
L Direitct - Ação nn I

t. Desiqnação da acão:

Código do Procedimento Administrativo

ii. - Obietivos:

Adquirir coúecimentos que capacitem para analisar e refletir sobre as questões

fundamentais do procedimento administrativo, com particular ênfase nas principais

inovações que o Código em apreço contém.

iii. - Destinatários:

Dirigentes Técnicos Superiores - Nível VI

iv. - Identificação dos formadores

Dr. Alexandre Capucha

v. - Identificação do resnonsável pela coordenacão científica e do responsável pela

coordenação pedagógica da ação de formacão

O responsável pela coordenação científica da ação de formação é a Dr.u Cristina pedra

Costa, licenciada em Gestão de empresas e Direito, possui Competência pedagógica de

Formadora - CAP

O responsável pela coordenação pedagógica da ação de formação é o Eng. Luís Costa,

licenciado em Engeúaria Mecânica, Gestão de Empresas e Segurança e Saúde no Trabalho,

possui Competência Pedagógica de Formador - CAP e CAP de Técnico Superior de

Segurança e Higiene no Trabalho.
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vi. - Modalidade e Organização da Formação

Contínua e presencial

vii.- Programa detalhado

1. Enquadramento do o'novo" CPA;

2. Articulação do CPA com outros diplomas legais;

3. Âmbito de aplicação do CPA: objetivo e subjetivo;

4. Os princípios gerais da atividade administrativa;

5. Dos órgãos da Administração Pública, em especial o funcionamento dos órgãos
colegiais;

6. O Procedimento Administrativo:

6.1. Aspetos comuns ao regulamento e ao ato administrativo;

6.2. Modernização e procedimentos eletrónicos;

6.3. Novos instrumentos procedimentais: acordos endoprocedimentais, auxílio
administrativo e conferências procedimentais;

6.4. Dos sujeitos do procedimento;

6.5. Procedimento regulamentar;

6.6. Procedimento do ato administrativo;

7. A atividade administrativa:

7.1. Ato administrativo (noção, elementos essenciais, forma, fundamentação);

7.2. Validade e da Invalidade do ato administrativo;

7.3. Eficácia do ato administrativo;

7.4. Revogação e anulação do ato administrativo;

8. Execução do ato administrativo

9. Garantias administrativas:

9.1. Reclamação e recursos administrativos

9.2. Regulação do dever de decidir

9.3. As garantias administrativas e as garantias contenciosas

10. O CPA e os contratos: conexão com o regime do CCp.
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Yiii. - Data de realização

No de dias - 4 dias

Datas - 10, 11,12 e 13 de Dezembro de 2018

ix. - Carga horária e respetivo horário

CargaHoraria - 28 Horas

Horiário - 7 Horas por dia das 9H30 às 13H00 e das 14H00 às 17H30
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