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SSEECCÇÇÃÃOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  BBRRAAGGAA  

  
PPRROOMMOOVVEE  

 
 
 

 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL(*) 

 

  
 

Horário: das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30  
(06 horas) 
Local: Auditório da Primavera Software, Edifício 
Primavera, Lamaçães – Braga 

  

  

  

  
 

 

14 de Novembro de 2015 (sábado)  
  

  

IRC, Inventários e SNC – Novos Normativos 
 
Programa: 
 

Tema 1 – IRC – Regime Fiscal das mais e menos valias e do 
reinvestimento  
a)  O processo de cálculo das mais valias fiscais; 
b) O caso particular da transmissão de viaturas ligeiras de passageiros; 
c) Transmissão de partes de capital; 
d) O regime do reinvestimento e as alterações da reforma do IRC;  
e) O novo artigo 45.º-A do Código do IRC e seus efeitos no cálculo das 
mais e menos valias fiscais; 
f) Transmissão de imóveis – as consequências fiscais do valor patrimonial 
(artigo 64.º do Código do IRC). 
Tema 2 – Inventários – aspetos contabilísticos e fiscais  
a) Os inventários nos normativos contabilísticos: NCRF 18 e capítulo 11 da 
NCM; 
b) Diferenças entre os normativos; 
c) Regras de mensuração dos inventários e sistemas de custeio; 
d) Operações com inventários – exemplos práticos: compras, descontos, 
quebras, sinistros e ofertas; 
e) O conceito de valor realizável líquido e reconhecimento de imparidades; 
f) Enquadramento fiscal – os inventários no Código do IRC; 
g) Obrigação de comunicação dos inventários à A 
Tema 3 – Alterações aos normativos contabilísticos para 2016 – 
efeitos nas microentidades 
a)O Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 junho – transposição da Diretiva da 
Contabilidade – 2003/34/UE, de 26 de junho; 
b)Principais alterações ao SNC e aplicação do regime de transição; 
c)Alterações ao Plano de Contas; 

 
************* 

Monitor: Abílio Sousa - Economista / Formador e Consultor / Presidente 
do Conselho Científico da APOTEC 
 
Custo de Inscrição: 
Associados: € 35,00        Outras Entidades: € 70,00 
Preço para Colaboradores dos Associados Individuais: 
€50,00/participante (limitado a 2 colaboradores por Associado Individual) 
Colaboradores da Sociedade Armindo Costa: €35,00 
 

INCLUI DOCUMENTAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  

                                                BBOOLLEETTIIMM  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  EE  PPAAGGAAMMEENNTTOO 
 
Sócio APOTEC nº __________  Nome: ______________________________________________________ NIF _______________________ 
 
Morada: ________________________________________________________ CÓDIGO POSTAL ______ - ______  ___________________ 
 
Telefone __________________ Fax __________________ Telem. ___________________  e-mail: ________________________________ 
 
* Nome do Participante (a preencher se for sócio colectivo): _____________________________________________________________ 
  
* B.I. nº: ____________ * Data de Emissão: _____/_____/_____  * Arquivo ______________  * Naturalidade: ______________________  
 
* Data de Nascimento: _____/_____/19____     * Cartão do Cidadão nº: ____________________     * Valido até ______/_____/20______   
  

* Para efeitos de emissão e entrega no momento da formação do CERTIFICADO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, é obrigatório o 
preenchimento dos campos assinalados. A emissão de 2ª via de certificado tem o custo de 5,00€/cada. 
 
Modalidade de pagamento: Envio de Cheque nº _____________ s/ _______________ Valor €_________ à ordem APOTEC 
ou 
Por transferência bancária para o NIB 0035 0698 000 26015 03078 da C.G.D., sendo que nesta opção, não dispensa o envio do Boletim 
devidamente preenchido, bem como, o comprovativo da transferência. NÃO SE ACEITAM RESERVAS. 

 

Obs.: A inscrição só se torna efectiva após o envio da Ficha de Inscrição acompanhada do meio de pagamento.  
Só se efectuam devoluções do valor de inscrição, mediante comunicação por escrito (carta, fax ou e-mail), até 3 dias antes da realização da 
acção de formação. 
 

Enviar inscrições para: APOTEC - Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade / formacao@apotec.pt / fax: 213 520 362 

Rua Rodrigues Sampaio, 50 - 3.Esq.º  - 1169-029 Lisboa 
 
 

BRAGA – 14 NOVEMBRO 2015  
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