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CURSO DE PREPARAÇÃO PARA 

TATA2 E TATA3 

03 de Outubro a 17 de Outubro 2017 

Aviso nº 7614/2017, de 6 de Julho 
Aviso nº 7615/2017, de 6 de Julho 

 
 

MÓDULOS 

 
Mod. 1 - Imposto sobre o valor Acrescentado (Drª Lourdes Amâncio); 
Mod. 2 - Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias (Drª Lourdes Amâncio); 
Mod. 3 - Imposto Municipal sobre imóveis e Estatuto dos Benefícios Fiscais (Drª Helena Magno); 
Mod. 4 - Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (Drª Helena Magno); 
Mod. 5 - Imposto do Selo (Drª Helena Magno); 
Mod. 6 - Regime de Tesouraria do Estado; 
Mod. 7 - Contabilização e Prestação de Contas e respetiva Legislação Complementar (Dr. Adelino Ramos). 
               
 
 
 
 

DURAÇÃO 

 
28 HORAS 

 
 

 

DESTINATÁRIOS 

 
Técnicos de Administração Tributária Adjuntos nível 1, grau 2 (Ex- TATAE), e aos Técnicos de Administração 

Tributária Adjuntos nível 2, grau 2. 
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OBJETIVOS 

 
Ajudar os candidatos a prepararem-se os testes que se realizarão nos dias de 21 e 28 de Outubro 
respetivamente. (COMPONENTE TEORICO/PRÁTICA). 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
Na generalidade dos módulos serão abordados, os assuntos mais relevantes no sentido de otimizar os resultados 
finais relativos à prova de conhecimentos. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

1. Compreender a evolução legislativa, dando nota das temáticas que têm sido debatidas no seu âmbito na 

doutrina e na jurisprudência. 

2. Conhecer o âmbito e os fins do procedimento tributário. 

3. Adquirir conhecimentos sobre os princípios e regras que regem em sede de impostos. 

4. Adquirir conhecimentos específicos sobre a matéria nas valências do IVA, Património e Cobrança. 

5. Saber identificar a jurisprudência mais relevante e mais recente em matéria dos impostos em análise. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de conhecer os aspetos essenciais inerentes aos impostos 

sobre a Despesa, Património, bem como da Cobrança. 

PROGRAMA 
 

As sessões de Formação serão dadas pelos formadores, Dr. Adelino Ramos (AR), Drª Helena Magno (HM) e Drª 

Lurdes Amâncio (LA), versarão, entre outras as seguintes matérias: 

 

a) Imposto sobre o valor Acrescentado (LA); 
b) Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias (LA); 
c) Imposto Municipal sobre imóveis e Estatuto dos Benefícios Fiscais (HM); 
d) Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (HM); 
e) Imposto do Selo (HM); 
f) Regime de Tesouraria do Estado, Contabilização e Prestação de Contas e respetiva Legislação 

Complementar (AR). 
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INSCRIÇÕES 

 
Sócios do STI - 50 euros; 

Não Sócios  - 75 euros; 

 (* vide ficha de inscrição) 

 

 

 

METODOLOGIA 

 
O curso terá o carácter de curso intensivo, com explanação teórica sucinta para enquadramento dos conteúdos 
programáticos e elaboração de casos práticos.  
 
 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 
Os módulos de 4 horas serão ministrados nos dias úteis das 18H30 às 22H30, com pausa para coffee break.  
 
 

DATAS 

 

Lisboa  
 
Módulo 1 – dia 03 de Outubro 
Módulo 2 – dia 04 de Outubro 
Módulo 3 – dia 10 de Outubro 
Módulo 4 – dia 11 de Outubro 
Módulo 5 – dia 12 de Outubro 
Módulo 6 – dia 13 de Outubro 
Módulo 7 – dia 17 de Outubro 
 
 

*(Esta formação será essencialmente numa vertente prática, no sentido de problematizar 
questões e resolver exercícios, poderá ser alterada de acordo com as necessidades ou 
disponibilidades dos formadores) 


