
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Reforma Tributária e os Impactos na Administração Pública 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 

Datas dos encontros ao vivo: 8 de março de 2021, das 9h às 12h e 14h às 16h; 

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 04 de março.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 22 de fevereiro.  

 

Objetivos:  

Apresentar os projetos de reforma(s) tributária (s), capacitando os agentes 

públicos, servidores e técnicos fazendários para que possam participar 

ativamente das discussões e projeto(s) de reforma, inclusive elaborando 

projeções sobre os potenciais impactos no orçamento público, na estrutura 
fazendária e todos os demais setores e Entes envolvidos. 

1. Há muito se fala sobre uma Reforma Tributária no Brasil, em razão de 

problemas crônicos como regressividade, complexidade e afastamento dos 

investimentos em produção, emprego e geração de renda. 

2. Todavia, em nenhum momento da história recente do Brasil, o tema esteve tão 

latente e próximo de promover grandes alterações no sistema tributário atual.  

3. No curso, vamos entender as duas propostas de emendas constitucionais, a 

primeira oriunda da Câmara e a segunda do Senado, bem como o recente PL n° 

3887/2020, apresentado pelo Ministério da Economia/Executivo Federal, com 

foco preponderante na Administração Municipal. 

4. Também vamos entender os potenciais impactos das reformas estaduais que já 

tramitam em importantes Estados da Federação. 

5. Nessa senda, o curso objetiva capacitar os servidores e demais profissionais 

envolvidos na arrecadação tributária, nos orçamentos públicos e demais 

servidores envolvidos.  

 

Público Alvo: 

Servidores municipais da Administração Direta e Indireta, em especial comissão 

(s) de fazenda, jurídico, controle interno, orçamentos, bem como gestores, 

técnicos e fiscais municipais entre outras áreas de interesse. 



 

Carga horária: 6 horas-aula  

 

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nos dias e horários indicados na circular 
do curso.  

 

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 

10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

-  Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 

especificações mínimas recomendadas acima.  

 

Ministrante:  

Carlos Villela, Administrador e Advogado.  

Foi instrutor da Escola da Receita Federal ESAF, é Professor dos Cursos de 

Graduação e Pós Graduação em Direito, Administração e Contábeis. Especialista em 

Direito Público pela UFRGS. MBA em Gestão pela FGV Fundação Getúlio Vargas. Foi 

executivo em empresas de serviços públicos, como EMBRATEL – Empresa Brasileira 
de Telecomunicações, TELESP, Cielo, entre outras.   

 

 

 

 

 

 



 

Investimento: 

 

Mais informações sobre as datas de cada lote em nosso site, www.iem.inf.br 
Importante: A inscrição será confirmada após o pagamento ou envio do empenho. 

 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo. O 

login de acesso à plataforma será encaminhado no dia anterior ao curso.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo, 
conforme dias e horários disponibilizados na circular do curso.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 
plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 
com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo!  

  

 

 

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
Pagamento até 22/02/2021 2° lote

1 participante R$ 500,00 R$ 580,00

2 participantes R$ 470 por pessoa R$ 550,00 por pessoa

3 participantes R$ 430 por pessoa R$ 510,00 por pessoa

4 ou mais R$ 390 por pessoa R$ 470,00 por pessoa

http://www.iem.inf.br/


 

Pauta do Curso 

 

A Reforma Tributária e os Impactos na Administração Pública 

 

1. Questões Gerais  
1.1. As razões da Reforma Tributária ser uma das pautas mais importante dos 
últimos anos no Brasil. 
1.2. As PEC(s) n° 45 e 110/2019. Pontos comuns, positivos e questionáveis. 
1.3. O PL n° 3887/2020 e a criação da Contribuição sobre Receita, Bens e 
Serviços - CBS  

 
2. Unificação e simplificação tributária e o Imposto sobre Bens e Serviços - IBS  

2.1. Tributos substituídos, ampliação e modernização da base de cálculo, 
competência legislativa e repartição receitas;  
2.2. Impactos e pontos polêmicos para a Administração Municipal 

 
3. Imposto específico sobre bens e serviços (Imposto Seletivo)  
        3.1. Aspectos conflitantes nas PEC´s n° 45 e 110. 

3.2. Arrecadatório, Seletivo e/ou extrafiscal? 
  
4.  Administração Fazendária Municipal e as Reforma  
        4.1 Grupos de discussões 

4.2 Pontos positivos e negativos 
        4.3 Principais ações na Administração Municipal; 


