CNM Qualifica EaD - Noções básicas do financiamento das políticas públicas
Local: Plataforma EaD
Data: 23 de abril
Horário: 09:00 às 12:00
Programação preliminar:
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Objetivo do curso:
O servidor público da área de finanças, fazenda e ou planejamento ter uma noção
da complexidade do sistema atual, e seu funcionamento para melhor fazer a gestão
de suas receitas.
O curso vai abordar como é o atual sistema tributário nacional, quais são os
impostos que são arrecadados, qual a competência de cada ente. Como funcionam,
as transferências constitucionais, o FPM como é distribuído, e por fim, como são os
impostos municipais e suas características.

A CNM - Confederação Nacional de Municípios e o IPZ - Instituto Paulo
Ziulkoski trazem essa qualificação totalmente online.

Público-alvo:
Funcionários públicos do setor de Finanças, Fazenda, Planejamento, Contabilidade,
Chefia de Gabinete.

Palestrante:
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Eduardo Stranz
Administrador de empresas, com experiência em Finanças
Públicas com ênfase em finanças municipais, atuando há mais
de 25 anos em associações, federações e na Confederação Nacional de
Municípios, como gerente de estudos técnicos, pesquisas de dados e indicadores,
Consultor em entidades representativas de municípios, de Secretários Estaduais e

Municipais e de Prefeituras.

Conteúdo Programático:
Introdução ao sistema tributário Nacional;
Apresentação da matriz da carga tributária Bruta Brasileira;
Principais impostos e contribuições;
O que são transferências constitucionais;
O Fundo de Participação dos Municípios - FPM;
O ICMS;
Os principais impostos municipais.

Investimento:
Inscrições GRATUITAS para servidores de Municípios filiados
adimplentes à CNM com o limite de até 3 inscrições, a partir da 4ª
, investimento de R$ 90,00 por servidor. As vagas são limitadas,
inscreva-se e garanta a sua!
O valor de inscrição para participante de Município não filiado à
CNM ou pessoa não vinculada a Município será de R$ 190,00.
Após a inscrição você receberá informações para pagamento da
mesma.
Certificado:
Para emissão do certificado será preciso atingir a carga horária
mínima de 75%.
Informações ou dúvidas? Contate-nos:

(51) 3407-4935 | (51) 3279-4823 - cursos@institutopz.com.br
Horário:
O evento será realizado no fuso horário de Brasília/DF.
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Informações: (61) 2101-6655 ou atendimento@cnm.org.br

