CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
CURSOS DE FORMAÇÃO
CURSO 1 (09 e 10 de Abril de 2013)
Nome do Curso

Código dos Contratos Públicos – Aspetos Técnicos da Fase de Formação do Contrato.
Objectivos Gerais
• A formação dos contratos públicos.
• A correcta elaboração de peças procedimentais, concretamente do programa do procedimento
e/ou do convite (caso do ajuste directo) e do caderno de encargos.
Objectivos Específicos
• A formação do contrato:
Tipos e escolha de procedimentos.
Os conceitos de valor do contrato, preço base e preço contratual.
Início do procedimento.
Decisão de contratar e decisão de autorização da despesa.
Peças do procedimento.
Proposta:
‐ Atributos e termos e condições
‐ Documentos que a constituem
‐ Propostas variantes
‐ Erros e omissões do caderno de encargos
‐ Prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas.
Júri do procedimento – funcionamento e competência.
Análise das propostas e adjudicação:
‐ Relatório preliminar
‐ Audiência prévia
‐ Relatório final
Habilitação do adjudicatário.
Caução.
Celebração do contrato.
Fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Relatório de contratação.

Área de Formação
Contratação pública.
Modalidade de Formação
Em sala/presencial.
Metodologias Utilizadas
• Método expositivo ilustrado, sempre que possível, através de exercícios práticos e da apresentação
de casos.
Tipo de Avaliação:
Avaliação contínua, tendo por base as sessões presenciais.
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Conteúdos Programáticos
• A sistematização do Código dos Contratos Públicos.
• Princípios gerais da contratação pública.
• As partes intervenientes.
• Os vários contratos públicos.
• Os diferentes tipos de procedimentos pré‐contratuais.
• As fases da tramitação procedimental.
• Responsabilidade pelos erros e omissões da fase pré‐contratual da formação do contrato.
Competências a adquirir
No final da formação, os participantes deverão estar aptos a controlar um processo corrente de formação de um
contrato, elaborando as peças procedimentais respectivas.
Formador
Joaquim Augusto Pereira Diniz Vieira
Carga Horária
14 Horas
Datas e Horário
09 e 10 de Abril das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00
Preço
Membros da Ordem dos Engenheiros: 65 Euros
Não Membros: 130 Euros
Inscrições
Inscrições para o e‐mail: dina@centro.ordemdosengenheiros.pt, até ao dia 04 de abril de 2013.
Pagamentos por transferência bancária para o NIB: 0036 0058 99100176690 67
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CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
CURSOS DE FORMAÇÃO
CURSO 2 (16 e 17 de Abril de 2013)
Nome do Curso

Código dos Contratos Públicos ‐ Aspectos Técnicos da Fase de Execução do Contrato
Objectivos Gerais
• A execução dos contratos públicos.
• O correcto acompanhamento da execução dos trabalhos, concretamente do plano de trabalhos
(caso das empreitadas de obras públicas), dos trabalhos a mais e a menos e de suprimento de
erros e omissões.
Objectivos Específicos
• A execução do contrato de empreitadas de obras públicas:
Trabalhos preparatórios ou acessórios.
Consignação da obra.
Execução dos trabalhos.
Suspensão dos trabalhos.
Modificações objectivas.
Trabalhos a mais e a menos.
Trabalhos de suprimentos de erros e omissões.
Responsabilidade pelos erros e omissões.
Revisão ordinária de preços.
Subempreitadas.
Medição e pagamento.
Recepção provisória e definitiva.
Liquidação da empreitada e relatório final.
Incumprimento do contrato.
Extinção do contrato.
Área de Formação
Contratação pública.
Modalidade de Formação
Em sala/presencial.
Metodologias Utilizadas
• Método expositivo ilustrado, sempre que possível, através de exercícios práticos e da apresentação
de casos.
Tipo de Avaliação:
Avaliação contínua, tendo por base as sessões presenciais.
Conteúdos Programáticos
• A sistematização do Código dos Contratos Públicos.
• Princípios gerais da contratação pública.
• As partes intervenientes.
• Os vários contratos públicos.
• Os diferentes tipos de procedimentos pré‐contratuais.
• As fases da tramitação procedimental.
• Responsabilidade pelos erros e omissões da fase de execução do contrato.
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Competências a adquirir
No final da formação, os participantes deverão estar aptos a controlar um processo corrente de execução de um
contrato, desde a consignação ao relatório final.
Formador
Joaquim Augusto Pereira Diniz Vieira
Carga Horária
14 Horas
Datas e Horário
16 e 17 de Abril das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00
Preço
Membros da Ordem dos Engenheiros: 65 Euros
Não Membros: 130 Euros
Inscrições
Inscrições para o e‐mail: dina@centro.ordemdosengenheiros.pt, até ao dia 11 de abril de 2013.
Pagamentos por transferência bancária para o NIB: 0036 0058 99100176690 67
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CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
CURSOS DE FORMAÇÃO
CURSO 3 (22, 23 e 24 de Abril de 2013)
Nome do Curso

Revisão de Preços, Cálculo de Honorários e Juros de Mora
Objectivos Gerais
• A revisão de preços de contratos.
• O cálculo da revisão de preços, concretamente dos trabalhos e serviços contratuais, e dos
trabalhos e serviços a mais e a menos.
• O cálculo de honorários e juros de mora.
Objectivos Específicos
• Decreto‐Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro – Regime de revisão e preços das empreitadas de obras
públicas e de obras particulares e de aquisição de bens e serviços.
Publicação dos índices de custo.
• Exemplos ilustrativos da leitura do D.L. nº 6/2004.
• Dedução da fórmula de revisão.
Correcção da fórmula de revisão.
• Exemplo de um adiantamento para um material específico (alínea b) do nº 1 do art. 8º do D.L. nº
6/2004).
• Despacho nº 1592/2004, de 23 de Janeiro e despacho nº 22637/2004, de 5 de Novembro.
• Índice dos “Equipamentos de apoio” – Famílias de equipamentos, sua composição e factores de
ponderação.
• O Índice de Preços no Consumidor e a revisão de preços de aquisição de bens e serviços.
• Elaboração de fórmulas de revisão de preços.
• Exemplos.
• Preenchimento dos mapas da ex‐Direcção Geral das Construções Hospitalares.
Exemplos de aplicação dos mapas (manuscritos e em folha de cálculo).
Como trabalhar com a folha de cálculo. Exemplos.
• Referência a artigos dos D.L. nº 18/2008 (CCP) e 144/2007 relacionados com a revisão de preços.
• O cálculo de honorários e de juros de mora em prestações de serviços: O cálculo de honorários
de projectos de edifícios e de planos de ordenamento do território. O cálculo de juros de mora
em empreitadas de obras públicas. Exemplos.
Área de Formação
Contratação pública.
Modalidade de Formação
Em sala/presencial.
Metodologias Utilizadas
• Método expositivo ilustrado, sempre que possível, através de exercícios práticos e da apresentação
de casos.
Tipo de Avaliação:
Avaliação contínua, tendo por base as sessões presenciais.
Conteúdos Programáticos
• O plano de pagamentos como elemento de base fundamental no cálculo da revisão de preços.
• As prorrogações de prazos legais e graciosas.
5

•
•

A revisão de preços como instrumento para a efectivação da reposição do equilíbrio financeiro dos
contratos.
O cálculo de honorários na preparação de procedimentos de prestações de serviços,
designadamente do preço base e na preparação de propostas, nomeadamente na determinação
do seu preço, que constitui um atributo das propostas, submetido à concorrência pelo caderno de
encargos.

Competências a adquirir
No final da formação, os participantes deverão estar aptos a elaborar as fórmulas mais ajustadas aos seus casos
concretos e a calcular ou controlar a revisão de preços, bem como os honorários e juros de mora.
Formador
Joaquim Augusto Pereira Diniz Vieira
Carga Horária
21 Horas
Datas e Horário
22, 23 e 24 de Abril das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00
Preço
Membros da Ordem dos Engenheiros: 97 Euros
Não Membros: 162 Euros
Inscrições
Inscrições para o e‐mail: dina@centro.ordemdosengenheiros.pt, até ao dia 18 de abril de 2013.
Pagamentos por transferência bancária para o NIB: 0036 0058 99100176690 67
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