
Para efeitos de instrução de parecer prévio vinculativo, regulamentado na Portaria n.º 4-
A/2011, de 3 de Janeiro, e com vista à necessária uniformização de procedimentos, 
deverão os serviços proponentes, na elaboração dos respectivos pedidos, observar os 
seguintes parâmetros: 

 

SUB-TÍTULOS DESCRITIVO CONTEÚDO 

I 
Enquadramento 
geral da proposta 
de contratação 

Descrição sumária do enquadramento da proposta no 
âmbito do serviço ou organismo, designadamente se é
uma celebração, para eventual substituição ou reforço 
dos recursos existentes ou p/a atender a nova 
exigência, ou uma renovação 

II 
Objecto e tipo de 
contrato 

Âmbito da prestação de serviços, a sua modalidade e 
caracterização do objecto contratual, designadamente 
se é de consultadoria técnica e de que tipo  

III 
Fundamentação do 
recurso a 
contratação externa

Demonstração do seu carácter, subordinado ou não, e 
justificação da inconveniência no recurso à 
constituição de uma RJEP (se aplicável), 
designadamente pela existência, ou não, de meios 
internos 

IV Tipo de contratação

Indicação e justificação do tipo de procedimento de 
contratação pública escolhido, valor contratual total 
estimado, ou preço base, e prazo de execução do 
contrato, ou datas de início e/ou de fim 

V 
Elementos da 
contraparte (se 
aplicável) 

Identificação através da sua designação e tipo, e 
informação nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
3.º 

VI 
Redução 
remuneratória 

Demonstração, mediante junção dos elementos e 
cálculos relevantes, do cumprimento e aplicação da 
redução remuneratória constante do artigo 19.º da Lei 
n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, em face do 
contrato a renovar ou celebrado no ano de 2010, 
sempre que haja idêntico objecto e ou contraparte 
(quando aplicável) 

VI 
Indicação do 
cabimento 

Existência de cabimento, confirmada por declaração 
da DGO ou IGFSS, IP, conforme o caso 

VII Anexos 

Programa; caderno de encargos; convite; elementos e 
cálculos demonstrativos do cumprimento da redução 
remuneratória; declaração de cabimento da 
DGO/IGFSS, IP, conforme aplicável 

 


