CURSO:

OS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA:
O recrutamento, o vínculo dos dirigentes da Administração Pública
O regime especial dos dirigentes da Administração Local.
Os distintos tipos de responsabilidades:
Responsabilidade disciplinar e possíveis implicações ¿A destituição do cargo?
Responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade financeira
O estatuto dos gestores públicos:
Remunerações e outras condições de exercício do cargo.
Deveres funcionais.
A cessação dos cargos de direção

TRANSMISSÃO ONLINE
14 de junho de 2021

PROGRAMA CURSO
09.00 Receção dos assistentes e apresentação.

14:15 O ESTATUTO DOS GESTORES PÚBLICOS.

09.00 DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E
EXTINÇÃO DO CARGO (Lei n.º 2/2004, de 15
de junho).

Âmbito de aplicação.
Designação e exoneração.
Remunerações e outras condições de exercício
do cargo.
Deveres funcionais.
Regime de responsabilidades.

O elenco dos cargos dirigentes.
O recrutamento dos cargos dirigentes: a regra
do concurso.
O vínculo dos dirigentes da Administração
Pública: a comissão de serviço.
A cessação dos cargos de direção da
Administração Pública.
O regime especial dos dirigentes da
Administração Local.
Professor Miguel Lucas Pires
Doutorado em Direito pela Universidade de
Coimbra
11.00 Pausa café.
11.30 OS DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA: REGIME DE RESPONSABILIDADE.
Os distintos tipos de responsabilidades.
Responsabilidade disciplinar e possíveis
implicações na destituição do cargo.
Responsabilidade civil: confronto com a
responsabilidade dos entes públicos.
Responsabilidade penal.
Responsabilidade financeira ressarcitória e
sancionatória: a competência do Tribunal de
Contas.
Professor Miguel Lucas Pires
Doutorado em Direito pela Universidade de
Coimbra
13:00-14:15 Almoço.

Professor Miguel Lucas Pires
Doutorado em Direito pela Universidade de
Coimbra
15h 15 Encerramento.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS:
Não existe em Portugal uma regulamentação unitária dos
“dirigentes das entidades administrativas”, conceito
abrange, designadamente, os dirigentes do Estado, das
Regiões Autónomas, das Autarquias Locais, dos Institutos
Públicos, das Fundações Públicas, das Empresas Públicas
(estaduais, regionais ou locais) e das Entidades Públicas
Empresariais.
Desde logo, existem diversos especificamente dedicados ao
exercício de alguns desses cargos, tais como:
a) a Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da
administração central, regional e local do Estado;
b) a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que aprova o Estatuto
do Pessoal Dirigente da Administração Local; e
c) o Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, que aprova o
Estatuto do Gestor Público
Contudo, mesmo esses diplomas não abrangem a totalidade
dos aspetos relativos ao exercício de cargos dirigentes,
nomeadamente no que respeita à responsabilidade
financeira e disciplinar, matérias nas quais importa recorrer,
respetivamente, à legislação respeitante à competência do
Tribunal de Contas (essencialmente a Lei n.º 98/97, de 26 de
agosto) e à legislação do emprego público (constante da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho).
Por isso, o objetivo principal do curso é o de, para
além de analisar separadamente cada um dos regimes acima
mencionados (com os diversos problemas interpretativos
suscitados) procurar articular todo este quadro legal.

DATA E LUGAR DE CELEBRAÇÃO

FUNCIONAMENTO DOS CURSOS

14 de junho de 2021

Uma vez registado, receberá uma confirmação da sua
reserva juntamente com a fatura.
Para aqueles que desejam receber uma fatura
eletrónica, envie-nos por favor os códigos
correspondentes ao mesmo tempo.

Transmissão online via Teams.
MANEIRA DE SE INSCREVER NO CURSO E CONTATO
Telefónica: 0034 628475813
e-mail: info@renher.es
Envie um email com os dados seguintes:
Nome e sobrenome da pessoa
Departamento onde trabalha
Empresa ou entidade
CIF da empresa
Morada, código postal e cidade
Telefono de contacto

Na véspera do dia da emissão, receberá as instruções e
senhas de acesso à emissão no seu endereço
eletrónico. Para cada endereço de correio eletrónico
(essencial para o registo) será ligado apenas um IP.
PEDIDOS E PERGUNTAS
Na transmissão, será permitido um chat para que a
audiência possa fazer as suas perguntas aos oradores.
Se mais tarde qualquer pessoa precisar de contactálos, Odricerin pode fornecer-lhes os seus dados de
contato.

E-mail DA PESSOA QUE VAI PARTICIPAR (ESSENCIAL)

A qualquer momento, uma pessoa registada pode ser
substituída por outra da mesma empresa.
TIPOS DE FACTURAS: eletrónica ou convencional, por
fatura emitida em PDF com assinatura, e para onde
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO
e/ou a quem a fatura deve ser enviada.
PREÇO, DESCONTOS E TARIFAS ESPECIAIS

Todos os alunos receberão por correio eletrónico, um
certificado de participação a este curso.

Preço 359 € + 23% de I.V.A
CANCELAMENTOS
Se já frequentou um dos nossos cursos, terá uma
Qualquer cancelamento recebido uma semana antes
DESCONTO de 10% por ser um antigo cliente.
do curso terá direito a um reembolso da taxa de
inscrição menos uma taxa de 10%.
METODOS DE PAGAMENTO
Transferência CAIXABANK
Titular: ODRICERIN & ASOCIADOS
Nº C.C. ES80 2100 3737 0222 0037 4365

Os cancelamentos recebidos após este prazo
receberão um cupão de participação para qualquer
outra conferência com os necessários ajustamentos de
preços, se aplicável. Em qualquer altura, uma pessoa
registada pode ser substituída por outra pessoa da
mesma empresa.1

O organizador reserva-se o direito de suspender ou modificar o programa por razões fora do controlo da organização. Em conformidade com a lei 15/1999, se não desejar receber informações sobre os nossos cursos, queira informar-nos.

