
Pasta personalizada,

material digital 

e fotos do evento

A partir do cumprimento 

de 75% da programação 

obrigatória

Coffee Break

Material Didático

Certificado 
de Conclusão

Professora

Jeanine Cristiane Benkenstein

Advogada, Consultora Tributária municipal e pesquisadora de 

Neurociência política, é graduada em Ciências Jurídicas e 

Sociais pela UNISINOS; é especialista em Gestão Tributária pela 

UNISINOS; é Mestra em Direito, com área de concentração em 

Gestão de Políticas Públicas de Inclusão Social pela UNISC; é 

Mestranda em Neurociência e comportamento humano pela 

PUC/RS; é Mastercoach pela Florida Cristhian University (FCU)

COMO AUMENTAR RECEITAS 
SEM AUMENTAR IMPOSTOS?
15 a 17 de Fevereiro de 2023
Florianópolis/SC

A quem se destina?

Prefeito, vice prefeitos, secretários municipais de finanças; servidores 
públicos da fazenda (fiscais, dívida ativa, cargos de confiança e chefia); 
procuradores municipais e advogados públicos

Vereadores, assessores, diretores e procuradores de camara; consultores 
e advogados que atuem na área tributária;

Florianópolis/SC
Auditório Hotel Castelmar

Rua Felipe Schmidt, 1260,
Centro

ESCOLA OFICIAL DA: 



10ANOS

2011-2021

VALOR ESPECIAL PARA GRUPOS
A partir de 04 inscrições

Objetivo do Curso:
Instigar os alunos a se 
apropriarem de práticas, 
ferramentas e instrumentos 
financeiros e constitucionais 
para o incremento de receitas 
sem o aumento de tributos 
provindos de receitas 
inexploradas tributárias e não 
tributárias, métodos de 
fiscalização e estratégias de 
cobrança. 

MÓDULO I – OS DESAFIOS QUE SE APRESENTAM PARA OS 
PROXIMOS EXERCÍCIOS E OS 'TESOUROS' ESCONDIDOS NA 
ADMINISTRAÇÃO
- Redução de repasses de FPE e FPM
- Aumento de despesas e a necessidade de aumento de receita no 
orçamento 
- ICMS Educação (Emenda constitucional nº 108/2020) e os desafios na 
arrecadação
- Um giro constitucional e na legislação tributária: o que vale e o que 
não é cumprido nas prefeituras municipais?
- O sistema tributário inexplorado;
- O oásis das receitas não tributárias porém sem efetivo resultado 
arrecadatório;
- o vereador e a câmara municipal como parceiros de arrecadação;

MÓDULO II – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
- ITBI: Fiscalização e recuperação dos últimos 5 anos do ITBI X posição do STJ; modelos de 
documentos fiscais para ingresso de ações administrativas antes da decadência tributária; 
procedimentos fiscais necessários para o acompanhamento no tempo (prazo constitucional dos 
balancetes) das imunidades e isenções;

- IPTU: A definição do fato gerador do IPTU em áreas duvidosas ou inexploradas financeiramente; 
sítios de recreação; súmulas STJ e STF; imóveis de luxo em zona rural; cases de sucesso em recorde de 
arrecadação em cota única; medidas simples de atualização do cadastro imobiliário/cidadão sem gastar 
grandes recursos; IPTU 'verde' arrecada? Quais os estímulos que funcionam para a arrecadação?

- TAXAS: avaliação da justiça fiscal e dos princípios da capacidade contributiva, da legalidade (se 
arrecada o que se gasta?); calcular custo X benefício para efetivo cumprimento constitucional; revisão da 
base de cálculo ou da progressão para equidade e igualdade tributária, sem onerar os contribuintes;

-CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA: apenas 5% das prefeituras conseguem cobrar 
efetivamente o valor lançado, por que? As procuradorias no desafio de defender o indefensável; fórmula 
de lançamento, documentos obrigatórios e em ordem cronológica; casos de sucesso de cobrança com a 
participação cidadã;

- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: o 
fantasma (e o perigo) da nulidade de lançamento da CIP; o aumento da arrecadação com a fiscalização 
da concessionária de energia quando ao valor de repasse descontado em conta de luz; avaliação da 
utilização do fundo da contribuição; capacidade de investimento na melhora da iluminação reduzindo 
despesas e otimizando receitas;

Programação

Quarta-feira 14:00h às 18:00h

Quinta-feira 9h às 12h

Sexta-feira 9h às 12h

Quinta-feira 13:30h às 17:30h

MÓDULO III – RECEITAS ISSQN COM EFETIVO INGRESSO
- As inseguranças da fiscalização e a ausência de regulação de 
atividades fazendárias;
- Por que os municípios não consegue efetivamente arrecadar sobre os 
bancos?
- Os milhões (sonegados) da industrialização por encomenda;
- Tributação sobre antenas de comunicação e energia. Iss e taxas.
 - Planos de saúde, cartão de crédito e leasing. A lei complementar 
175/2020 e os tropeços no efetivo recebimento de valores;
- A anulação de processos judiciais tributários em razão de problemas 
em documentos fiscais (procedimento fiscal e processo administrativo)
- Como utilizar a base de dados do ICMS para a tributação do ISSQN;

MÓDULO IV – INSTRUMENTOS DE POTÊNCIA ARRECADATÓRIA
- Gestão da Dívida ativa com a blindagem dos títulos de cobrança; 
- O planejamento de ações e metas fiscais: criação de processos e 
procedimentos administrativos para controle e acompanhamento da 
progressão de receitas;
- Formação de grupo de fiscalização municipal com interdisciplinaridade 
e interdependente; regulação de metas e ações dentro de um 
calendário fiscal;
- Comissão de remissão tributária e o ingresso de valores 'perdidos';
- Anistia tributária planejada;
- Criação de comitê gestor paritário: 3º setor, instituições públicas e 
município
- o papel do vereador e o poder dos decretos legislativos para o 
aumento de receita

Quarta-feira 13:00h às 14:00h

- Credenciamento e entrega de material didático. 

ENTRE EM CONTATO AGORA!

(48) 3204-6843

comercial.sc02@ceapbrasil.com

(48) 99665-7706

15/02/2023

16/02/2023

17/02/2023

16/02/2023

15/02/2023
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