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Serviços de consultoria em gestão de processos de 

contratação publica dirigida às Autarquias 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Para suporte, em concreto, aos responsáveis das compras, tendo como objetivo a 

capacitação e autonomia na gestão jurídica nos processos de compra e gestão contratual, 

pretendendo a mitigação dos riscos jurídicos em processos de aquisição e gestão de 

contratos. 

 

 
 

 

 

 

Mais informações: 214228209 ou cbraganca@municipia.pt 
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Fases do Projeto 

 

 

 

 

Prazo global estimado: aproximadamente sessenta dias (a definir em função do exigido 

pelo cliente). 

 

 

  

Fase 1 - Due Dilligence

•Organograma

•Atribuição de órgãos

•Composição dos órgãos jurídicos e de contratação

•Deliberações

•Normativos internos

•Procedimentos

•Documentos tipo

Fase 2 - Proposta e discussão do modelo 
concreto a desenvolver e seus conteúdos

Fase 3 - Elaboração da documentação

Fase 4 - Entrega da documentação 
para aprovação

Fase 5 - Formação

Duração estimada: 2/3 semanas 

Duração estimada: 1 semana 

Duração estimada: 3 semanas 

Duração estimada: 2 semanas 

Duração estimada: 1 semana 
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Autorregulação no âmbito da gestão contratual 

Âmbito e Processo 

 

Documentação a desenvolver: 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações não hesite em contactar-nos. 

Tel: 214228209 email: cbraganca@municipia.pt 

Capítulo IV
Atividades essenciais / críticas na gestão dos contratos (incluíndo identificação dos riscos):

- Atividades transversais do GC, comuns aos contratos de aquisição de bens e serviços e de 
empreitada de obra pública (fiscalização / direção do modo de execução do contrato; 
aplicação de penalidades; prorrogação / renovação contratual; reposição do equilíbrio 
financeiro do contrato; etc)

- Atividades específicas no âmbito dos contratos de empeitada de obra pública (consignação; 
suspensão dos trabalhos; subempreitadas; trabalhos a mais / a menos; defeitos da obra; etc)

Capítulo I
Enquadramento e 
Disposições Gerais

- Objetivo

- Âmbito

- Observância

Capítulo II
Princípios e normativos a 

observar

- Princípios do Direito 
Administrativo

- Código dos Contratos 
Públicos

Capítulo III
O Gestor do Contrato 

("GC")

- Designação

- Funções

- Responsabilidades
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