
Gestão de ISS

INFORMAÇÕES DO CURSO



Apresentação do Curso

O curso tem como objetivo oferecer aos alunos o conhecimento dos

principais e mais polêmicos pontos da Legislação do Imposto sobre

Serviços de Qualquer Natureza – ISS, abordando o atual entendimento do

Judiciário e do Fisco Municipal sobre cada matéria, habilitando-os a

compreender as consequências relacionadas à resolução de problemas e

da tomada de decisões estratégicas no âmbito da tributação sobre os

serviços.

Observações

Para os cursos de Educação Executiva na modalidade EaD, os dados de

acesso para início do curso serão enviados em dois dias úteis após a

efetivação do pagamento.

Carga Horária Estimada*
20 horas

Prazo**
2 meses

*A carga horária é composta pelas 
seguintes atividades: leitura dos 

books, aulas virtuais, quiz e prova. 

** O prazo para acesso ao material 
será considerado a partir do envio 

de login e senha de acesso ao 
participante. 



Público-alvo

Profissionais das áreas fiscal, contábil e administrativa, advogados,

contadores, estudiosos em geral com interesse em questões tributárias.

Pré-requisito:

Conhecimentos básicos sobre o sistema tributário nacional.

Professor-autor

Prof. José do Patrocínio

Advogado, consultor tributário e um dos maiores especialistas em ISSQN

do Brasil. Ex-auditor fiscal municipal e ex-Secretário Municipal da Fazenda.

Professor de ISS no MBA Gestão Tributária da FIPECAFI. Autor do livro ISS:

Teoria, Prática e Jurisprudência pela editora Revista dos Tribunais.



Conteúdo Programático

1. Introdução 
1.1. Breve histórico 
1.2. Aspectos constitucionais 
1.3. Serviço e prestação de serviços: conceitos

2. Competência tributária: regras para pagamento do ISS 
2.1. ISSQN devido no local da execução dos serviços 
2.2. ISSQN devido no local do estabelecimento prestador 
2.3. ISSQN devido no local do estabelecimento do tomador dos 
serviços

3. Responsabilidade tributária

4. Base de cálculo

5. Lista de serviços 
5.1. Alterações promovidas pela Lei Complementar nº 157/2016 
5.2. Lista de serviços: sistemática para enquadramento 
5.3. Lista de serviços: critérios 

5.3.1. Atividade preponderante do prestador

6. Construção civil 
6.1. Conceito 
6.2. Base de cálculo para construção civil 

6.2.1. Fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador 
de serviços fora do local da prestação dos serviços que fica 
sujeito ao ICMS
6.2.2. Dedução dos materiais fornecidos pelo prestador dos 
serviços.
6.2.3. Valor das subempreitadas já tributadas pelo imposto



Critério de Avaliação

Somente terão direito ao certificado de conclusão os participantes que

obtiverem conceito igual ou superior a 7,5 na Prova ou Reavaliação.

O certificado será enviado dentro de 45 dias, contados a partir do

comunicado de aprovação que será enviado por e-mail.

Materiais e Ferramentas On-line

O curso é composto por material e ferramentas de aprendizagem on-line

disponíveis no ambiente de aprendizagem virtual, o que inclui o seguinte:

1) Book; 2) Aulas Virtuais; 3) Quiz; e 4) Prova.

A fim de facilitar a compreensão das ferramentas de aprendizagem

contidas ou relacionadas ao material, seus usos e aplicações, seguem suas

descrições:

1. Book
Material de leitura em PDF que apresenta o conteúdo do curso de forma

expositiva.

2. Aula Virtual

Videoaula com o professor-autor do curso. Estará disponível e poderá ser

acessada diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Apresenta o

desenvolvimento conceitual e teórico dos temas, de forma dinâmica.

Também pode ser utilizada para desenvolvimento de exercícios práticos

resolvidos passo a passo. Nessa abordagem, pode ser comparada à aula

expositiva clássica, sem interação. Permanecerá disponível no ambiente

virtual de aprendizagem e poderá ser acessada a qualquer momento e por

quantas vezes o participante julgar necessário. Não é permitido fazer o

download das aulas virtuais e seu acesso é limitado ao tempo em que o

participante estiver matriculado no curso.



3. Quiz

O Quiz é composto por questões conceituais desenvolvidos na ferramenta

própria do ambiente virtual e que não requerem muito tempo em sua

resolução. Sua realização não é obrigatória.

4. Prova

A Prova é uma atividade de avaliação on-line composta por um conjunto

de questões objetivas envolvendo testes relacionados ao conteúdo do

curso. Estará disponível para realização a qualquer momento, porém, uma

vez iniciada deverá ser concluída de uma só vez. É considerada na

mensuração do desempenho. Uma vez não alcançado o percentual

mínimo exigido para aprovação no curso, o participante poderá realizar a

Reavaliação.


