CV PROFISSIONAL - RESUMO

MÁRIO PEREIRA JANUÁRIO
1.

Aposentado desde 01.01.2013, pertenceu aos quadros da DGCI/AT de 1972  2012 .
Aí ascendeu de aspirante de finanças à cat. de topo em 1990  Ad. Tributário.

2.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, variante Ciências JurídicoPolíticas.

3.

Desempenhou, entre outros, os seguintes cargos na DGCI/AT:

•
•
•
•
•
•
•

Em 1986, é Delegado do Ministério Público em Leiria, junto do Tribunal de 1ª
Instância das Contribuições e Impostos.
De 1987 a 1990, é formador do Centro de Formação da DGCI, nas áreas do
Direito Comercial, Tributário e Processual Fiscal.
Em 1990  1991, é Diretor do Centro de Formação da DGCI.
Em 1991 é nomeado coordenador de um grupo de trabalho encarregado do
estudo e elaboração do Plano/Programa geral do Curso Superior de Ciências
da Fiscalidade, para Oficiais Superiores da Guarda-Fiscal.
De 1992  2004, é Diretor de Finanças em Leiria.
De 2004  2009, é Diretor de Finanças do Distrito de Santarém.
De 2009  2012, é um dos dois Subdiretor-Gerais da AT, com funções de
gestão operacional Diretor de Finanças do distrito de Lisboa.

4. A partir de 1994, exerce funções docentes no Ensino Superior Público (IPL´s de Leiria
e Santarém) . Aí responsável pelos programas e regência das cadeiras de
Fiscalidade I, Direito Económico, Políticas Comunitárias e Direito Comunitário, no
CESE e no 4º ano da licenciatura em Gestão de Empresas, pós-graduações e
mestrados.
5.

É autor e coautor de vários trabalhos sobre diversos temas tributários, publicados
em revistas e obras da especialidade, nomeadamente “ Os benefícios Fiscais nos
Impostos sobre o Património” Ed. Almedina, Coimbra, 2014.

6.

Conferencista convidado por diversas Instituições, nomeadamente, APECA, OROC,
CTOC/OTOC e pelo CEJ (Centro de Estudos Judiciários), a proferir conferências e
realizar cursos sobre diversos temas da fiscalidade, em áreas do património, do
planeamento fiscal, da responsabilidade civil subsidiária, da inspeção tributária,
da investigação criminal, do direito processual e direito penal tributário.

