instância Administrativa); Conselheiro do CMC/CMT 
(Segunda Instância Administrativa); Diretor da Receita 
Municipal. Ministra cursos na área tributária. Consultor 
municipal.

Gilberto Mattos

Promoção: Cada instituição ou pessoa física que 
inscrever  04 (quatro) alunos neste curso terá direito a 
mais 

Contrato com Entidades Públicas: Os contratos com 
Prefeituras, Câmaras ou qualquer Entidade Pública 
deverão ser apresentados e assinados pelo Gestor junto 
com o comprovante de pagamento da despesa 

01 (uma) 5ª (quinta) inscrição gratuita nesse mesmo 
curso.

Estudos complementares: Incluindo também material 
de apoio, Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e  
Modelos de documentos.

Investimento: O valor do curso por participante é de 
R$990,00 (novecentos e noventa reais). Pagando até o dia 
30 de junho de 2019, o valor com desconto será de 
R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Omissão de informação e Declaração Falsa
Lei 8.137/90

Fraude da �scalização tributária
Falsi�cação;
Documento falso e inexato

Punibilidade
Negar ou deixar de fornecer nota �scal

PÚBLICAS MUNICIPAIS
GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS 

Processo orçamentário

Instituição de receitas

Instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e as receitas 
municipais 
Metas bimestrais de arrecadação

A responsabilidade �scal e as receitas municipais

Contabilização de receitas
Transparência da gestão �scal
Divulgação de informações �nanceiras em tempo real

Relatório de gestão �scal
Lei de acesso à informação

Arrecadação de receitas

Repercussões decorrentes do descontrole na gestão das 
�nanças públicas

Previsão de receitas

Relatório resumido de execução orçamentária

Graduada em Ciências Contábeis e 
Direito. Pós-Graduada em Gestão 
Pública, Professora, Auditora Estadual 
de Controle Externo do TCM-BA.

Karina Menezes Franco



Capacitação em Gestão Pública
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