
 

 

 

 

FORMAÇÃO 
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

Regime de erros e omissões 

A FENAREG promove acção de formação sobre o regime de erros e omissões no 
Código dos Contratos Públicos, para técnicos de Associações de Regantes e outras 
que, no desempenho das suas funções pretendam aprofundar conhecimentos nesta 
matéria, inerente aos procedimentos de execução dos projectos PRODER em curso e 
do futuro PDR 2014-2020. 

Objecto: O regime de suprimento de erros e omissões no Código dos Contratos Públicos, em 
especial em matéria de obras públicas.  

Data: 18 e 19 de Fevereiro de 2014 

Duração: 14 horas (horário: 9.30-13.00; 14.00-17.30) 
Local: Coruche, sala da ARBVS - Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, Rua 5 de 
Outubro n.º 14, 2100-127 Coruche 
Formador: Miguel Crespo - Mestre em Direito, Dirigente da Administração Local e Docente do Ensino 
Superior 

Público-alvo: Funcionários das Associações de Regantes e Beneficiários, de Juntas de Regantes e outras 
que, pelas tarefas desempenhadas, pretendam aprofundar conhecimentos nesta matéria 

Custo: 40 euros para Associados,  
   80 euros para Não Associados 
    Desconto de 5 euros na segunda inscrição e seguintes. 

Inscrições: enviar para geral@fenareg.pt o(s) nome(s) do(s) formando(s), a entidade a que pertence, NIF 
e o comprovativo do pagamento da(s) inscrição(ões). Pagamento por transferência bancária para NIB: 0045 
5170 4019 2505 530 54 – CCA. As inscrições estão abertas até 11 de Fevereiro. O valor da inscrição inclui a 
documentação, certificado e almoços.  
A inscrição só é válida após o respectivo pagamento. Em caso de desistência, para isenção do pagamento, deve ser 
informada a FENAREG, por escrito, até dia 7 de Fevereiro de 2014. A formação só se realizará com o número mínimo de 
formandos e está condicionada ao máximo de 20 formandos.  
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Plano de Formação:  

1. As peças do procedimento 
2. O conteúdo do caderno de encargos 
3. Alterações às peças do procedimento 
4. O conceito de erros e omissões do caderno de encargos 
5. Erros e omissões no procedimento de formação do contrato 
6. Proposta: conteúdo e forma 
7. Modificações objectivas do contrato 
8. Trabalhos a mais 
9. Erros e omissões na fase de execução do contrato 

 
Objectivos:  

- Conhecer os tipos de peças do procedimento e o respectivo conteúdo. 
- Compreender o conteúdo mínimo dos cadernos de encargos de procedimentos de empreitada e 

as consequências do seu incumprimento. 
- Conhecer o quadro geral de alterações às peças do procedimento. 
- Compreender os conceitos de erro e de omissão e os critérios adoptados pelo Tribunal de 

Contas. 
- Conhecer e aplicar o regime dos erros e omissões no decurso do procedimento de formação do 

contrato. 
- Conhecer e manejar as diversas espécies de modificações objectivas do contrato de empreitada. 
- Conhecer os requisitos dos trabalhos a mais à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas. 
- Distinguir o conceito de trabalhos a mais do conceito de trabalhos de suprimento de erros e 

omissões e a sua aplicação prática. 
- Conhecer o regime dos erros e omissões na fase de execução do contrato. 
- Aplicar na prática o regime de repartição de responsabilidade pelo custo dos trabalhos de 

suprimento. 

 

Contactos do Secretariado 
FENAREG –  Federação Nacional de Regantes de Portugal    Rua 5 de Outubro n.º 14      2100-127     Coruche  
Email: geral@fenareg.pt      Tel. 243610355        Fax. 243610359 
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