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Sarlo: 

1. A proposta i do ministerial iutorizadorao 
pagamento extra-judicial de uma indemniza~lo reclamadapel0 
empreiteiro deve referir sucil'ltamel'lte (IS danGs sofridos POi"· 
aquele. 0 naxo de causal1dade entre eles e a Ic~lo ou omi! 
slo do dono da oora. bem como a culpa oeste; 

2. E hlsufkientemente e incongruel'ltemente fYndilllEmtado 0 des!)! 
cho autorizador que apel'lls aceita que "0 eEpreiteiro sofreu 
daMS por caUHS que do UWlS • i~_bli, 

pOis de sa tel" afirmado Ii~ reconhecer ~ i~ 

teiro. 

3. Pade integral" erro nos pressl.lpostos cOl'lducente l viola~lo de 
lei <> despach<> autorizador que omite qualquer refe~nchuo re 
lat6rio ul'Ill'Iimamente aprovado POl" WI grupo lnterdisciplinar 
de t~cl'licos cOi1stituido para apreciar 0 pedido· de il'ldemn! 
zaClo do empreiteiro que concluiu a sua improced~ncia e 

remeSSl do 11 para a via judiCial 

a) em 11/5/88 0 grupo 
tudar 0 pedido 
unanimamente 

HUm enqwuvuml~~ 

de trabalho encarregado pelo C.G.de 
indemnizayao do empreiteiro concluiu 

sua 1mprocedenc1a por nao terem "~u4K 
j~co" os prejuizos alegados~ 

b) tal conclusao a11ceryou-se no 

- as razoes concretas atraso de 6 meses na empreitada 
CG-31/84 de que decorrem os alegados prejuizos fi~VeR
-.6e a .imJ.deqUdt;ii.o piAJw ~4b ~ do ~ei;I.;eiJw e 
d a..tte;uu;ou de plWje.eto"que nos termos do. clausulo. 6 .. 2.4 

do Caderno de Bncargos pOdem dar origem a prorrogayao 
graciosa do prazo sem qualquer outro direito para 0 em 
preiteiro: -

- tal prorrogayao foi concedida e fi p~ ~ a.6 
qubteia..6 co~ de 'OA:M ° 
.tf!.JU.a em e pt.M..L.i za.~e6 fi ; 

c) 0 grupo de trabalho era composto engenheiros, urn 
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financeiro e dois juristas, todos funcionarios 
do G.A.S., estando 0 relat6rio elaborado convenientemen 
te f u.uua.lite: 

a importancia do pedido, bern como as conclusoes do 
rio, foram transmitidas pelo C.G. ao empreiteiro 
CG-32l/88), pelo que foi esta a primeira decisao 
por aquele orgaoi 

relat6 
icio 

tomada 

e) 0 empreiteiro inconformado com a gecisao do C.G.(carta 2:Y 
/88), insistiu manifestando inten9ao, caso persistisse a 
recusa da indemniza9ao, em recorrer a via judicial ao abri 
go da clausula 15Q do Caderno de Encargos, -

f) 0 grupo de trabalho ouvido novamente, conclui 
e tUJ 
aguardando a iniciativa do 

, rejeltando tambem a proposta entre tanto fei 
ta por este para a constitui9ao de urna ~ecniC4 

para a defini9ao extrajudicial do tigio ( infor 
ma9ao G.T.-OS/88); 

g) na~ obstante, os membros da fo 
ram ignados por ambas as partes (acta do C.G. de 14/7/ 
/88 e carta nQ 25/88 do emprei teiro), mas na~ foi produz.;h 
do qualquer relat6rio ou parecer; 

h} em 29/8/88 0 C.G. elabora a proposta de pagamento de uma 
indemniza9ao de 310 000, dos quais 90 000 em liras,aqual 
recebe 0 despacho ministerial 6/9/88; 

i} nessa proposta afirma-se que: 

- atento 0 elevado valor reclamado inicialmente (850.000 
S. 

como 

- perante reformula9ao de pedido 
contos) 0 G.A.S. admitiu a 

- 0 montante acordado entretanto 

j) na 
se 

f sobre que recaiu 0 despacho 
alusao, directa ou indirecta, 

,nao 
as duas in 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

3. 
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10 

mente 

deste; 

s os 
ao (cfr. 
que a fundamenta9ao e 

do nQ 3 do 
a de fUUUQ!uC 

os 

D. L. nQ. 256-
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487/80 de 17/10 emito 
za9ao de , sem 

- exi ou nao de 

ser esta 

Li , 1988.09.21 

a) - Alfredo de Sousa(Relator) 
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HARIA DA HESPANHA 
Assessora da Direc9§o-Geral do Tribunal de Contas 
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"0.6 mdholWJnen..to.6 n.a. e6-i.ciUa. da adrn-tYlA.1JtJw. 
c;llo do duenvolv-i.men..to, dependem a.6.in.a..t clii 
quaLida.de e 6oJuna.c;llo do.6 .6 VLv.{.dOJt.U ptlbU -
CO.6 qu(a compoem e do muo a.mb.ien..te .6oci...a..t 
e poU;Uco que Ubvuta. M .61.LM enVLg.iM. 0.6 
a.ju..6:ta.men..to.6 u:tJt.u.:t~ nao podem 6a.zVL m-L 
.ta.gJt.u de duenvolv-i.men..to qua.ndo a. mao-de-o 
bJt.a. a.dm-LYlA.1J:tJt.a.Uva. ~ .ina.dequ.a.da. ou qua.ndo 
tSa..t:ta. a. von:ta.de de .6e duenvolvVL. 0 .6e -
gJt.edo do duenvolv-i.men..to nao uta ocu..t:to 
no.6 -i.n..tVL.6:UUO.6 da. u:tJt.u.:tu.Jt.a. govVLna.men..ta.l 
ou a.dm.iYlA.1J:tJt.a.Uva.. 0 duenvolv-i.men..to a.
con..tece qua.ndo a. p~c-La. ~ a.po-La.da pdo de
.6empenho e qua.ndo ew:tem 0.6 Jt.eClLMo.6 ma.:te
~/hu.ma.no.6 pa.Jt.a. tJw.n.6tSOJunM 0.6 .6onho.6 em 
Jt.eaLida.de'/I 

MERLE FAINSOD. in "Revista da Administragiio" Jl 

nQ3J) 1979~ p.18l. 
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I 

Ao ler algo sobre forma~80 e aperfei90amento profissional en
contramos quase sempre refer~ncias mais ou menos va~sao alar
gamento das fun90es do [stado, a rapidez da evolu98o tecnologl 
ca e de circula9ao da informa9ao, a forma como sao encarados 
os trabalhadores e, no caso da Administra9ao Publica, tambem a 
ideia da Reforma ou Moderniza980 Administrativa e a uma admi -
nistra9ao do desenvolvimento, Mas em contrapartida, j~ e ra 
TO que tais refer~ncias sejam, para determinado contexto his K 
rico ou social, concretizadas e especificadamente analisadas. 

[, no entanto, estando qualquer oP9ao estrategica dependente 
dos varios elementos sobre as quais se pretende actuar ela de
vera, seja qual for 0 dominio em que nos coloquemos, resultar 
sempre de uma apreens80 da realidade ambiental e do sentido da 
sua evolu9ao. 

Diferentes "ambientes " internos ou externos e diferentes tacna 
logiasrequerem determinadas estruturas organizacionais, regras 
de funcionamento proprias, processos de trabalho especificos a 
consequentemente um certo modelo de forma9ao. 

A "contigfincia" e, como diz Idalberto Chiavenato, uma rela980 
do tipo "se - entao". 

Com 0 fim de apresentar um contributo para a defini9ao do que 
pensamos ser as linhas gerais de uma politica de forma9ao para 
os funcionarios dos orgaos e servi90s publicos propomo-nos,par 
tindo do geral para 0 particular, come9ar par analisar em que 
medida a Administra9ao e a sua evolu9ao estao intimamente li
gadas aos valores e as institui90es do sistema politico no 
qual se inserem, verificando como a estrutura administrativa e 
o proprio controlo financeiro do estado sao, em grande parte,o 
reflexo do poder politico e das fun90es do estado. 

Centrando-nos depois no nosso pais, procuraremos referir de 
forma generica as transforma90es politicas, econ icas e so
ciais que nele se verificaram nos ultimos cinquenta anos, acom 
panhando a evolu9ao do nosso aparelho administrativo e da n 
980 publica. 

[, apos uma analise dos "tipos ideais" de forma98o - que, a-
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penas tendencialmente correspondem a padroes de v; loriza~ao e 
de interpreta~ao de experiencias historicas -- persamos esta
rem criadas as condi~6es para podermos enumerar as grandes Ii 
nhas de actua~ao de forma~ao e aperfei~oamento profissional e 
sugerir algumas op~6es estrategicas referentes as interven -
~6es pedagogicas. As quais, segundo cremos, deverao nao so 
enquadrar todas as ac~oes de prepara9ao pedagogica de formadQ 
res, como servir de orienta~ao geral e enformadora dos diver 
sos PIanos de Forma~ao, independentemente das areas sobre as 
quais eles devem incidir, campo esse ja mais dependente da 
situa9ao particular e momentanea de cada orgao, servi90 ou 
sector de actividade do Estado. 
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I 

.,TIIl,,, .. ,,,, PUBLICA E 0 MODElO !lAS N;."""""""'''' ENTRE 

o ESTAOO E /Ii SOCIEMDE 

A Administra980 Publica, aqui considerada sobretudo como 
junto das actividades do estado, depende daquilo que, em 
epoca, se entende deverem ser as suas fun90es. 

a con 
cada 

Estas fun90es, para alem de cor responder em a propria evolu98o 
social, encontram-se intimamente ligadas aos valores basicos 
sobre os quais assenta 0 sistema politico e a propria muta980 
do entendimento de quais sejam as fun90es do estado, pois e IS 
to que decide se e ou n80 a este que compete resolver os no
vos problemas sociais. 

A origem dos val ores sobre os quais assenta 0 sistema politico 
e, porem, complexa, ja que estes, ao mesmo tempo que exprimem 
uma certa logica socio-economica global, traduzem, tambem. cer 
tas tradi90es culturais ou exigencias politicas de momento. 

A Administra980 Publica e a sua evolu98o nao podem, pois, ser 
apreendidas sem uma referencia aos valores e as institui90es 
do sistema politico no qual se inserem e que Ihe conferem ca
racteristicas proprias. 

Sendo assim, as diversas formas que a administra9ao assume em 
cada epoca sao sempre elementos de um determinado sistema, se~ 
do tambem certo que a administra98o, como parte desse sistema, 
o integra na estrutura socio-economica global. 

§ 1. 00 CONCEITO 5 ES E SUAS 

o liberalismo classico(l) que assumiu formas diversas nos va
rios paises, assenta, porem, num pressuposto comum:.a ~n~ciati 
va privada e a livre concorrencia sao os grandes prlnclplos da 
organiZ89aO social, exigindo a liberdade econ&mica face ao s 
tado. 0 Estado e assim, a outra politica da sociedade com 

1 iiu6.i.i3t:rl.O';l a nossa analise com 0 modele liberal •. cujo aparecimento eata intimamsnts lig~ 

do as revolu90es do tr§nsito do sec.XVIII para 0 sec,XIX a que e respons8vel pele intro 

duqio de alteraqoes profundae nes instituiqoes, nes tecnicas, nas mentalidades enos 

comportamentos. 
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uma dimens~o diferente, n~u se confundindo com ela nem nela p£ 
dendo intervir. 

A sua fun~ao deve IImitar-se a defender a sociedade de todas 
as amea~as e agressoes que a vlsem, a estabelecer uma rigorosa 
administra~80 da just19a e a manter certos sectores publicos 
nao lucrativos. Qualquer Interven980 do Estado na vida econo 
mica, sera produtora de desperdicios e de desequilibrios. 

A administra9aO e aqui considerada como um 
zado com uma fun9aO passiva e dependente: 
rienta90es do poder politico. 

aparelho especiali
a de executar as 0 

Nao sendo eleita, nem politicamente responsavel, a administra-
9ao nao possui legitimidade propria, sendo caracterizada por 
um estatuto de subordina9ao quer no plano funcional quer no 
plano organico. A sua missao sera a de esclarecer no plano 
tecnico os detentores do poder politico, fornecend~lhes dados 
e informa90es e funcionando apenas como instrumento de prepar~ 
980 das decisoes e da sua execu980. Esta separa9ao, na~ s6 
de cargos mas tambem dos aparelhos que os desempenham. e:c = 
unica julgada compativel com 0 principio democratico. 

As fun90es administrativa e politlca sao, nos sistemas politi 
co-administrativos liberais, desempenhadas por- dois tipos de 
homens e de organiza90es~ a fun9ao administrativa esta a car 
go de funcionarios inseridos em estruturas burocraticosj a fun 
~ao politica compste a homens integrados num sistema electivo 
e representativo. 

[ste era 0 modele -- modele normativo -- mas a realidade, co 
mo se sabe, nao se conformou com ele. 0 principio de livre 
concorrencia vai ser confrontado com 0 principio do monopolio 
e 0 principio da nao interven9ao do estado com 0 principio da 
interven9aO. 

A incapacidade do sistema para responder as perturba90es do ~ 
parelho econ6mico provocadas por crises cada vez mais agudas 
(fins dos anos 20 e principios dos anos 30), para resolver os 
conflitos sociais que se radicalizaram (a partir dos finais do 
sec.XIX) e para responder as novas exigencias do progresso tec 
nico, obrigou 0 Estado a procurar disciplinar a economia no 
seu conjunto. A guerra de 1914 representa a passagem para uma 
nova era. Nenhuma " mao invisivel" podia ja equilibrar 0 sis 
tema economico. 

Reconhecida a incapacidade da economia para se regular a si 
propria, e sobre 0 Estado que impende, agora, 0 onus do seu 
controlo e direc98o, e em certos casos a propria produ98o eco-
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nomica. Este deixa de funcionar apenas no quadro do politi
co para exercer a maior parte da sua actividade no quadro do 
economico, transformando-se no principal res pons ave 1 pela eco 
nomia nacional. Assiste-se a um entendimento diferente 0 
conceito de regime democratico e a uma desloca9ao do centro 
de poder das assembleias parlamentares aos executivos, dos ho 
mens politicos aos altos funcionarios. 

Abandonada a politica anterior de nao interven9ao, a adminis
tra9ao nao hesita em corrigir 0 e ito de certas leis econ i 
cas, sendo-lhe reconhecida cada vez mais a responsabilidade 
de promover e garantir 0 desenvolvimento. Assumindo respon 
bilidades em todos os sectores da vida social, nenhum dominic 
est a agora, em fun980 da respect iva natureza, subtraido a sua 
interven9ao! as competencias administrativas alargaram-se a 
dimensao de toda a sociedade e cobrem 0 campo social na sua 
totalidade. 

Porem, a Administra980 dispoe, a par de uma inercia que ela 
propria utiliza para manter a estabilidade dos seus principi
os organizativos tradicionais, de uma capacidade de evolu98o 
autonoma que se traduz, por vezes, na cria9ao de novas neces
sidades e de novas fun90es. 

Assim, a par da evolU9ao das representa90es liberais das ta 
fas do estado, surge uma nova representa9ao que atribui a 
te e a ordem juridica 0 papel de realizar a Hjusti social, 
oferecendo a cada cidadao as condi90es necessarias a uma vida 
digna e ao seu pleno desenvolvimento como ser humano. Estamos 
a referir-nos a ideia de H[slado Social", que tambem cobriu 
realidades muito diferentes. De qualquer forma, guns con 
ceitos de ordem geral poderao servir para explicar esta idei 
a . 

Segundo ela, compete ao Estado reali?ar a paz social e garan
tir a todos os cidadaos um minimo de bens materiais e ~ultu -
rais, quer criando as condi90es a sua obten9ao pelo trabalho 
quer prestando-os ele proprio. Compete-lhe igualmente pro 
ver a igualdade de oportunidades no acesso ao bem estar so 
aI, quer atravBs de uma politica de distribui980 de rendimen
tos quer de investimento pGblico em equipamentos sociais. 
do is to se traduz num assumir pelo Estado de uma Ii i-
lidade soci " 

Este projecto de interven9ao social do Estado origina um re 
for90 da componente tecnica das actividades estaduais e, com 
isto, uma atenua9ao da dlstin9ao entre fun90es politicas e 

90e8 t nicas do aparelho do Estado. Com 0 que, 0 papel 
subordinado e meramente executivo da Administra9ao e posta em 
causa, vindo ao de eims 0 seu p~el na conforma98o das oP90es 
politicas. 
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Nos ultimos anos nota-se uma revalorlza~ao das tendencias Ii 
berais classicas com a apologia da liberta~8o da sociedade ci 
viI e do anti-estatismo (no dominio da teoria economica -- es 
cola de Chicago, M.Friedemann e no dominio da ac~ao politica~ 
R.Reagan e M.Thatcher), e com a critica do gigantismo e cen -
traliza~80 da actua980 do Estado social, propondo-se sistemas 
descentralizados de gestao social, baseados em mecanismos pe
rifericos e autonomos de regulamenta~ao (iniciativa privada , 
e n t e s pub 1 i cos des c e n t r ali z ado s, i n i cia t i vas com un ita ria s , etc) . 

§ 2. .. A ESTRUTURA AOMINISTRATIVA COMO IMAGEM DO PODER POLITICO 
E REFLEXO OAS FUNCOES DO ESTAOO 

Tra~amos as grandes linhas da evolu~ao das fun~5es do estado e 
vimos em que medida ela propria era condicionada pela evolu~80 
dos valores basicos do sistema politico, os quais sempre reprQ 
duzem uma determinada logica socio-economica global. 

Oetalharemos, agora, um poueo mais a forma como cada modelo de 
organiza~8o do Estado se reflecte no plano da organiza~ao admi 
nistrativa. Nao visando aqui uma exposi9ao generica do tema ~ 
limitar-nos-emos aos modelos politico-estaduais dominantes nes 
te seculo. 

A epoea do liberalismo classico corresponde , grosso modo, a 
chamado modelo de organiza~ao burocratica au esquema de organ! 
za~ao nacional (modelo de Max Weber). 

Este modelo ests desde logo ligado a uma certa concep~ao do PQ 
der e da sua legitimidade, eujos tra~os fundamentais sao as se 
guintes: 

l.Uma separa~ao rigorosa entre actividade politica e acti 
vidade da administra~ao, a primeira estabelecendo as 
fins, a segunda levando-os a pratica. 

No modelo liberal do Estado e da Administra~ao, esta ti 
nha sempre uma fun~ao subordinada. lsto correspondia 00 

principia de que so 0 topo do Estado tinha uma legitimi 
dade politica autonoma, fosse qual fosse a sua fonte(re
mocratica ou autoritaria) e que todos os poderes politi 
cos perifericos decorriam dai, pelo mecanismo da deleg~ 
~ao. Aos agentes executivos nao caberia, senao, execu
tar os ditames vindos de cima. A administra9ao seria, 
em suma, um instrumento doeil e transparente. Uma or 
ganiza~ao fortemente eentralizada e hierarquica da admi 
nistra~ao nao favoreceria senao este objeetivo. 



-27-

Influenciada par esta Imagem do poder, a teoria politi
ca e administrativa ignorava as mecanismos praticos a
traves dos quais a administra980 vem a desviar, em seu 
proveito, uma fatia do poder. 

2.A actividade politica e a activldade administrativa, pa 
ra serem legitimas, deveriam decorrer nos termos da lei 
(£stado legal, Gesetzstaat ou Rechtsstaat), 0 que excl~ 
ria antes de tudo, actua~oes discriminatorias ou dis
cricionarias -- actua~oes em que Fosse via1ado 0 princi 
pio da genera1idade e abstrac9ao (numa palavra, 0 pr 
cipio da lega1idade). Dai que Weber denomine este si~ 
tema de llsistema politico legal-racional". A sua cor -
respondencia com 0 princIpia cantemporaneo do £stado de 
Direito ou Estado Legal (Rechtsstaat ou Gezetzstaat) e 
muito clara. 

No plano da actividade politica, 0 respeito do princi-
pio da legalidade-racionalidade importa a vincula9ao do 
exercicia do pader a ardem juridica canstitucionalista 
e a prossecu9ao do interesse gera1. 

No plano da actlvidade administrativa, implics uma regu 
lamenta~ao geral e padranizada de todo 0 funcionamento
do aparelho do estado. Nao so no que respeita a dis 
tribui9ao das competencias entre os agentes, como no 
que concerne aos criterios a seguir nos dominios em que 
a administra~ao dispoe de um pader discricionario. Me~ 
mo neste ultimo caso, as sues oP90es tem que se justifi 
car por criterios gerais e nao discricionarios. 

£ste respeito pela generalidade e abstrac9ao nao era a 
penas exigido pela subordins9ao da administra9ao a lei 
e pela proscri9ao do arbitrio administrativo. £le se 
ria tambem uma condi~ao da eficacia administrativa, POiS 
a obediencia a normas gerais garantiria um pontual cum: 
primento pela administra9ao dos objectiv~s politicos 
xados pelos politicos. Como garantia agora do ponto 
de vista dos administrados, urna desejavel previsibilid~ 
de dos comportamentos e aC90es dos poderespublicos. 

Aqui, 0 rigoroso respeito dos precedentes e das rotinas 
administrativas constituiam, ainda, valores positiv~s , 
ligados a um certo conceito de eficacia e de respeito 
pelos principios da generalidade e ds previsibili deoo 
actividade do poder. 

3.Instrumento de interesse geral, 0 £stado (e a Adrninis -
tra9ao) deviam comportar-se como arbitros neutrais dos 
conflitos sociais. Dai 0 peso ideologico que assurnem i 
deias como a de " lica", "servi publico" e a 
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dignidade que lhes e correlativa. 0 funcionario era co 
mo que um sacerdote de interesses superiores, cujo ser 
vigo implicaria um apagamento da sua personalidade, dOB 
seus interesses pessoais e grupais e, mesmo, uma limita 
980 do seu estatuto politico (v.g. no relativo ao exer~ 
cicio de certos direitos politicos ou sindicais). 

Este pressuposto caracter natural e supra-classista da 
administragao exige a forma9ao dos agentes da adminis~a 
9ao numa mistica do servi90 publico e da sua dignidade
e a forma9ao de uma identidade de pontos d~ vista, de~ 
teresses e de comportamentos que compense a diversidade 
da sua origem social. Ja nao se trata, como para as 
teorias classicas, de salvaguardar a harmonia do pesso
al no seio da empresa; a homogeneidade da burocracia e, 
agora, um imperativo de ordem politica e ideologica e 
nao apenas organizacional -- e necessario que os funcio 
narios se sujeitem aos val ores especificos do meio prQ 
fissional e se identifiquem com 0 estado que servem. 

5e passarmos do plano da teoria politica para 0 da teo
ria da administragao, poderemos constatar como nos en -
contramos perto dos principios enunciados, de uma forma 
ainda empirica e pragmatica,por Fayol -- divisao do tr~ 
balho, autoridade, disciplina, unidade de comando e de 
direc9ao, subordina9ao dos interesses particulares ao 
interesse geral, centraliza9ao, hierarquia, ordem, esta 
bilidade, etc .. 

5ignificativo do que acaba de se dizer e 0 que se passa 
no plano da administra9ao financeira do Estado. Respei 
tando 0 principio da privatiza9ao da economia e da di~ 
mensao minima do sector publico, a actividade financei
ra do Estado deve reduzir-se -- fun90es claras e delimi 
tadas (simplificagao), instrumentos simples e uniformes. 

Nos aspectos de controlo desta actividade, assume esp~ 
cial relevo a defesa da legalidade, procurando-se que 0 

Estado respeite as normas estabelecidas, fiscalizando -
-se as infrac90es meramente formais da administra980 e 
nao os aspectos de fundo da gestao financeira. 

Porem, 0 cada vez mais necessario caracter intervencio
nista do Estado, vem por tudo is to em causa. 

Em primeiro lugar, a assun9ao pelo Estado de tarefas u 
ja cornponente e, cada vez mais, de natureza tecnica vern 
inverter 0 papel relativo dos politicos e dos burocra -
tas. Estes ultirnos sao cada vez rnais influentes no 
processo de tornada de decisoes politicas. Ao nivel PQ 
litico e ao nivel administrativo, a fusao dos aspectos 
tecnicos com os aspectos politicos passa a ser a regra. 



A distin9ao entre 0 momento da decisao e 0 momento da 
sua prepara980 esbate-se. Os proprios politicos naodes
denham apresentar-se como tecnicos ou reclamar para as 
sUas decisoes a cobertura de tecnicos. Quando nao sao 
08 tecnicos que assumem fun90es politicas (tecnocracia). 

Oepois, 0 culto da generalidade e abstrac9ao cede 0 pas 
so a procura da adequa980 concreta e da flexibilidade.
Em certos casos, a nova politica social exige mesmo me
didas que violam as regras da igualdade, como, por exem 
pIa, as medidas de descrimina980 positiva tendentes a 
combater as desigualdades sociais. Mas, seja como for, 
a nova mobilidade das situa90es sociais, dos processos 
rapidos de transforma980 (que 0 proprio Estado fomenta 
e procura dirigir) nao e compativel com regras fixas, i 
mutaveis e genericas de aC9ao. Oa administra980 exige~ 
-se, antes, a capacidade de ad~pta9ao e de inova9ao a 
prescri9ao da rotina. A adm,inistra980, que deve ser 
um fermento de mudan9a, nao pode, em si mesma, viver no 
imobilismo. Os campos de actu8980 discricionaria aumen 
tam, e, correspondentemente, a defesa dos administrados 
nao residira agora tanto no ~incipio da legalidade 
to no seu direito de participa9ao nos processos adminis 
trativos e na vincula9§o de administra9~0 a criterios -
transparentes de actua9ao. 

Tembem a ideia de neutralidade do Lstado e do seu apa 
lho so eram rudes golpes. Oeixando de lade a criti~ 
natureza supra-classista do Estado, focaremos sobretudo 
a crise de ideia de neutralidade dos aparelhos adminis
trativos. 

Neste aspecto, 0 crescimento dos e ctivos da fun980 
blica, exigido pelo alargamento da ectividade do Esta -
do, quebrou irremediavelmente a homogeneidade social e 
cultural do funcionalismo. Ao mesmo tempo que 0 pro 
gresso do sindicalismo atingia a fun980 publica, trans
portando para este campo formas de pensar e de reivindi 
car que supunham uma analise conflitual da sociedade e 
que destruiam a ideia tradicional do funcionario como 
"aervidor in reaae ral", 0 funcionario entende-
-se a si proprio, cade ve'z mais, como um "traca II 

com um estatuto social e profissional semelhante aos 
trabalhadores dos outros ramos de actividade. Reivin
dica90es como as de maiar participa9§0 na gestao dos 
servi90s, de independen B relativamente ao poder poli
tico, da estabilidade profissional e da objectividade 
nas promo90es tornam-se dominantes. 

Finalmente e sociologia da organiza9§o poe em causa a 
anterior ideia de que a efic ia tem apenas que ver com 
o modele racional de organiza980 administrativa. Em 0 

posi9ao a uma perspective que reduza a administra9Bo a 
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um sistema fechado 'closed system approach), salienta -
-se a importancia dos elementos externos ou ambienciais, 
como condicionantes da eficacia da organiza~ao ( 
system approach). lsto tem, nomeadamente, interesse 
no que respeita ao modo como ~ considerado 0 elemento hu 
mano. 0 funcionario, al~m de uma pe~a do sistema orga-
nizativo, ~ um sujeito com uma particular :.inser~ao pro
fissional, cultural, social e politica.;O seu funcio
namento nos quadros da administra9ao nao depende tanto 
das tarefas que ai the sao formalmente atrlbuidas, mas 
sobretudo das rela~oes sociais que ele mantem fora do 
ambito profissional. Oaqui provem 0 interesse que --na 
teoria da administra~8o -- passa a ser atribuido, nao 
apenas aos aspectos organizacionais internos 1 mas tam
bem aos condicionantes psicologicos e sociais da organi 
za~ao do trabalho administrativo e as rela~oes entre a 
organiza~80 administrativa e os factores externos ou am 
bienciais. 

No ambito da administra~ao financeira, este modelo do~ 
der e da administra980 aponta para novos papeis e fun= 
90es das finan9as publicas e do seu controlo. A activi 
dade finance ira do Estado, desenvolve-se e diversifica
-se na medida em que este assume diferentes tarefas je 

promo~ao e regula980 sociais. Surgem, entao, formes 
autonomas e diversificadas de interven980 social do Es
tado, cada qual obedecendo a um diferente modelo de 
gestao financeira. 0 velho principio formalista da m~ 
ra legalidade financeira da lugar ao da funcionalidade. 
Consequentemente 0 controlo das finan9as publicas deve 
transferir 0 seu centro de incidencia da estrita anali
se da legalidade dos processos, para a da adequa980 de~ 
tes aos objectiv~s sociais a prosseguir por cada sector 
da actividade financeira do Estado ou dos corpos publi
cos, No centro dos interesses do orgao de controlo dei 
xa de estar 0 "visto"(l) e passa a estar a II ao 
nanceira", 

(1) Fiscalizayso preventiva da correcyso jurfdico-financeira das despesas publicas, exerci 

de mediente 0 exame a que, para efeito de visto, sao submetidos os maia importantes ac 

toe e contratos administrativos cuja execuyso envolva deepeea. 
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CAPiTULO II 

.. n .... "''''''''' HISTOOlCA E ElliOitJADl:wt::NTO M 

Concentrando-nos no nosso pais, vamos agora an isar, de 
uma rma generica as transforma90es que nele se veri fica -
ram a nivel politico, econ ico e social, nos ultimos cin 
ta anos, antes de nos debru9armos sobre a evolu98o da nos
sa Administra9ao, j~ que esta, nao poder~ ser bem compreendi 
da sem uma referencia ao contexo socio-economico e politico~ 
-social no qual se insere em cada momento e que, por issomes 
mo, Ihe confere caracteristicas especificas. 

§1. TRANSFORMACOES POLIT E SOCIAlS NOS 50 ANOS 

Nao existiu em Portugal uma revolu98o industrial no sentido 
exacto do termo. A industrializa980 do pais desenvolveu-se 
ate fins do seculo XIX num ritmo lento. 0 capitalismo in -
dustrial apenas se afirma no fim do seculo XIX, mas naD com 
as caracteristicas de um liberalismo eEonomico cl~ssieo. 5-

senta em grupos eomereiais ou financeiros, mais au menos li
gados ao mercado colonial e protegidos pelo Estado. 

o rojecto dos seetores liberais da I§ Republica, inovador e 
re rmista, defendendo 0 desenvolvimento industrial acelera
do, a colabora~ao das classes, a remodela~ao do ensino e a 
aplica~ao de tecnicas mais modernas de gestao e de organiza
~ao do tra a ho, encontrava-se nitidamente avan9ado em rela
~ao ao nivel de desenvolvimento das r~as produtivas e, da
ds a crise econ iea e politics do regime republicsno, nao 
ehegou a penetrar signifiestivamente no meio industrial p 
tuguesl& 

o primei 0 documento a apareeer em Portugal sabre a II 10-
rismo" data de 1917 (1) e surgiu na revista "Portugal Medicol!; 
denominava-se "0 t iemo e s reeduc profieeionsl 11 e 
encontrava-se, nat ral ente, ligado a investiga~5es medicas. 

A partir de 1918, arios outros textos abordando aspectos quar 

[ll MARINt:ls PIRES OE LIMA. "NOTAS PARA UMA HISTORIA OA 
PORTUGAL ,.,", p.1303 

RACIONAL 00 TRABALHO EM 
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gerais quer especificos de organiza~ao do trabalho, surgem, 
defendendo 0 progresso tecnico e organizacio 
nal. Este projecto, que chegou a encontrar algum eco no mo 
vimento operariO portugues da epoca, foi bloqueado pela im
planta~ao do Estado Novo, muito especialmente ate aos anos 
40. 

Apesar das propostas desenvolvimentistas e modernizadoras de 
alguns respons8veis do regime, nos meados dos anos 30, pode 
dizer-se que 0 ultra-conservadorismo, a repressao, 0 autori
tarismo, a resistencia ~ abertura institucional, 0 protecciQ 
nismo, 0 cnndicionalismo industrial, a introdu~ao deumaes
trutura corporativa, 0 ruralismoe 0 anti-industrialismo fi 
zeram passar para um plano secundario os temas de organiza -
~ao racional do trabalho. 

Intensificam-se as horarios e ritmos de trabalho, ja que a 
mao-de-obra e 0 principal factor que faz variar os custos. 
Resiste-se, em geral, ~ modernizaGao e instaura-se 0 espiri
to de rotina. A empresa e um negocio e nao uma organiza~ao. 
Existem excep~oes a esta regra (com gestores modernos), mas 
que mais nao fazem do que confirma-Ia. 

o dialogo politico foi proibido e os quadros formados duran
te a I~ Republica, mesmo os tecnicos, nao foram absorvidos. 
Esta situa9ao, ao mesmo tempo que contribuiu para impedir a 
renova9ao ideologica do regime, levou-o a colocar-se numa a 
titudede desconfianGa em relaG80 a toda e qualquer novida -
de. 

o ritmo de introdu98o de novas metodos, ou a adoPGao de ou
tros, esta por vezes assim, intimamente ligada ao contexto 
politico, ja que pode, como no nosso caso aconteceu, resul -
tarj entre outros factores, de uma imposi980 de soluGoes 
pressivas. 

o processo de concentra9ao acentua-se; mas a acumula9ao ca
pitalista nao implica 0 assumir de riscos, nem exige grande 
capacidade empresarial. 0 Estado, sem recorrer a gestao di 
recta da actividade economica, toma a seu cargo a direc9ao e 
controlo de muitos sect ores economicos, quer atraves dos or 
gahismos de coordena9ao economica, quer atraves dos gremios 
obrigatorios. 

Numa organiza9ao de tipo corporativo, os grupos e as for9as 
sociais sao directamente institucionalizados pelo Estado de~ 
tro da sua organizaGao. 0 sistema corporativo construiu,a~ 
sim, um pais economicamente organizado e um Estado interven
cionista estruturalmente diferente da ordem republicana e Ii 
beral. 
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Durante as primeiros vinte anos, a actividade do governo 0-
rienta-se para uma reorganiza~8o do servi90s da administ 
g80 e para as grandes programas de obras p6blicas. 

o eclodir dB II Grande Guerra e a tese de neutralidade adop
tada par Portugal, roporClonaram-nos, porem, grandes lucros. 
Consolidada a SituB980 financeira e registado um apreciavel 
surto demografico, estevam criadas as condig5es para a inten 
sific 0 ~as actividades econ6micas, para uma certa expan -
sao industrial e abertura a novas ideias (1). 

Deapital controle, agorR directamente, as condig5es de tra
balho, reduz-se a autonomia do operario qualificada, eleva-
-se 0 nivel de instru980 e qualificag80 exigidas para cada 
posta de trabalho e tenta acelerar-se 0 progresso tecnica.R~ 
tomam-se as doutrinas classicas, quando ja outras teorias de 
gestao -- investigag80 operacional, teoria dos sistemas,eto
eram utilizadas em paises mais avan9ados. 

o processo de industrializsg8o, impulsionado pelo Estado 
leis de condicionamento, de fomento e reorganizag80 indus 
trial, isent;oes fiscais e outros spaios -- surge, assim, cQ 
mo um elemento dinamico na renovag8o da estrutura economica, 
levando-nos a uma tentativa de integra980 nas tendencias evo 
lutivas do tempo, se bem que nunca a uma situa980 de desen ~ 
volvimento em termos europeus. A isso obstava, nomeadamen -
te, 0 facto de a viabilidade das empresas se basear, nao so 
na sua co etitividade, mas em medidss de protecg8o legal e 
em garantias politicas das condig5es de funeionamento. 

Na decada de 50, 0 Governo comega a por em execu980 planas de 
desenvolvimento nacional - as chamados PIanos de 

( tambem a partir dests s tura que tomam vulto, entre nos, as 
ideias dOB chsmados d e1 os sociais --- direito ao trabalho, 
80 salario justo, ao p eno desenvolvimento do trabalhador co 
mo ser humano. 

Se, numa conceP98o gers , se po de dizer que estes principies 
eram imanentes a i oBafie liberal --- e Estado tinha aquelas 
atribui95es que pels a propria natureza n§o cabism no §mbi
to da "saciedade civil -- ales S§O, no csso portugues, encs
rados a luz da lido t na social cat61ica" (2). 

(ll Algumas, J' i date, considarades velhes s ultrspassedas noutras palese. 

(2l Enc!clicse "QUAORAGeSrmO ANO" e "MATER at MAGISTRA", 
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o dire ito ao trabalho foi expressamente estabelecido no nQl
-A do artigo 8Q da Constitui9ao (1), embora nao se tenha cri 
ado qualquer sistema juridico com vista ao pleno emprego ou 
segura de desemprego. Eventualmente este direito traduziu -
-se numa interven9ao do Estado sobre 0 mercado de trabalho , 
quer consumindo ele proprio trabalho, quer favorecendo 0 seu 
consumo privado. 

Quanto ao salaria justo, a " [statuto do Trabalha Nacional ll
, 

no seu artigo 21 Q , estabelecia 0 "direito ao sa io humana
mente suficiente", mas "sem prejuizo da ordem economica, ju
ridica e moral da sociedade tf

, e 0 artQ 3lQ da Constitui~ao de 
1933 conferia ao Estado 0 direito, ao mesmo tempo que the im 
punha a obriga9ao de "coordenar e regular superiormente a vi 
da economical!. (2) 

o conceito de [stado Social representa, assim, 0 abandono de 
certas ideias dos anos 30 (como a da auto-direc9ao corporati 
va da economia) e uma tentativa de moderniza9ao do regime qE 
o aproxima dos "Estados de bem estar!! da Europa ocidental -
neo-corporativismo, ou seja, a institucionaliza980 de uma cQ 
labora9ao organica e permanente de classes em todos os niveis. 

Expressoes como as de concerta~ao, particip aO t co-gestao, 
etc. datam daqui. Tentava-se substituir -- especialmente com 
Marcello Caetano -- a formula corporativa facista, despotica 
e estatizante, em favor de um neo-corporativismo "europeu" ; 
porem, este designio, se 0 chegou a ser, nao logrou afirmar
-se senao talvez ao nivel da Previdencia Social. 

De qual que I' forma, um processo lento mas efectivo de transfor 
ma980 do aparelho de integra980 politico-social do Estado No
vo estav8 em marcha e acabou pOI' nao comportar tudo 0 que du 
rante anos acalentara. 

A revolu9ao de Abril trouxe neste aspecto, importantes trans
forma90es. 

Para a18m do que adiante se dira sobre 0 novo modelo da rela-
9ao entre 0 Estado e os cidadaos, importa, para Ja, salientar 
as modifica90es quantitativas e qualitativas do sector publi-
co. 

[1) Acrescentado ne Reviseo Ccnstitucional de 1951; 

[2J ~ especialmente significativo 0 nQ3 deste artigo 319 :" Cabers ~os salarios a parte do 

rendimento que restar. depois de justa remunera9so dos outros factores de produ9so". 
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Quanto ~s primelras, 0 acentuado cresCl~ento deste s~ctor 
provocado sobretudo pela reforma agr~rla, pelas nacionaliza 
.; 0 e s, pel 0 au men t 0 d a s em pre s asp u b 11 cas, pel as in t e r v e n <Pes 
e pelas unidad~s dolectivas. 

Quanta as segundas a multlpllca980 das madelas administrati 
vas, desde a modelo empresarialat~, aos v~riD~ ni~eis do mo 
delo aut~rquico e autDn6micD~ 

, , 

§~. EVOLUCAO DO APARElHO, An~lH~ISTRATlVO E DAF,UNCAO PESSOAL \A ADt,H\;I2; 
, ! -;,' -

TRACAO POBLICA PORTUGUESA 

Nos, fins d~s enos vinte a questao financeira era inquietante. A politica 
do Estado'Novo consistira em reduzir sUbstancialmente as despesas median
te severas economias e proceder a uma me1hor administra9ao dos dinheiros 
publicos. 

Por ouEro lac;lo, preocllP~c:lQCOm a i'ordemti e 0 prestigiado £:sfado, ogove!. 
r10 procurou, especia1menfe no inicio da decada de .trinta, proceder- a uma 
reorganiza9ao gera1 da administra98o. ' ',' 

t;:m~l)U10 de 1930, num dos sel,lsdisGursos, Salazar dizia: "Todos sahem de 
onde virnos ~de urna das ' desorganiZa«;Qes Clue'emPortug~i~e de-

na econornia, finam;as;, po11l:ica e na Administra 

Em todos os ministerios foram 1evadas a efeito reestrutura90es internas 
com a uma organiza980 mais efiaiente, mas sobretudomais econ6mica 

Assim, e tend~ em vIsta tambem uma politiclildid,gi9? para 0 fbrtalecimen
to do prestigio do estado, trar;;aram-se orientagoes'rio sentido de mor-ali -
zar a administra9ao, procedendo-se a uma tipologia, quer das estruturas 
administrativas, quer das categorias dos funcion~rios~ 

Neste campo a importancia do Decreto-Lei nQ ·Z6115, de 23/11/1935, nao 
pode ser desvalorizada(l) 

Pretendendo ser apenas, como ele pr6prio se intit.ula, uma "Reforma cbs Ven 
c i men t 0 s d 0 Fun c ion ali s moe i viI ", . n e 1~ sed i sci P 1 ina u, tam b em 
de uma forma ri da, toda a "Fun 130 Publica". 

(ll Anteriormente. a Lei de 3 de Setembra de 1897 e a Decreta de 25 de Novembro do mesmo ano. 

tinhem j. estabelecido regres geraiS para a reorganizaQ§o dos serviQos da sdlinistrsQ§o 

central. TRINDADE COELHO."MANUAL POLlncO DO ClOAOAO PDRTUGUeS". Lisboa-190B. pp533-534 
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I os to co a autorldade que caracterizava todo 0 regime ( 
ue os artigos 49 e 79 do Decreto-Lei nQ 26115 s bem um 

xe plo), tipificou as estruturas administrativas e bou 
em 692 ca ego ias todos os postos de trabal se enten -
deu devere ser inseridos nas mesmas classes (27 a altura). 

Os fu cionarios foram integrados na grelha sala'ial por cri-
~ri s de habilita~6es, dura~io de carreira e v I na hie -

rarquia, tendo-se procedido a uma disposi~ao da; oes s 
9 ndo uma ordem de exigencia com base num conhe~imento emp -
rico das mesmas e tendo em considera~ao 0 respectivo valor 
econ ico e social. Estamos, talvez, muito per to do todo 
de ordenamento, uma das variantes dos sistemas globais (nao 
quantitativos) de qualifica~ao de fun~oes. 

s efectivos a que entao se aplicou, 25 588, ficavam distri
buidos por Minist~rios, cujos quadros, a partir de 1 de 
neiro de 1936, seriam rigorosamente os descritos nos respe 
vos or~amentos, sendo as dota~oes constituidas em pir ide. 

Os principios deste diploma e das leis organicas que Ihe se 
guiram sao ja 0 embriao do actual sistema de carreiras, em 
bora ainda muito incipiente e grandemente temperado por um 
sistema de emprego. A titulo de exemplo poderemos citar as 
artigos 21Q e 22Q do decreto-lei nQ 26 115. de 23 de Novem -
bro de 1935. 

s nomea90es para categorias remuneradas por letra superior 
a T, dependiam ra isito de habilita9ao minima do 5Q a-

o do Liceu, ou equiparado, e os lugares de chefes de sec~ao 
e chefe de reparti~ao dependiam da habilita9ao com cur so 
perior ade uado. 

As romo90es efectuar-se-iam, em regra, para a categoria i 
diatamente superior na escala geral do funcionalismo do Es 

o apo tando se para 0 concurso, mas permitindo-se em mui -
os casos a simples escolha. 

As unida es organicas, rigidas e hierarquizadas, encontrav 
se logo indicadas no seu artQ 1Q: 

s; 
s; 

-secretarias; e 

Por ,esta politica, sobremaneira interessada no saneamento 
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financeiro, sacrlficou, em nome de uma organiza98o mais e 
ficiente e economica, os Interesses dos funcionarios e, ao 
impor uma uniformiza98o demaSlada. estrangulou ~ nascen9a 
toda e qualquer capacldade operatlva de servi90s que, pelas 
suas caracteristlcas especlais, necessltavam de uma dinami
ca propria. 

E e esta administra980, aSSlm organlzada, em que as crite 
rios de recrutamento e de selec980 passaram, a pouco e pou 
co, a ter mais a ver com a fldelidade politico-ideologica ~ 
do que com criterios de competencia, e em que diplomas co 
mo 0 decreto-Lei nQ 22 217, de 13 de Maio de 1935, imp oem 
uma coopera9aO acritlca na reallza980 dos fins superiores ill 
Estado que, utilizando 0 esquema de organiza98o burocratica, 
vai dar origem a urn funclonamento altamente burocratizado. 

o sistema hierarqulco, a estrlta delimlta980 de fun90es,a 
cria980 de rotinas administratlvas, a compensa98o da obedi
encia e do seguidismo com a sub ida na escala hierarquica 
cria no individuo - como diz Riesman - um Ifradar" que 
Ihe permite ajustar-se a estrutura e saber nela comportar -
-se. 

o dever de obediencia e a desresponsabiliza98o nas deci
soes sao caracteristicas deste sistema. 

Porem, ~ medida que a lnterven980 do Estado vai aumentan
do pelo alargamento das suas fun90es economic as e sociais , 
a estrutura interna do sector publico vai-se estendendo por 
uma gama extremamente vasta e complexa de organismos. 0 
aparelho administrativ~, respondendo a necessidades reais 
da vida colectiva, necessita cada vez mais de adoptar crite 
rios de racionalidade e de eficiencia, tanto mais que as 
seus efectivos aumentaram consideravelmente. 

A propria analise de certos dados sobre a evolug8o de ef~ti 
vas por departamentos ministeriais evidencia bern as areas
em que se situou a surto de desenvolvimento verificado a 
partir dos anos 40: fomento da industrializa98o, intensifi 
cagao das obras publicas, etc .. 
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ANOS 
AUMENTO 
RELATiVO 

MINISTtRIOS 
1% so- % I 

1935 !:c: 19351 19681 bf~H) 1968 bf~o I 1918 
WI:8lII totll!i I tOt<i!1 11968 11918 

! 
Mif!i§t~io$ tradicionais: 

N~iOf; l:stmf91iro$ •• i98 .14 
44S I 0.

28
1 1 299 

0,43 124,7 191.9 
JI.i§ti~ •••••••• , ••••• ::Us J 660 2,21 10 714 3.54 282,8 192,7 
e~ lit C!.!ltlJfiil •••• 15814 59,31 50 371 31,3 126389 41,8 218,6 150,8 

Mil'list'riOf; com \/O~O p;ilflil 0 dlilSenvolvimento econ6mico 

;.._ ....... 8~ ••• 

"Turismc ••• if 1 3S9 5,21 13659 
@~If.lIt"'· ... • 

8,49 27652 9,2 883,4 102,4 

NOTA~ MIG \Ml ll\~lIlm diKfim4~ t:IOf m4nist~iO$ Of; dlllOOS fj!i$p;ilit&ll'ltj!i$ 1lO$ :3 Illti. 
mos m4l'1istwiiiilill t:IOfque iiiIm 1935 JlIl'lCOl'ltmViill"lWlII fltl,midOll Of; doi$ 
~umos iii iiiIm 1968 ~fIIlII&ll"lWlll tOOo~ .IJ~ 00 Ministikio ~ Ecooom4l1. 

(1) 

Dai que, no quadro que apresentamos, nao seja de espantar que 
de 1935 a 1968, por exemplo, as ministerios vocacionados pa
ra as actividades econ6micas, mostrem um aumento re1ativo de 
efectivos da ordem dos 883,4%. 

E, a pouco e pouco, toda a rigidez da Reforma Administrativa 
de 1935 foi desaparecendo, nao porque inicialmente 0 poder PQ 
litico tivesse perdido for9a, mas porque a constante necessi
dade de adapta9aO da maquina administrativa as suas novas r s 
ponsabilidades nao a comportava. 

Surgem, assim, a par das antigas estruturas que se v§o degra~ 
dando, novas estruturas e novas categorias de funcionarios que, 
por vezes tambem -mais nao visam do que melhorar estatutos re 
muneratorios. As poucas regras de densidade dos quadros nao 
se cumprem, instalando-se um .. sistema!! de descoordenat;8o que 
mais n§o e do que 0 resultado do maior ou menor dinamismo de 
uma chefia ou de um ministro e do seu respectivo peso politi
co muitas vezes apenas servindo aspirat;oes individuais. 

o fenonemo de burocratizat;ao, isto e, a penetra9ao dos meta -
dos e processos burocraticos como tipos de rela90es humanas , 
de pensamento e de decisao e um peso que esta lange de se tor 
nar mais leve. 

( 1) FONTE: F.Diogo da Silva. "PARA UMA POLlTICA DE RACIONALIZAQAO DE EFECTIVOS NA ADMINIS 

TRAQAO PdBLICA". in Reviata de Adminiatra~80 P6blice.(~J, 1979, p.234. 



A gestao administrativa continua a manifestar tendencia para 
a centraliza~eo; os dirigentes nao tem tempo para prevere 
planear, absorvidos par tarefas que as mais elementarespri.Q. 
cipios de racionaliza9ao indicariam deverem ser delegados. 

Alias, esteprocesso geraum cicIo vicioso, ja que nao per
mite as minimas condi90es de motiva~ao no trabalho dos fun
cionarios dependentes, pelo proprio desconhecimento d)S fins a 
a ti ng ir. Como de fesa, as func i ana tendem, tambem, a 
orientar-se mais nosentido da est rita legalidade do que no 
da produtividade. . 

Com 0 agravamento desta situa~ao foi crescendo a conscien -
cia da necessidade de uma reviseD dos matodos de trabalho 
administrativo e de se proceder a um estudo, com base em dB 
dos tacnicos, da necessaria organiza9aO dos servi90s p6bl 
cos. 

Pelo Decreto nQ 38 503, de 12 de Novembro de 1951, foi cria 
da a Comiss§o Central de Inquarito e Estudo de Eficiencia -
dos Servi90s Publicos, com a finalidade de "averiguar e es
tudar os factores de e ende a produtividade dos mesmos 
servi~os e PI' I' as medidas que tendem a la ll

• 

A Lei nQ 2090, de 21 de Dezembro de 1957, no seu artigo 10 Q, 
ptevia a 'ieria~ao de urn servi~o permanente eneatregedo de e~ 
tudar e proper 0 que julgar mais conven te a progressive 
raei i ao dos servil$os". 

Pela Resolu~ao do Conselho de Ministros, de 18 de Marl$o de 
1959, eonstituiram-se nos Ministerios Civis comissoes de 
simplifiea~80 administrativa incumbidas de rever os matodos 
de trabalho burocratico e os processos de contacto com 0 pu
blico, propondo as providencias atinentes a simplifica980 de 
uns e outros. ° proprio Decreto-Lei nQ 42 800, de 11 de J~ 
neiro de 1960, que veio permitir e determinar transferencias 
e de1ega90es de poder, result au do trabalho destas comiE:ooes. 

Em 1961, 0 artigo 26Q da Lei nQ 2 Ill, de 21 de De 
zembro, autorizava a governo a "promever a 
serv s p licos, a fim de melhorar a sua 
tar as garantias dos rticulares e as seguraI' uma efecti 
va cooper ao do pub ico com a Administra~ao". 

A 8ase IX da Lei nQ 2 123, de 14 de Dezembro de 1964, relativa 
ao Plano Intercalar de Fomento, Butoriza 0 Governo a promover, 
entre outras diligencias II a moderniz ao das icas e me-
todos de trabalho nos servi~os p licos". 

Enos traba1hos preparatorios do III Plano de Fomento, veio a 
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constituir-se um grupo de trabalho para a Reforma Administra 
tiva que tinha como fun90es: 

" El~borar um relatorio analisando a situa~ao de efi-

ci ia da administra~ao publica e p 1i-
nhas s da reforma inistrativa pe 
necessidade da ta~ao das do Estado aos 

erativos da vida de uma socie moderna e em 
ao das exigencias do desenvolvimento economico 

da Na~ao numa situa~ao aberta a concor ia inter-
naeional. " 

Em 1967, pel0 Decreto-Lel nQ 48 058, de 23 de Novembro,e cria 
do 0 Secretariado da Reforma Administrativa que intervira,de 
acordo com 0 seu artlgo 2 Q, nos seguintes dominios: 

Estatuto juridico e cond190es economico-sociais dos 
servidores do Estado; 

- Forma98o e aperfe190amento proflsslonal dos funcio
narios; 

Organiza98o da AdminlstraQ8o, nos seus varios secto 
res e esca1oes. e estrutura dos quadros de pessoa1; 

- Metodos de trabalho e tecnlcas de 
servi90s publicos; 

funlonamento nos 

InstalaQio e equlpamento dos mesmos serviQoSt 

- Relagoes humanas e rela~oes pGblicas; 

- Revis80, codiflcag8o e divulga980 de providencias 
gis1ativas e regulamentares sobre os assuntos anteri
ormente referidos. 

Sobre a organizaQ8o e execug80 do III Plano de Fomento 
1968-1973, a base IX da Lei nQ 2 133, de 20 de Dezembro 
1967, diz: 

para 
de 

II 

A fim de assegurar a execu~ao do III Plano de Fomento w 
ao Governo: 

Promover a gradual execu980 da Reforma Administrativa, 
designadamente no que se refere a forma980 profissio -
nal dos funcionarios, a moderniza980 de estruturas e 
metodos de trabalho dos servi90s pub1icos; 

- Aperfei90ar a organica dos servi90s centrais de plane~ 
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mento, tendo em ~ista, especlalmente a apoio t~cni~o 
a prestar 80 Conselho de Minlstros para as assuntos 
econ6micos; 

- Promover, sempre que se reconhe~a necessarIo, a cria 
~§o ou reconvers§o dos servl~os nos Minist~rios e 5; 
cretarias de Estado, por forma a completar as estru~ 
turas necessarias ao acompanhamento da execu~§o do 
Plano e a elabora9§o dos programas e relat6rios anu
ais; 

- Prosseguir no aperfei90amento da cobertura estatisti 
ca do espa~o portugues; 

- Estimular e apoiar os es~or90B de moderniza~§o e au 
mento da produtividade das empresas, mediante presta 
9§0 de assistencia tecniea, incentivos f scais, fa~ 
cilidades de credito e outras providencias; 

Participar no capital de empresas necessarias ao in1 
cia ou desenvolvimenta de actividades e empreendime;" 
tos com interesse para a realiza~§o dos objectiv~s -
do Plano. 

E dentro deste contexto, e uma vez mais a pretexto da neces 
sidade de fixar uma nova tabela de vencimentos para a Fun= 
980 Publica, que surge 0 Decreto-Lei nQ 49 410, de 24 de No 
vembro de 1969; este diploma, apesar de, no seu preambulo, 
se fazer eco das preocupa96es acima referidas, POliCO mais 
fez do que catalogar (tarefa de qualquer modo util, dada a 
anarquia reinante ), as categorias a data existentes e que 
ja somavam 1 270 (correspondendo a cerca de 165 000 funcio
narios). 

o referido Decreto-Lei come9a por estabe1ecer disposi96es so 
bre vencimentos, reduzindo 0 leque salarial de 1 para 8,4 (0 
de 1935 era de 1 para 20); a segunda parte integra disposi-
96es sobre regalias econ6mico-sociais e a terceira parte es
tabelece disposi~5es sobre cria980 e reorganiza98o de quadITs. 

Determina ~ se a cria9§o de quadros ~nicos em cada Ministerio 
para certas categorias de pessoal administrativo e auxiliar , 
passando as secretarias-Gerais a deter a respectiva capac ida 
de de gestao. Assiste-se a um esfor90 no sentido de discri~ 
minar funcionalmente certas categorias, apesar de a regra 
continuar a ser a de uma rela980 abstracta entre 0 cargo e 0 

vencimento. 

Exigem-se novas habilita96es para provimentos em cargos publi 
cos e estabelece-se para 0 pessoal administrativo e escriturK 
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rios-dacti16grafos. 0 recrutamento por concurso de presta -
9ao de provas. 

Porem, logo a seguir 8 publ1ca980 deste dlploma, em dif~ren
tes leis organicas. come9aram a derrogar em massa os seU3 prin 
cipios, introduzindo dlSpos190es que com eles nada tinh3m a 
ver. 

E era esta a situa980 aquando do 25 de Abrll de 1974. 

A Administra9ao que, como Vlmos, nao se encontrava sequer a 
daptada ~ situa9ao politlca, econ6mica e social anterior, pe 
rante as novas modifica90es constitucionais e s6cio-politi ~ 
cas, surge completamente desajustada. A Instaura9ao do re 
gime democr~tico e a sua institucionaliza9ao na Constitui9a; 
da Republica de 1976 colocavam novas exigencias ~ maquina ad 
ministrativa: 

garantia e promo98o da partlclpa9ao popular nas tare
fas da administra980 publica (art Q268 Q , nQs 1 e 3); 

- promo98o da transpArencia dos processos administrati
vos, garantindo n~eadamente 0 direito dos cidadaos a 
serem esclarscidos quanta aos actos do estado e ~ ge~ 
tao dos servigos publicos (artigo 48 Q , nQ3) e quanto~ 
marcha dos processos em curso em que estejam directa
mente interessados (artigo 269 9 , nQl); 

- respeito p9 1 0 9rincipio da legelidade e impsrcialida
de (artigo 267 Q, nQZ); 

- combate ~ burocratiza980 (i.e., ~ prevalecia de um es 
pirito corporativo) como forma de aproximar a adminis 
tra9ao dos particulares (artigo 268 9 , nQl); 

- prom0980 e descentraliza980 (artigo 268 Q, n Q2); 

- prom098o e raciona1iza980 dos servi90s (artigo 268 Q, 
n Q3); 

institui980 de um estricto principio de responsabili
za980 do estado e dos pr6prios funcion~rios pelos pre 
juizos causados i1icitamente aos cidadaos, no exerci~ 
cio das suas fun90es (arti§os 21 9 , nQ1 e 271 Q ): - , 

- prom0980 de uma adequada participa980 dos funcion~ri
os na defini9ao da politica sectorial (artigo 81 Q , al~ 
o ) • 

E 0 que acontece e que, mais uma vez, as transforma~oes econ6 
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micas e sociais nao foram precedidas, nem mesmo acompanha 
das por transforma90es da ~minlstra9ao Publica. 

o desenvolvimento sOClo-econ ICO e a reforma adrninistrati 
va sao dois processos Interllgados. 0 primeiro, modifi ~ 
cando as estruturas; a segunda devers criar, encorajar, e~ 
nalizar e planifiear 0 desenvolvimento eeon ieo. Sem urna 
adrninistra9ao aproprlada, os pIanos de desenvolvimento fa
lham; sem um processo dinamlco de desenvolvimento, a Ad 
n/islra9ao Publica ficara inerte. Daqui 0 falar-se ca a 
vez mais em " administ do deaenvolv II, que nunea 
devers cor responder a um novo sector, nem a uma nova forma 
de enearar a actividade adminlstrativa. 

Se podemos dizer que a Ide~a de Reforma Adminislrativa 
me9a por ser um " ea tado de eapirito" e exige depois urna!! 
mada de eonac ia" da sua necessidade, depois do 25 
Abril essa " de consc ian perdeu 0 carscter exe 
sivamente tecnocrstico que tinha e envolve, agora, aspee 
politico-sociais como a descentrallza9ao, a participa9ao e 
a democratiza9ao da admlnistra980 publica. 

Os actuais objectiv~s da Reforma e da Moderniza9ao Adminis 
trativas tem obtido uma formu1a980 generica re1ativamente 
unanime nos programas dos varios governos, assumindo con -
ceitos que poderemos eng lobar em dois pIanos: 

Inatitucional - descentraliza9Bo e desconcentrs980; 
organizs9ao ds gestao publics par 
cipada; 

T izativo - or9amenta9ao programa; ges
tao por objectiv~s; racionaliza9ao 
do trabalho administrativ~; raci 
1iza9ao da gestao de espa90sj in 
matiz8980; etc .. 

o III Governo Provisorio, denunciando uma preocupa9ao com a 
modernizs980 da administra9ao publica, cris uma Seeretaria 
de Estado ds Admi strs980 Publics dependente do Minlste
rio da Administra980 Interna. 

Foi esse servi90, que por vezes a1c~n90u a autonomia de Mi
nisterio, que passou a oc af-se do estudo e organiz ao do 
aparelho do Estado. 

A situ8980 continuou, no entanto, a ser mais ou menos cao 
ca, a profusao de 1egis1s980 continuando a dar origem a p 
vilegios e injusti9SS. Assiste-se, mais uma vez, a cria-
980 de novas estruturas, em muitos casos paralelas, e ~e 



tiplas categorias que mals nao pretendem do ue mel orar si-
tua95es pontuais, j~ que nao correspondem a cargos co 

os cionais diferentes, usando-se e abusando-se omead~ 

te a partir de 1970, do sistema do primeiro provime to. 

o aumento dos e ctivos acentua-se e as timidas rnedidas de 
restri~ao, introduzidas pelo reto-Lei nQ 676 74 de 23 de 
Nov ro e 29 76, de 24 de Abril nao produziram grande 
pacto. Em 1978, 0 ro de categorias era j~ de 3 120 c r 
respondendo a 298 311 ncion~rios (conv nao esquecer n 
tes numeros, os cerca de 40 000 adidos ingress ados do Q.G. (1) 

Porem, na seq ncia de urn Projecto de Reclassifica~ao elabo
rado ern 1979 e de um Projecto de lei de Bases da run9ao P 
blica com a saida do recreto-lei nQ 191-c 70, de 25 de 
nho, deu-se urn passo largo na defini~ao dos par s a1i-
zadores do sistema da Fun~ao Publica: 

estabeleceram-se regras tendentes a uma i iza a 
dos quadros de pessoa1, quer no que res elLa a sua 
tematiza9ao, quer no que respeita as respecti as re
gras de densidade; 

2 

optou-se elararnente por urn sistema de earreiras ten 
do-se finido os seus diversos tipos por referencia 
a gre a salarial existente e preconizando um desen-
volvimento i tico para grupos de id§nticas habilita 
~oes; 

apontou-se para uma uni rmiza~ao dos principios ge
rais de ingresso e aces so nas carreiras, preconizan 0 

-se 0 regime de concurso como forma normal de pro l -

mento; 

troduziram-se as no<;5es de !l 

ree 
do-se 
menta 

funcional u
; 

Beeu-se 0 valor 
a frequ§ncia de 
profissional; 

de fun<;ao-f 
aca;;:oes de 

funcional 

m-8<;ao 
rmat;8.o 

c s 
e a e 

e B 

valorizou-se a aprecia<;ao do 
gestao de recursos humanos; 

rito como aleman de 

[11 - DE aetH'do corn um "INQUI::RITO AOS RECURSOS HUMANOS OA Ptl8LIGA" promovido Dele 

OOEFAP. em HlB3 e divulgedc em 19BI3. os efectivos ds Adrniootl"SySO Cantral autlI -

ram para 344 428. 

2J - Sistsms ds cSI'l"eil"ss "eba!'" to" , ja que se admite a aplicayac de determinadas re -

gra5 de interccmunicabilidade legalmente fixadas. 
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- criaram-se, pela primeira vez, algumas carreiras ho
rizontais ou planas. 

a De ere t 0 - Lei n Q 1 9 1 - F / 7 9. de 2 6 de J u n h 0, ref e r e- sea 0 e x e r -
cicio de fungoes dirigentes e nele se procurou conjugar opr~ 
cipio da 'estabilidade/continuidade da administra~ao com as 
necessidades de evolugao do aparelho administrati~o. Insti
tucionalizou-se a comissao deservlgo como forma ~e recruta -
mento para 0 exercicio de fungoes dirigentes e d mitaram-se 
as respectivas areas de recrutamento. 

A aplica~ao destes diplomas, nomeadamente do D~creto-Lei nQ. 
191-C/79, tornou-se morosa e dificil, talvez porque a adminis 
tragao nao se encontrasse preparada para 0 receber. as ser~ 
vi~os nao possuiam, na grande maioria dos casos, orgaos espe
cializados em gestao de pessoal e as duvidas de interpreta~ao 
levantadas acumularam-se. 

A falta de estruturas e de pessoal com uma formagao adequada 
pode assim levar - e levou - a enormes dificuldades na apli 
ca~ao de um diploma e ate a custos elevados. -

Tendo em ~nsidera~ao a importancia que 0 factor humane desem 
penha em qualquer processo de mudanga, a formagao dos traba ~ 
Ihadores da administragao publica, que constituia atribuigao 
exclusiva do S ervi~o Central de Pessoal, passou a competir a 
Direc~ao-Geral de Recrutamento e Forma~ao, hoje Direcgao-Ge -
ral da Administra~ao Publica (1) e ao Instituto Nacional de 
Administra~ao que, actuando no sector publico administrativo 
e empresaria1, se destina a formar quadros tecnicos e dirige~ 
tes. 

Continuando, porem, a mostrar-se necessario: 

- implementar urn sistema de gestao previsional de efecti 
vos conducente a criagao e reorganiza~ao de servi~os , 
quadros e carreiras de pessoa1 e introduzir novas con 
cep~oes de mobilidade; 

estabelecer os principios gerais enformadores de uma 
politica de recrutamento e selec~ao; 

- restringir a admissao de pessoal na fun~ao publica e 
estabelecer medidas atinentes ao seu descongestioname~ 
to; 

- e, prevendo-se que as medidas de racionaliza~ao das es 

... 
[ll A respective lei org§nica encontra-ae actualmente pendente de aprecisQio palos orgaoa 

competentes. 
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truturas da Administra9ao poderiam levar a constitui 
980 de efectivos excedentarios, proceder a defini~ao 
dos criteriosa. que deveriam obedecer quer a sua ~ 
tao quer a sua recoloca9ao~ 

foi publicado 0 pacote de Maio de 1982, que regulamentou es -
tes aspectos respectivamente pelos Decretos-Leis nQs 165/82. , 
171/82, 166/82, 164/82 e 167/82, todos de 10 de Maio. 

Este conjunto legislativ~ fOi, porem, revogado em Fevereiro~ 
1984 e 0 pr6prio Decreto-Lei nQ 191-C/79, substit~ido pelo De 
creto-lei nQ 248/85, .de 15 de julho. 

~or este diploma, que tambem nao e a Lei de Bases. que urgiae 
urge elaborar para a fun9ao publica, se definiu, em termosnOO 
muito diferentes dos anteriores, uma nova estrutura9ao das r 
reiras. 

Como elementos inovadores nao queremos deixar de referir: 

o apelo duma utiIiza9ao sistematica da metodologia da 
analise e qualifica~ao de fun~oes; 

- a valorizae;ao da qualifi(}-8e;ao profiss'ional - atr13ves 
do, ainda nao regulamentado "concurso de hatdli.tai$BpH 
sera possivel ultrapassar 0 obstaculo da falta dB fo£ 
mae;ao academ~ca de base, utilizando novas formas· de 
intercomunicabilidade vertical mais alargadas ejus -
tas; 

- a institucionalizae;ao da fun~io-forma~ip e urns defini 
9ao das respectivas areas de actuae;ao; 

- e 0 reconhecimento da necessidade de re sa do actu
al sistema de classificae;ao de servi90 no sentido de 
uma maior bbjectividade que funcione, que~ como con -
trapartida justa do trabalho desen001vidci, q~er como 
um incentivo ao merito. 

Apesar destes aspectos, 0 Decreto-Lei nQ 248/85, ~ao conse -
guiu no seu conjunto, pelo menos ate agora, atingir urn dos 
objectiv~s que se propunha; !lrefor~ar a motiva~io dos tr 
Ihadores, abrindo efectivas rspectivas de carreira num 
dro de selectividade". 

E, talvez por nao se encontrar ainda adequadamente regulame~ 
tado, sao rarissimQs os quadros de pessoal alterados de acor 
do com as suas disposi90es. 
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Mais grave do que acontecera em 1979, a administra~ao nao so 
nao se encontrava preparada para a receber, como nao lhe re 
conheceu real utilidade. chegando mesmo a pensar-se na suare 
v09 a 9 8o quando da entrada em fun90es do X Governo Constitu ~ 
cional. 

Com a objectiva de crlar condi90es para a sua rapida e eficaz 
aplica980, foi preparado pel0 Secretariado para a Moderniza -
980 Administrativa um proJecto de decreto que se encontra em 
fase de discussao. 

o que e certo e que a Decreto-Lel nQ 248/85, de 15 de Ju1ho~ 
encontra em vigor, podendo actualmente considerar-se como leis 
quadro enformadoras do regime juridico da ~ministra9ao Publi
ca as: 

- Decreto-Lei nQ 248/85, de 15 de Julho (regime geral de 
estrutura980 das carreiras da fun980 publica); 

- Decreto-Lei nQ 191-F/79, de 26 de Junho (exercicio de 
fun90es de chefia); 

- Decreto-Lei nQ 41/84, de 3 de Fevereira (principios ge 
rais sobre a cria9ao e reorganiza~ao de servi90s e a1-
tera9ao de quadros de pessaa1, planeamento e controla 
de efectivos e Instrumentos de mobilidade); 

- Decreto-Lei nQ 44/84, de 3 de Fevereiro (principios g~ 
rais sabre recrutamento e selec980 de pessoal e proce~ 
so de concurso na fun9ao publica); 

- Decreto-Lei nQ 43/84, de 3 de Fevereiro (condicionali~ 
mos que podem dar origem a constitui9ao de excedentes 
de funcionarios ou agentes da fun980 publica e defini-
980 dos criterios a que deverao obedecer a sua gestao 
e recoloca98a) 

- Decreta-Lei nQ 45/84, de 3 de Fevereiro Cmedidas rela
tivas a atribui980 de incentivos para a fixa980 na pe
riferia do pessoal da fun~ao publica); 

- Decreta-Lei nQ 44-B/83, de 1 de Junho (avalia98o do me 
rito (1). 

(~~) Incluimoa tambem aqui pels import§ncia de que se reveste ou de que sa deveria revestir. 
o Decreto-Lei nQ q 83. ja que a svslia9Bo do merito constitui. actuelmente, urn ina -
trumento indispensevel numa pol!tica de gestao integrada de recuraoa humanoa. Este d~ 
ploma. como ae sabe, substituiu a anterior Decreta regulamentar oQ57/80, de 10 de Outu
bro, cuja aplica9Bo se encontreva suspense dasde Marco da 1982. Porem,e como ja sa di~ 
sa, a Decreta-Lei nQ 2Q8/85. da 15 de Julho, apontou deoididarnente no aentido de sua 
revisBo urgente. 
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o X Governo Constitucional,a pesar de continuar a reconhecer 
uma importancia fundamental a Reforma e Moderniza98o da Admi 
nistra~8o decidiu, porem, extinguir a Secretaria de Estadoda 
Administra~8o P~blica e integrar as respectivas atribuiioes 
e competencias num unico servi90 -- a Direc98o-Geral da Admi 
nistra980 Publica -- agora dependente do Ministerio das Fi ~ 
nan9as (Secretaria de Estado do Or9ament~. (1) 

Criou-se, tambem, junto da Presidencia do Conselho de Minis
tros (2) 0 Secretariado para a Moderniza98o da Administra9ao 
e que tem como principais atritui90es "promover a inova~io e 
a reforma select iva no seio da Administra~io lica, visan
do 0 aumento da e ia global da gestio publica, a melho -
ria da sua re io com os administrados, a desburocratiza~io 
dos servi~os do Estado~ a simpli ca~io dos procedimentos ad 
ministr ivos, a descentrali 1 de e a ra 
cionali dos meios Iicos If 

As repercussoes da sua actua9ao irao, par certa, depender da 
adesao e participa9ao de cada orgao ou servi90 nas suas ori
enta90es e na concretlzagao dos projectos que haja por bem 
promaver. 

£ que como sabemas$ e 0 nos sa recente passada nos camprova,as 
verdadeiras mudan9as teraa de partir, ou pelo menos cantar com 
a real empenhament~ dos servi90s que as iran implementar. 

ttl Decreta-Lei nQ ~97/85. de 17 de Dezembro e Decreto-Lei nQ229/86. de I~ de Agoeto. 

(2) Decreta-Lei nQ 203/86, de 23 de Julho. 



CAP:LTULO III 

A ideia de que a administraq~o deve dispor de pessoal compe
tente n~o ~ nova. Como tamb~m n~o 0 ~ a de que este pessoal 
deve receber uma formaq~o adequada, quei inicial quer reeor
rente. 

No entanto, 0 papel e a natureza da formaq~o s~o entendidos 
diferentemente, consoante 0 modele global de administraqao re 
que se parta. 

E facil en tender 0 porque desta apertada relaqao entre made
los de administraqao e modelos de formaqao. 

POI' um lado -- e no plano dos conteudos de formaqao cada 
sistema de administraq~o procura interiorizar nos seus mem
bros os principios que considera fundamentais. Par outro~ 
do - e agora no plano das t~cnicas de formaqao - 0 proprio 
modo de formal' depende das aptid5es e capacidades que se pr~ 
tende estimular no formandQ,e tamb~m do conceito que se tem 
da relaqao existente entre ele e a ~dministraq~o, agora na 
sua veste de titular do poder de oriental' a farmaq~o. 

Uma vez que, nos capitulos iniciais, procuramoscaracterizar 
esses modelos globais e lig8-10s a questoes ainda mais nda 
mentais, como a natureza das funqoes do Estado, estamos ago
re em condiqoes de particularizar a repercuss~o que tudo is 
to tern no plano de formaq~o. 

Tal como anteriormente, adoptaremos aqui uma perspectiva ti 
pologica. Ou seja, procuraremos a partida, descrever os mo 
delos caracteristicos de formaqao na sua forma "pura". Cum 
pre observar que tal como os "tipos ideais" de Max Weber, e~ 
tes modelos representam formas ideais au tendenciais e nao 
experiencias historicamente verificadas. Em cada experien -
cia historica havera, parventura, realidades hibridas, embo
ra se possa notal' a predominancia de traqos de urn ou outro 
"tipo ideal". A grande utilidade desta metodalogia nao e, 
partanto, a del cam ela, descrever exactamente a realidade~ 
rificada nas experiencias historicas concretas; mas antes 
a de estabelecer pad roes de valorizag~a e de interpretag~o 
dessas experiencias. 



Estas considera90essao uteis pois, como veremos, a experien -
cia historica recente da administra9ao portuguesa nao se encm 
xa perfeitamente em qualq~er dos dois modelos de formagao co£ 
respondentes aos tipos ideais de administra9ao -- e, em ulti
ma analise, de legitima9ao eo1'ganiza9ao do Estado - e que C!! 
tes nos referimos: a administ1'a9ao do Estado liberal e a ad
ministra9ao do Estado intervencionista. Entre nos, a utili
za9ao desta tipologia e, sobretudo, da te1'minologia usual, 0 

de tornar-se paradoxal, pois 0 modele ad~nistrativo de um ~ 
tado que, do ponto de vista politico e ideologico, nao era t!~ 
beral u (0 Estado NOliO), aparece aproximado da " i ra980 
1 ". 0 paradoxo e apenas aparente pois 0 que e certo e 
que, independentemente do contexto ideologico em que se inse
re, 0 Estado Novo e fortemente subsidiario dos modelos organi 
zativos e administ1'ativos do [stado liberal, tal como fora 
desenhado pela teoria politica e administrativa alema e fran
cesa dos finais do seculo passado. 

§ 1. 0 MODELO DE FORMAI;AO DA ADMINISTRAI;AO "LIBERAL" 

o funcionario do estado liberal nao e um funcionario que nao 
care9a de forma9ao. Mas 0 caracter abstencionista do Es do e 
da administra9ao que serve dispensam, em geral, uma forma9ao 
especia§zada. A necessidade re Escolas, ou cursos de forma-
9ao inicial ou de aperfei90amento profissional dos funciona -
rios nao se poe, portanto. Ao nivel dos escaloes superio -
res, a dominante juridica da actividade do Estado faz com que 
o curso de direito seja considerado como a via real de acesso. 
Nos niveis intermedios e infe1'io1'es, exigem-se determinadasffi 
bilita90es literarias gerais, nao tanto como modo de assegu ~ 
rar certos conhecimentos tecnicos, mas sobretudo como formare 
obter uma homogeneidade cultural do corpo do funcionalismo;em 
bora -- dado a caracter socialme~te d ~criminat6rio do siste~ 
ma de ensino - se obt i vesse porem, por este meio, uma certa 
homogeneidade social. 

lsto corresponde, em geral, a situacao portuguesa. 

Embora nao haja estudos monograficos sobre a tema, pode dizer 
-se que os escaloes mais elevados do aparelho do Estado quase 
foram monopolizados, ate ha pouco tempo, par juristas, a 
quem, as primeiras geracoes de economistas, tiveram, nos anos 
quarenta, de conquistar a pulso um lugar ao sol. Apenas nos 
ministerios tecnicos, 0 grupo dos engenheiros ". Ivimen
tistas ii dos inicios da decada de quarenta (ferreira Dias,Dua~ 
te Pacheco) conseguiu obstaculizar 0 predominio dos juristas. 

Aos niveis intermedios e inferiores, as exigencias de forma -
cao .limitavam-se a certos nlveis de escolaridade geral, des
criminando, de resto, as detentores de cursos tecnicos em re 
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la~80 aos detentores de cursos liceais. 0 fim em vista era , 
como se disse, obter um certo padrao cultural e social, in -
dispensavel para a cria~80 do espirito de corpo sobre que re 
pousava 0 modelo liberal de burocracia. 

A est a homogeneiza980 cult ral e social somavam-se, ainda,os 
mecanismos de homogeneiza~80 politica ja que, para alem de 
se exigir do funcionario um compromisso politico-ideologico 
activo ( creto-Lei nQ 25 317, de 13 de Maio de 1935), a ad 
miss80 e prom098o dos ncionarios estavam, na pratica, can 
dicionadas a informa980 politica e policial positiva. 

Ne meio assim previamente homogeneizado funcionava, 
um modelo de forma98o a que chamaremos II it 

tieo". 

e 
io-bu 

Oeste modelo faziam parte componentes dirigidas a inculca980 
quer dos valores politico-ideologicos do regime, quer do mQ 
delo liberal do Estado e da administra9ao. tes de todos, 
a ideia de dignidade e caracter supra-classista do Estado e 
da administra980 e a da natureza quase sacerdotal do nus~ 
funcionario: nao um "trabalhador H , nao um Ii empregadol! (co-
mo na nossa terminoligia oitocentista), mas um II io 

ieo" ou --ainda mais nitido --um " serv idor do 
press multo caracteristica da epoca e com tr U~80 OflCi -
al (v.g. Assist@ncia na Doen~a aos Servidores do Estado").Li
gada a estas ideias aparecia a necessidade de crisr no funci 
onario certos habitos que 0 Hdignlficassem" e, ra s dele, 
dignificassem 0 Estado: honestidade, boa compostura,brs c s 
tumes, res eitabilidade, asseio. Dai 0 peso que, no Esta 
to disciplinar, t todos os factos lesivos desta imagem; e, 
ainda, certas interdi~oes que pesa am sobre os funcionarios 
(v.g, frequencia de salas de jogo). Caracteristico e tambem 
que, em rela~80 a outras ati des, como a urbanidade nas 
lacoes com 0 p~blico, n~o se fizessem a mesma insist ia, 

Mas eXistiam, tambem, componentes tecnicas. As caracteris i 
cas ndame tais da for a~~o neste dominio eram, orum la -
do, a estreita vi cula~~o dos seus conteudos as rotinas bu
rocraticas do servi90; e, por outro, a forma autoritaria de 
infor a980 do funcionario. 

Quanto ao primeiro aspecto, e de notar que 0 principal obje 
vo da forma~80 era 0 treino acritico do funcionatio nas pra
ticas do seu servico de modo a torna-Ia, apenas, urn elemen
to efieaz e passiv~ de ume certa ardem administrative. As 
perspectivas mais envolventes, que comportasse a conside
ra~ao da actividade burocratica em contextos mais vastos e 
que, logo, permitissem ums reflexao critica estavam proscri
tos. Os conteudos da forma~ao apareciam, assim, como um 
conjunto de conhecimentas atomisticos de circulares, despa -
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chos, regulamentos, artigos e alineas. Esse era 0 prato uni
co dos consursos para admisseo e prom0geo; e essa foi a razeD 
pela qual as colectaneas imensas de pormenorizados regulamen -
tos e despachos -de que a celebre II " se tornou no exem -
plo paradigmatico -- se tornaram nas biblias dos funcionarios 
enos padroes pelos quais se aferiam as competencias. Umai~ia 
conjunta da actividade administrativa, uma tentativa de compre 
enseo global do sistema e das suas implica90es sociais, urna a~ 
bertura para questoes como a da sua fun9ao e efic~cia na soci~ 
dade, eram assuntos tabus. Pois 0 que se visava era apenas,~ 

eficacia nos limites do sistema e nao uma ref1exao sobre 0 sis 
tema no seu conjunto. 

Quanto ao segundo aspecto, e de rea19ar que a fun9ao forma9ao 
vinha sempre acompanhada da marea "autoridade". Durante mui
tos anos, a forma9ao era vineulada nao pOI' manuais ou pOl' tex
tos didactieos mas pOI' II c ircu es H

, lIinstruc;oes ll
, n 

chosll," lamentos", Ou seja, pOI' textos emitidos pela hie
rarquia e de que os funcionarios ntomavam conhec to", A 
corrente de eomunica980 nao era apenas uni-direceional. Eratem 
bem autoritaria. Ao funcionario nao era apenas exigido que 
lIaprendesse!!; era ainda exigido que !!obedecesse", 

Nao admira, portanto, que, mesmo quando se ultrapassou a fase 
de !!formac;io pOl' circular", este caracter uni-direccional da 
comunica9ao se tenha mantido e que 0 formador tenha continua -
do a entender-se como detentor da verdade participante do po -
del'. A confusao pOI' vezes existente, na mesma pessoa, das 
func;oes de "chefe" e de II formador" nao fazem senao perpetual' E§. 

te estado de coisas. 

Finalmente, importa realc;~r como, neste modelo, formaC;80 e pr£ 
moc;ao estao intimamente ligadas. Ou melhor, como a forma9ao 
s6 se compreende na perspectiva da promoc;ao. Esgotando-se a 
utilidade da formac;ao numa potenciac;ao da eficacia intra-sist~ 
matica do agente, 0 corolario l6gico e que a aC9ao de forma980 
deve desembocarnuma atribui9ao de maiores responsabilidades,l£ 
go, numa promoc;ao, 

§ 2. MODELO DE FORMA~AO DA ADMINISTRA~AO DE UM EST ADO INTER -
VENCIONISTA 

Porem, como vimos, a administrac;ao tern vindo a ser dotada cada 
vez mais d~ urn poder geral de intervenc;ao em todas as activid~ 
des sociais, cabendo ao Estado nao s6 a definic;ao de objecti -
vos, a elaborac;ao de pIanos destinados a assegurar a concreti
zac;ao dos programas de acc;ao econ6mica e social, mas tambem de 
uma administrac;ao indirecta que engloba 0 sector publico e 0 
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sector empresarial do estado. 

5e bem que a actu89ao do lstado, mesmo a que ~ realizada at 
ves dos seus organismos publicos, nunc a -- pela sua propria 
finalidade -- se possa 8ssemelhar aD funcionamento da empresa 
privada, 8 gestao administratlv8 -- ate pelo proprio acto 
que a gestao privada tem sobe ela -- utiliza, cada vez mais, 
certas tecnicas e certos conceitos que the permitem, quer uma 
planifica93o, quer um controlo mais cor recto das suas aC90es. 
lecnicas como a gestao por objectivos, 0 controld de efecti -
vos, a informatiza9aO, a racionaliza930 dos processos, a g 
tao de stocks, etc. Conceltos como 0 de eficiencia, efica -
C ,e ctividade e pertinencia. 

ta situa~ao levou a que, a par dos aspectos de ordem quan 
tativa, relativos aos e ctivos da administra9ao, se come98s
se a prestar mais atengao aos aspectos de ordem qualitativa : 
selecCao, qualificaCao, forma9aO. 

Os criterios politico-sociais de selec9ao sao substituidos ~r 
criterios de competencia; a utiliza9ao das h ilitagoes de 
base sem rela9ao directa com 0 exercicio das n90es futuras 
e posta em causa; a polivalencia da lugar ~ forma9ao especia 
lizada e a quada ao re ectivo posta de trabalho, embora ca 
da vez maia ae entenda que eata especializa9ao e adequa~ao ~ 
inseparaveis de uma perspectiva mais geral sobre a conjuntoffi 
Administra9ao e das suas rela90es com a sociedade. 

As exigencias das novas funcoes tornam absolutamente necessa
ria 0 recurso a t~cnicos dotados de conhecimentos especificos 
nos dominios que naturalmente escapam ao generalista. 

A par das carreiras de generalistas comegam a surgir carreEffi 
de e ecialistas. Porem, 0 funcionario, mesmo generalista 
agora de ser urn profissional. 0 culto da generalidade e da 
abstragao e substituido pelo da adequagao. 

Ao mesmo tempo, a homogeneidade cultural e mesmo social do 
cionalismo comega lentamente a desaparecer. 

A necessidade da criacao das Escolas de Administr ao e da 
institucionaliza9ao dos servicos de forma9ao come9a a fazer -
-se sentir. 

Todo este contexto press oe urn modelo de forma9ao diferente. 

Modificado 0 sistema de valores sabre os quais assenta 0 s 
tema politico e 0 pr6prio entendimento de quais sejam as f 



90es do Estado, a formagao vai agora orientar-se no sentido 
de possibilitar aos funcionarios acompanhar ou mesmo provo
car uma mudan9a. 

o proprio entendimento do papel do funcionario evolui: ele 
nao 8 mais considerado como pega de uma maquina, mas como ~ 
lemento complexo de uma sociedade dotada de uma vasta gama 
de 1igagoes e de interesses: individuais, familiares, so
ciais, economicos, culturais, etc .. 

o antigo "servidor do Estado", ou "funcionario publico" con 
sidera-se cada vez mais como um "trabalhador", ligado po~ 
um vinculo contratua1 a administrag8o, onde tera de exercer 
uma determinada actividade profissional, cumprindo certos~ 
veres e obrigagoes de caracter funcional e gozando de diver 
sos direitos, faculdades e regalias -- isto e, detentor de 
um estatuto social e profissional semelhante ao dos restan
tes trabalhadores. 

Os seus deveres de caracter funcional traduzem-se agora __ 
para a18m dos deveres gerais decorrentes da sua integra980 
numa organiza9ao -- num comportamento que de resposta a v~ 
lores como a da transparencia dos processos administrativQs, 
do respeito pelos principios da legalidade e da imparciali
dade, de combate a burocratiza~ao, da aproxima9ao da admi -
nistrag80 dos particulares, da prom09ao da descentraliza980 
e desconcentra9ao, da responsabilizagao pelos prejuizos iIi 
citos causados, do dialogo, etc .. 

o conteudo e 0 tipo de formag8o sofrem tambem uma acentuada 
muta9ao. Os conteudos nao se limitam agora as rotinas bur£ 
craticas. Nao interessa apenas conhecer a lei ou os regul~ 
mentos, nem submeter uma e outros a uma reflexao critica,oo 
minar as novas tecnicas e proceder a uma analise das situa~ 
goes e das suas consequencias, quer no plano da eficiencia 
do servi90, quer da propria realiza980 profissional do tra
balhador. 

Quanta aos conteudos, ha que actuar ao nivel do processo de 
aquisi980 de conhecimentos, pretendendo desenvolver uma atl 
tude que poderiamos denominar de "ensinar a ap II Pre 
tende-se desenvolver, junto das pessoas em forma98o, capacl 
dades de iniciativa, quer no universo dos conhecimentos.quer 
no dominio de gestao da propria forma9aO quer na analise das suas acti 
vidades e comportamentos. 

Mas uma transforma98o das atitudes so se obtem, se as pes
soas estiverem motivadas para essa muta98o, perce -
bendo-a e encontrando-lhe urn sentido -- aceitando-a, em re 
sumo. 
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E para ultrapassar 0 nivel em que 0 objectivo da forma9aO po
deria limitar-se ao desbloqueamento de uma atitude rotineira 
e passiva que, normalmente apenas leva B uma nao 18sisten
cia ~ mudan9a, ~ necess~rIo que a formaGao inc ida sobre as
pectos mais profundos, sobre as proprla~ representa95es das 
pessoas em formaC;:8o, fornecendo-lhe dados que Ihes permitiam 
avaliar, reflectir e cflt lcar a sua proprIa actividade. Dai 
que a forma9ao passe a Integrar tambem perspectivas de car 
ter envolvente -- historla, soclologla, experiencias compara
das, etc .. 

Tambem 0 facto de a admlnlstra980 ter delxado de ser conside
rada um sistema fechado traz Importantes consequ cias na for 

a como 0 factor humane e considerado. 

A pessoa em formaC;:8o tera de ser conslderada nao apenas como 
integrada ns sua actlvldade proflsslonal, mas como membro de 
um sistema com determlnados fIns e objectiv~s em evolu9ao p 
manente, ns qual devera Intervlr. A farma980 dirige-se a en 
tidades concretas, com as SU8S raizes historicas, ocupando 
tos de trabalho concretos na estrutura orgfinica de um servi9Q 
e inseridas numa socledade. 

Q anto 8 actua980 do formador, a marca "autor ia" desapar~ 
ce. 0 seu papel redu?-sp quer ao de um mere !I an imadoI''', quer 
ao de um Ilformadar" na lerdadelra acep9ao da palavra. 

No primeiro caso, todo 0 processo de modifica9ao de atitudes 
e co ortamentos, toda a actividade de estruturac;:ao, pertence 
ao pI' prio grupo. 0 anlmadar apenas cria as condic;:5es e as 
situs90es para que a grupo Ilberte a sua criatividade. Pre-
tende-se fazer brotar na capacidade de aquisi9ao de novos co 
nhecimentos, uma abertura a Inova98o e a mudan9a. 

No segu do caso, a aC980 de forma98o nao e uma imposig80 de 
odelos ou uma mera transmissao de conhecimentos, mas umacon~ 

truc;:ao enriquecedora, quer para as participantes, quer para a 
proprio formador. Este, necessita de transmitir conhecimen -

os teoricos, mas que nao se destinam a ser passivamente a
preendidos como solugoes deflnitivas para todos as casos,mas 
a construir instrumentos atrav~s dos quais os proprios forman 
dos criarao novas solu95es para novos casos. 
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TULO IV 

POltTlCA DE 

De acordo com 0 esquema inicialmente tra~ado, analisamos, no 
Capitulo I, de uma forma necessariamente geral, 0 sentido da 
evolu~ao da Administra~ao Publica no quadro das finalida~ ffi 

senciais que a mesma pretende atingir, em termos de modelos i 
deais ou meramente tendenciais. 

Voltamo-nos depois no Capitulo II, para 0 nosso pais, verifi
cando de forma generica as transforma~oes que nele ocorre
ram nos ultimos 50 anos, quer a nivel politico-economico e so 
cial, quer no que respeita a evolu~ao do proprio aparelho ad 
ministrativo e da fun~ao pessoal, 

Finalmente, no Capitulo III, procuramos estabelecer as rela -
~oes entre modelos de administra~ao e modelos de forma~ao. 

Pensamos estarem, assim, criadas as condi~oes para nos debru
~armos sobre 0 que pensamos dever ser, no momento actual, 0 

papel e importancia da forma~ao, para analisar a nossa reali 
dade institucional neste sector e para formular algumas pro -
post as sobre as op~oes ndamentais em materia de forma~ao e 
aperfei~oamento profissional. 

Por outras palavras: propomo-nos, tendo em conta as variaveis 
ambientais mals re vantes, equacionar os prine ios enforma
dores de uma politica geral de forma~ao. 

Nao deixaremos, por ultimo, de analisar 0 papel que cabs a 
forma~ao a nivel dos varios ambisntes de tarefa, ja que a 
ma~ao a desenvolver pelo Instituto Nacional de Administra~ao, 
ou Direc~ao-Geral da Administragao Publica nao pode, eviden e 
mente, ter em considera~ao a natureza e atribuiQoes de cada 
gao ou serviQo, 0 seu meio e produQao especificos dentro das 
funQoes gerais do Estado. 

Cada orgao, ou ministerio, tem a sua area de actuaQao, de in 
fluencia ou de poder -- a que poderemos chamar 0 seu dominio~ 
dominio que se impoe em termos de: 
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1. cultura organizacional; 
2. natureza e fun90es; 
3. modelos, institui90es e processos de 

namento. 
ncio 

Para ° Tribunal de Contas, por exemplo, isto traduz-se em to 
mar em considera9ao 0 seu "dominio especifico - controlo 
legalidade da activ~dade financeira do estado e garante de 
uma boa gestao dos dinheiros pdblicos; recurso e servi90s 
de apoio t~cnico-administrativo; utiliza930 de modelos e 
t~cnicas especificas de actua93o. 

§ 1. Af'1B IT 0 GL oBAL 

A. PAP£L E IMPoRTANCIA DA FORM AD 

E carregar a aparelho administrativo do Estado da cond 930~ 
uma mudan9a, coloc~-lo ao servi90 da inova930, p -10 a u ci 
onar em termos de traduzir as novas ideias e alores em p a 
nos e programas de aC980 e de imprimir aos serv 90S a dina i 
ca pertinencia e eficacia que devem caracterizar a moderna
a ministra930 publica e a actua~3o das diversos or98os do s 
tado ~ trabalho demorado e que passa for90samente pela con -
cess80 dos meios necess~rios ~s exig§ncias das novas tarefas 
E estes englobam, entre outras, um trabalho de an~lise e qua 
lifica~~o de fun90es, uma defini930 dos novos crit~rios ; 
m~todos de recrutamento e selecgao e a implementagao de urna 
adequada politica de forma98o. 

Como diz rl!ERlE FAINSOD nos melhoramentos na 
a 

servidores lieos que a 
biente social e politico que libel" as suas 
aj estruturais nao podem fazer ~ilagres 
volvimento a mao-de-obra awinistrativa e 

falta a vontade de se desenvolver~ 
to nao esta oculto nos interst ios 

ra governamental ou administ i a. 0 desenvo 
contece a pericia e apoiada palo 
ex os recursos ia para 
sonhos em realidade 

import cia da for a~ao como for a de prepar 
c ncursos, ja ~ muit e a sentida p los 
come~a agora ste a 0 co texto, a ass a 
ecessid e premente, q er ara os trab s 

as PI" rios 6rga s e ser i~os. 

E certo que as objectivos as formand s po 
dir com as objecti as da organiza~a ~ en e 
rar harmoniza- os: a capacidade de realiza e a 

e 

a 

a 
ara 

:r 
i8 
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sera talvez a regra de Duro de uma verdadeira gestao de re -
cursos humanos, fung80 complexa e delicada. 

Conv tambem as~entar desde ja e que a forma9aO nao podera 
nem devera nunca, ser considerada re dio para todas as difi 
culdades e receita para todos os problemas. 

Ela surge apenas como parte integrante e elemento importante 
de um contexto mais vasto que poderemos denominar de politi 
ca de gestao e desenvalvimento de pessaal ligada a todas as 
outras tecnicas. 

B. TENTATIVAS DE RACIONAlIZA~AO E INSTITUCIONALIZACAO DA FOR
MA~AO PROFISSIONAL 

Se bem que a nivel de varios 6rg8os e ministerios mais sensi
veis a este problema, se tivessem criado servigos de formagaq 
a descoordenagao e a inexistencis de ums politica global con 
feria as acgoes desenvolvidas um caracter pontual e nao signl 
ficativo no computo global. 

Pelo menos a nivel legislativo, foi no ana de 1979, cam a pu
blica980 do decreta-Lei n Q 191-C/79, de 25 de Junho, e com a 
transformagso do Serviga Central de Pessoal da Direcgso-Geral 
de Recrutamento e Forma980 - hoje Direcgao-Geral da Adminis
tragso Publica -- que se deram os primeiros passos no sentido 
de uma institucionalizagao de formagso e de racionalizag8o dos 
varios esfoq;os. 

Tambem esmo ana foi criado 0 Instituto Nacional de Admi -
nistrag8 a quem passau a competir, atraves da investiga980 
cientifica, da assessoria tecnica e do ensina, um papel imp 
tante na Moderniza9ao da Administragao Publica, no aperfei90 
me to ds gestao publica e na forms980 especializada e actua 
zada dos seus quadros superiores e dirigentes. 

C COORDENA~AO INTERMINISTERIAL E SUA IMPORTANCIA 

vez que a nivel dos varios orgaos e departamentos contin 
ram a existir e a serem criados servigos de formagao e que a 
formag8o profissional, como subsistema de um sistema mais com 
plexo, nao e compativel com a existencia de varias politicas 
de formagao tornava-se necessaria, uma coordena9ao interminis 
terial. 

A importancia da coordengao pode ser apreciada de varios a 
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los. Uma das suas consequenclas e Justamente um melhor conhe 
cimento, quer da politica global de forma~ao, quer dos ob ~ 
jectivos prosseguidos pelos varios servi~os, evitando-se uma 
viseD parcial e sempre Incompleta das situa~oes. 

Mas uma ac~eo coordenada poderia levar a programa~ao de a 
~oes que satisfizessem necessidades a mais longo prazo e n 0 

se cingissem apenas a efeitos imediatos: poderia evitar du
plica~5es de actua~ao (com a consequente econorria de meios);e 
ate poderia facilitar um conheci~ento mais cOfrecto dos cus
tos reais da forma~ao. 

Dutro factor a nao desvaloflzar seria a harmoniza~ao do enten 
dimento do papel da forma~ao -- isto e, dos objectiv~s gerais 
a atingir -- acompanhada da consequente reflexao sobre os me
todos a utilizar e sobre 0 papel dos proprios formadores. 

A Direc~ao-Geral de Recrutamento e Selec~ao eram ja atribui -
das fun~5es de coordena~ao interministerial das ac~oes de fo~ 
ma9ao, fun~oes refor~adas aquando da sua transforma~ao na Dl 
rec~ao-Gera1 de Emprego e Forma~ao da Administra~ao Publica~ 
1982: "coordenar a aplica~ao dos principios 
nos dominios do recrutamento, selec~ao e 
da fun~ publica" - a1inea a) do artigo 2Q do Decre 
1amentar nQ 82/82, de 3 de Novembro. 

Tambem por esta altura foi criada a Comissao Interministerial 
de Forma~ao que tinha genericamente por missao colaborar "na 
defini~ao e permanente actualiza~ das politicas de 
da Administra~ao lica e ar a execu~ao das 
vas medidas" - artQ 6Q do Decreto-Lei nQ 170/82, de 
Maio. 

As suas atribuigoes eram essencialmente: 

- propor orienta90es para a defini~ao de uma politica de 
formac;:ao; 

- participar na identifica980 de necessidade de formaG80j 

- propor medidas necessarias a implementaGao de um siste-
ma de formaC;:8o permanente para a AdministraG80 Public 

e 

- a institucionalizaGao da fun9ao formagao a nive1 minis
terial. 
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Atendendo ao nivel a q e se encontrava, a natureza das 
atribui90es e aos ele entos que a compunham, muito seria 
esperar deste orgao que segundo pensamos, reuniu, desde 
vembro de 1982 ate a s a extin9aO em Agosto de 1986(1), 
unica vez. 

suas 
de 
No 

uma 

Actualmente, e a concretizar-se 0 sentido da 
extinguiu nao so a Sec etaria de Estado da 
blica como os servi90s q e a integravam (2), 

legis1a9ao que 
i stra9ao Pu

sera a Oirec9ao 
1 --Geral da Administra9ao Publica que Ii 

gerais nos ios do 
da II 

Trata-se de uma das competencias da ex-Oir ao-Geral do Em--
prego e Forma9ao de dministragao Publica devera passar" 
de acordo com 0 artigo 29 0 decreto-Lei nQ 229/86, de 14 de 
Agosto, para a nova Oirec9ao-Geral, dependente, agora, do 
nisterio das Finan9as, e cuja lei org6nica s~ espera ven a 
em breve a ser aprovada. 

Convem, no entanto, nao esquecer aqui 0 papel do Secretaria
do para a Moderniza9ao Administrativa (3) a funcionar junto 
da Presidencia do Consel 0 de Ministros e respons~vel pela 
cria9ao das condi~oes institucionais necessarias a realiza -
9ao das tarefas de moderniza980 dos orgaos e servi90s publi
cos e pel a dinamiza9aO de uma mudan9a, a nivel dos processos 
de funcionamento, especialmente orient ada para uma melhoria 
dos produtos finais. Um servigo com estas finalidades tem 
for90samente que intervir, tambem no ambito da forma9ao e a 
per~feigoamento profissional, j~ que a mala b~sica do desen
volvimento e da melhoria dos servi90s prestados passa pela 
qualifica980 profissional os trabalhadores. 

Nao nos parece, porem, ai a clara a forma de articula9ao des 
suas fun90es, pelo menos a eate nivel, com as da Direc9ao-G~ 
ral da Administra9ao Publica. 

D. OpeOES FUND ENTAIS E MA ERIA DE FORMACAO E APERFEICOA~ 
MENTO PROFISSIONA 

Antes-de definirmos 0 ensamos deverem constituir as pr 
----------------------------~--~---------[ } Decreto~Lei nQ 229/86. de 

(21 Decreta-Lei nQ 497/85. de de Dezembro e Decreta-Lei n 2 229;86. de 14 de Agosto 

(3) Decreta-Lei n 9 203/85. de 23 de Julho 
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cipios gerais enformadores de uma politica de formagao, 
mos referir alguns dos factores de enquadramento e que 
mos sistematizar da seguinte forma: 

ire _ 
Dod~ 

1. Uma politica geral de formagao deve ser nao so integ a 
da , mas tambem coerente. 
Coerente no plano interno, obedecendo a uma sequencia 
operacional e l~ica entre as suas diversas fases. Coe 
rente no plano externo, enquadrando sectorialmente es
sa politica de modo a compatibilizar a for~a~ao desen
volvida pelos servigos que actuam a nivel geral com a 
forma9ao desenvolvida no ambito de cada orgao ou de
partamento. 

2. Dutra condicionante tern a ver com 0 facto de a Adminis 
tra~ao nao ser mais considerada como urn sistema fecha
do, cuja eficacia se confina nos seus pr6prios Iimites. 
Como sistema aberto e prestador de servi~os tera de ffir 
dialogante, transparente, participada e centrada na 
popula~ao que serve~ 

3. Essa Administragao devera tambem actuar em termos de e 
ficacia e pertinencia, 0 que exige uma actuagao compe~ 
tente e a dominio de novas tecnicas e metodologias. 

4. A Administra~ao deve, ainda, implementar uma actua~ao 
critica dos seus funcionarios sacrificando a previsibi 
lidade a maleabilidade (com a consequente incerteza 
que esta pode comportar), a 'status quo' a inova9ao. 

5. Uma politica geral de forma9ao para as funcionarios ~ 
orgaos e servi~os publicos deve considerar-se tambemi~ 

tegrada num contexto mais vasto, que poderemos denomi -
nar de politica de gestao e desenvolvimento de recur -
sos humanos, ligada a todas as outras tecnicas de ges
tao, embora mais inter-relacionada com algumas. 

( que, se com a forma9ao se pretende preparar profissi 
onais competentes para 0 exercicio de determinadas fu~ 
90es, necessario se torna defini-las. Tera de ser, 
pois, a partir do conhecimento concreto de cada fun~8o 
no que diz respeito ao seu canteudo, natureza e compl~ 
xidade, que se poderao estruturar as aC90es de forma -
9ao adequadas a uma correcta integra9ao no respectiv~ 
posta de trabalho. 

A anAlise e qualifica9ao de fun90es, na medida em que 
cantribui tambem para a elabara9ao de perfis profiss 0 
nais, fornece dados essenciais para uma correcta ela 0 

ra980 das criterios de recrutamento e selec9ao. 
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2. A promo~60 de uma forma~60 polivalente " das chefies que 
lhes permita dominar 0 contexto organizacional e gestioni 
rio dos servi~os que dirigem, obtendo uma vis60 integradQ 
ra e trans-sectorial; 

3. A promo~ao da valorizaQ60 socio-profissional dos trabalha 
dares: 

-na perspectiva das capacidades (forma como sao exe 
cutadas as fun~oes correspondentes ao posta de t 
balho); 

-na perspectiva das potencialidades e apetencias (~ 
xecu~60 de fun~oes mais complexas -- mobilidade v~ 
tical - ou diferentes - mobilidade horizontal). 

4. A promogao e 0 lan~amento de aC90es com vista a forma~ao 
e valoriza~ao cultural dos trabalhadores; 

5. E, a final, a melhoria da eficacia dos servi90s, atravBs 
de uma resposta adequada as necessidades de forma~ao de

correntes: 

dos objectiv~s e estruturas actuais; 

da sua evolugao previsivel. 

Dirigido as chefias e aos quadros tecnicos superiores com f 
goes de concepgao, planeamento e coordena960,a forma960 deve
ra incidir ndamentalmente sobre os aspectos de planeamento, 
organiza9ao, comportamento organizacional, gestao de recursos 
humanos, previsao de gastos, controlo na execugao dos or9amen 
tos, informatica e informa93o. -

Porem, mais do que conhecimentos altamente especializados, 0 
pessoal dirigente devera possuir uma forte cultura geral, q 
lidades de adapta960 e de sintese e dominio dos varios aspe -
ctos de que se reveste a gestao de organizagao e a direcgoorn 
pessoal. 

Em rela~ao as outras categorias profissionais, a formagao tam 
bem nao pode ser considerada como uma reserva do saber adqui~ 
rido, antes ou aquando do ingresso n ma determinada carreira, 
surgindo constantemente novos todos de aC9ao, novas tecno 0 
gias e novas problemas que m a sua i cidencia sobre os or -
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gaos ou servi90s e respectivos trabalhadores, Assi a vi
da activa ter~ de comportar periodos de for a9a que er i -
tam aos funcionarios actualizar, por em di 0 completer os 
conhecimentos necessarios a urn trabalho e ap ica9ao de tec
nicas e de principios de gestao: 

A este nivel, ha que verificar e analiser as varias alterna
tives operacionais; ha que planear, implementar e avaliar a 
aC9ao do dia-a-dia e os seus resultados. 

o aperfei90amento profissional incidire,aqui, predomina te -
mente no dominio das novas tecnicas e a forma como s~o exe
cutadas as fun90es correspondentes ao respecti 0 osto~trn
balho. 

Tamb neste plano nao devera ser es 
do a execu9ao de tarefas de um maio 
mesmo diferentes, tendo em consideraga 
carreira, quer uma possivel reco versao 

r agao visa 
exidade 

r res sao 

E como 0 individuo que trabalha deve ser e cara no 10 

sentido de trabalhador e de membro de uma sociedade que teve 
tem e se deseja venha a atingir determi a os objectiv~s, a~ 
da activa nao deve apenas eomportar ases de i ieia9ao u ae 
tualiza9ao em t~cnicas ou processos em ordem a rna maior ren 
tabilidade econ6miea e efic~cia imediatas. Eia deve compre
ender, tamb~m, periodos de forma9ao em ~reas difere tes, nao 
ligadas directamente a actividade profissio al e destinadas 
a desenvolver as qualidades humanas e os c n ci e tos germs 
dos funcio ~rios, inserevendo-se assim n processo ais v 
to e mais profundo e que e 0 da educa980 permanente. 

E que a eompreensao, quer das determinantes de m ce t c n-
texto q er do sentido de um novo crnRnho, sao factores por 
vezes muito mais importantes para uma m da 9a as refe § c 
as individuais do que 0 dominio, mes perfeit e a ec-
nica, por mais actual que ela seja. 

A evol 9ao reeentemente verifieada no inio a tec i as 
ministrativas e a crescente prepondera cia da pr 0 u a980 am 
a psico-soeiologia das organiza95es a onta a a ac us -
9ao prioritaria entr~ das ~reas ems aos rga s 
servi90s e, dentro destas, aque as q e i l 0 
derao ter a curto e m~dio prazos, na mo er za i 
tra9ao. 

As aC95es de forma9ao deveriam assi i c 
te sobre os aspectos de planeamen 0, 

fer cial 
toe 
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direc9ao de pessoal, previsao dos gastos e controlo na execu-
9ao dos or9amentos, informatica e informa9ao e rela90es com 0 

publico. 

E evidente que as actividades de forma9ao nestas areas se di-
rigem especialmente as chefias e quadros tecnicos, 0 que naosi 
gnifica que nao devam progressi~amente estender a outras cat~ 
gorias profissionais cujos conteudos funcionais 0 justifiquem, 
com as devidas d adapta90es. 

lodas as acgoes que temos vindo a referir podem cobrir momen
tos d~stintos da vida dos trabalhadores e terao obviamente de 
se Ihes adaptar: 

-A forma9ao in1cial ou previa ~orrespbnde ao inicio de 
uma carreira ou desempenho de determinadas fun90es e 
visa a aquisi9ao dos conhecimentos cientificos e tecni 
cos de base, considerados essenciais. 

-A forma9ao especifica visa a aquisi9ao de conhecimen -
tos em areas determinadas e 0 desenvolvimento das apti 
does consideradas necessarias para 0 desempenho das~ 
pectivas fun90es. 

-0 aperfei90amento profissional e a reciclagem dirigem-
-se a trabalhadores ja no exercicio de determinadas fun~ 
90es visando, quer uma maior qualifica9ao quer a aqui 
si9ao de novas tecnicas, fruto muitas vezes do cons ~ 
tante progresso cientifico e tecnologico. 

-A forma9ao visando a prom09ao dirige-se a aquisi9aodos 
conhecimentos e capacidades necessarios ao exerciciooo 
fun90es mais complexas que deverao cor responder a umffi 
calao mais elevado da hierarquia profissional. 

-A recoruersao engloba a forma9§o de urn individuo que I 

apesai de possuir j~ deterrninada qualifica9ao para 0 

exercicio de certas ngoes (ou profissao) necessita, 
por qualquer motivo determinante, de adquirir conheci
mentos e qualifica9ao noutra area. 

-A educa~ao permanente dirige-se ao desenvolvimento dos 
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conhecimentos gerais e das qualidades humanas, procuran
do que 0 funcionario desenvolva uma compreensao alargada 
e critica das suas fun90es e actualize as respectivos 0 

nhecimentos gerais. 

Nao queriamos deixar de assinalar, apenas com 0 
chamar a aten9ao para a sua importancia, um dos 
ma9ao especifica e que e a 

o e~ito da aplica9ao de um determinado modelo de forma9ao e, 
afinal, da propria mudan9a que se pretende atingir, depende 
certamente numa grande medida, da qualidade dos formadores.e 
animadores de cada aC980 e da forma como os objectiv~s a atin 
gir Ihes forem transmitidos. 

5. 

Se tentarmos avan9ar num sentido desenvolvimentista 0 cami -
nho nao podera deixar de ser 0 de formar agentes capazes de 
prever, e ate de conduzir, a mudanga organizacional. 

o modelo que propomos contrapae-se a uma concep9ao, por um 
lade puramente abstracta e por outro puramente imediatistarn 
forma980. 

A recusa de uma forma980 abstracta obriga a uma insergao re
al e concreta das pessoas em forma9ao, situando-se no centro 
da propria dinamica social. 

A pessoa em forma980 e considerada como integrada na sua 
tividade profissional, membro de um sistema com determinados 
fins e objectiv~s em evolu9ao permanente. 

A forma98o dirige-se a entidades concretas, com as suas r 
zas historicas, ocupando postos de trabalho concretos na s 
trutura organica de um servi90. As suas capacidades t em 
vista a realiza9ao de aetos, mas sao tambem 0 resultado dos 
seus pr rios aetos. E a propria dinamiea das rela90es 
eiais que, favorecendo ou impedindo a realiza9ao de de~mi 
das actividades, contribui ou nao para 0 desenvolvimento das 
capacidades. 

As praticas pedagogicas deverao concentrar-se sabre 0 exer 
cio efectivo das capacidades, ja que sao estas a fonte da i 
n ica social, do progresso e do desenvolvime~to. 

A inser9ao socio-profissional, sendo 0 ponto de partida, e 
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bem 0 ponto de chegada, constituindo-se ao longo do processo 
de forma~ao uma referencia quer teorica que I' pratica constan 
te. 

No entanto, no plano pedagogico, 0 concreto constitui um po~ 
to de partida e e utilizado como fonte de motiva~oes. 0 que 
importa nao e permanecer nesta analise de concreto, mas promo 
vel' as formas de atingir um saber objectiv~. He que ultra~ 
passar 0 nivel do conhecimento empirico dos fenonemos em or 
dem a uma progressao do conhecimento da realidade. 

A apropria~ao do objecto em estudo resulta, assim, de uma di 
n§mica construtiva entre uma abordagemteorica e as represe~ 
ta~oes das pessoas em forma~ao, que unificare a possivel dI 
vergencia destes dois elementos e exige que 0 objecto em es 
tudo seja analisado no aspecto da sua evolu~ao e das suas 
contradigoes e enquadrado nas regras que 0 regulam. 

A isto se podere chamaI' um verdadeiro conhecimento da reali
dade, so ele possibilitando ac~oes com vista a sua evolu~ao 
e ate possivel modificagao. 

Esta construgao dos conhecimentos pressupoe que 0 formador~ 
loque a disposi~ao dos participantes um quadro tecnico e i~ 
plica uma ruptura entre os estados sucessivos do conhecimen
to. Qualquer representagao, porque 0 e de algo, tera de ser 
sempre analisada no seu cant ex to e depende da forma de orga
niza~ao dos elementos que a determinam. 

POI' sua vez afurma~ao nao deve constituir um processo visan
do obter resultados imediatos e limitados, sob a perspectiva 
de uma mera adequa~ao funcional ao estado presente das orga
niza~oes. Estes, tal como as pessoas, tem uma lftradiCBo" 
uma II tura zaeional H

; sao depositarias de valores 
proprios, que desenvolveram durante a sua historia, que ca
racterizam 0 seu presente e modelarao decerto 0 seu futuro. 

E, assim, necessario nao so conhecer arealidade actual como a 
passada, numa perspectiva de evolu~ao. A consciencia his 
torieo-cultural e mesmo um inst1'umento de emancipa~ao em 1'e 
lagao as rotinas do presente. Nao deve1'a servir de bar1'ei~ 
ra, mas nao a possuir pode tornar-se, sim, numa barreira~r 
v e z e s intransponi vel. 

Este 1\ I'" constitui, pois, um inst1'umento indispensavel a 
quem quer !lvar" e "ent I'" a experiencia das gera~oas ant!2. 
riores e os condicionalismos das respectivas actua~oes. Tu 
do isto com 0 objectiv~ de tirar partido destes elementos,de 
os utilizar como Fonte de inspira9ao na vida quotidiana, de 
deten9ao de urn codigo comurn que parrnite compreender as modi-
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difica9aes, as lutas e os proprlos conflitos organizacionais. 

Por outro lado, a aceleraC;ao do progresso cientifico e tecni 
co multiplica as necessidades quer de uma forma9aO geral qUff 
de uma forma9aO profissional. 

o papel do formador nao e, pois, 0 de simples animador. Pa
ra assegurar 0 melhor desenvolvimento do individuo, e neces
sario incluir 0 Ifsaber" na forma9ao, mas liga-lo as activida 
des concretas dos formandos. E necessario que os conhecimen 
tos adquiridos resultem num sab8r-faz8r no trabalho, encara~ 
do nao num sentido parcelar e actual, mas num sentido abran
gente de intervenc;ao do homem sobre 0 desenvolvimento do or 
gan/ismo em que se encontra inserido e da propria sociedade~ 

Todo este processo traduz um trabalho comum do formador e dos 
participantes. A acc;ao de fQImac;aO, nao e mais imposic;ao de 
modelos ou transmissao de conhecimentos, mas uma construc;ao 
valida e enriquecedora para ambas as partes. 

o formador necessita de possuir conhecimentos tecnicos; mas 
eles nao se destinam a ser apenas ouvidos e apreendidos; nao 
existe aqui uma relac;ao assimetrica, na medida em que 0 sa
ber do formador nao se opae ao na~-saber dos participantes.A 
acc;ao de forma98o apenas vai colocar,a par, modos diferentes 
de apropriaC;80 da realidade que naturalmente correspondem a 
penas a ennhecimentos desigualmente desenvolvidos. 

Na medida em que, em cada situac;ao concreta, todos os as -
pectos serao analisados, esta transforma-se num problema a~ 
solver pOl' "todos", obrigando-se 0 formador constantemente a 
refazer os conhecimentos que ele proprio possuia naquela si 
tuac;ao. 

Pretendendo cr iar agentes de mudan9a, este e um modele \ vira 
do para 0 futuro e para a inovac;ao em total contadic;ao, POl' 
exemplo, com a pedagogia do modelo que referimos em trac;os 
largos, quando falamos da formac;ao numa administraC;80 do ti 
po liberal. Conhecer os antecedentes de determinada situa
C;ao, analisa-Ia profunda e cientificamente e a via segura p~ 
ra uma apropria9aO do ambiente externo e da realidade profi~ 
sional com vista a uma evolu98o criativa. 
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§ 2. 0 TRIBUNAL DE CONTAS E RESPECTIVOS SERVH;OS DE APOIO 

A. 

10 passa-A exist@ncia do Tribunal de Contas rembnta ao s 
do, datando 0 seuprimeiro regimento de 1869. 
gem encontra-se talvez ligada a unific8g80 da 

:A sua ari
a inist 1'8980 
de Pombal, no e jurisdi980 financeiras operada pel0 Ma1'qu@s 

E1'ario Regio. 

Extinto sucessivamente reorganizado - pOl' vezes com n.o -
mes diferentes -- a sua natureza de Tribunal encontra-se~ 
sagrada no nQl do artigo 212Q da Constitui980 da Republica 
Portuguesa de 1976-1982 e as respectivas competencias gerais 
enumeradas no artigo 2199: 

A sua organiza980, compet@ncias especificas e estatuto .. dos 
iespectivos Juizes continua porem a reger-se pela legis1a9ao 
ordinaria pre-constitucional - a reforma do Tribunal de Con 
tas ainda em vigor, integrou-se na reorganiza9ao financeira
de Salazar -- n80 tendo sido cumprida, ate agora, a obriga--
980 de revisao constante no nQl do artigo 301Q da versao de 
1976 de Constitui9ao da Republica Portugues~ (1). 

A Direc9aD-Ge1'al do Tribunal de Contas,01'g80 de gestao; exe 
cU9ao e apoio tecnico-administ1'ativo do Tribunal de Contas : 
sofreu uma reo1'ganiza9ao em 1979, e 0 respectiv~ quadro de 
pessoal tem vindo a sofrer sucessivas e necessarias altera -
9 0es . 

E que, 0 progressiv~ alargamento e especializa980 das activi 
dades da Administra9ao Publica, que anteriormente analisamos, 
tem obviamente repercussoes profundas no campo da fiscaliza-
980 e controlo financeiro, exigindo uma constante adapta9ao 
do Tribunal de Contas e respectivos servi~os de apoio as no-

(1) Encontrs-se actualmenta pendente de apreciaqao pelos orgaos competentes. urn proJecto 

de reestruturaqio quer do tribunal de Centas quer dos respectivos Serviqos de apaie 
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vas fun~oes que the tem vindo, ou se espera the venham, a 
ser cometidas se se entender 0 seu papel como de garante de 
um dos principios fundamentais de um Estado democratico de 
direito: a fiscaliza~~o e controlo de toda a gest~o finan
ceira, incluindo 0 respectivo sector empresarial. 

Obviamente que estas fun90es implicam um di necessa
rio a uma interven9~0 eficaz e oportuna e impoem, para alem 
de uma adequada estruturs980 organica, a existencia de pe~ 
soal altamente qualificado, especializado e responsavel. 

Todo este contexto exigira a defini9~0 e implementa9~o de 
uma adequada politica de gest~o e desenvolvimento de recur
sos humanos em que as momentos de recrutamento, de selec9~o 
e de forma9~o e aperfei90amento profissional, desempenhar~o 
de certo, uma importante fun9~o, intimamente ligados a to
das as outras tecnicas de gest~o. 

B. POLfTICA GLOBAL E SECTORIAL DE FORMA~AO 

Uma grande parte dos aspectos de gestao, organiza9aO e fun
cionamento dos servi90s de apoio do Tribunal de Contas e i 
dentica a dos 6rg~os e servi90s da Administra9~o Publica(oL 
ganiza9~o estrutural, normas de funcionamento, sistemas de 
comunicag~o e controlo, tecnicas de tomada de decis~o, e~ 
trutur ~o dos quadros de pessoal, regime de pessoal, etc). 

Para estes aspectos vale, em toda a sua dimens~o, 0 que an
teriormente dissemos -- POlITICA 

Porem, em contrapattida, 0 Tri~Uhal de Contas e a sua Direc 
gao-Geral apresentam, em virtude da especificidade das res 
pectivas fun90es e da forma como as desempenham: ou se esp~ 
ra possam vir a desempenha-Ias, um ambiente de tarefa espe
cifico, a que deve corresponder uma componente tambem 
cifica no plano de Forma9~o: ITICA IAl DE 

Ha, assim, num segundo momenev, que adaptar ou desenvolver 
as opgoes gerais ja enunciadas, tendo em considera9~o as ca 
racteristicas deste dominio de actua9~o. 
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c. PLANEAMENTO ESTRAT~GICO DA FORMA9Ao 

E, nao se devendo limitar a forma<;80 a "fazer cursos~, mas 
sendo antes um processo de interven<;ao e um instrumento de 
gestao que visa facilitar a mudan<;a institucional e orQaniza 
cional que se pretende implementar, e atraves de um plane; 
mento estrategico que se poderao delimitar os "horizontes d; 
forma~ao", quer ao nivel das areas de actua<;80 quer ao nivel 
das metodologias. 

A principal caracteristica deste planeamento nao e tanto 0 
seu caracter temporal, mas sim 0 seu caracter critico do 
funcionamento da organiza<;ao, caracter esse que decorrera de 
uma orienta<;80 que vise a prossecu980 de determinadas finali 
dades e tenha urn caracter prospectivo. 

o contributo da formag80 na consecu<;80 dos objectiv~s e fina 
lidades da organiza<;80 esta, assim~ intimamente ligado que~ 
a orienta9/80 presente quer a orienta<;80 futura, expressaffis 
politicas e estrat/egias globais: politica geral quer do Tri 
bunal de Contas quer da sua Direc<;ao-Geral. 

Considerando 0 que pens amos ser a orientag80 geral e as fin~ 
lidades a atingir pelo Tribunal de Contas, parece-nos que U1B 

politica de formag8o interna, para a respectiva Direc<;8o-Ge
ral: 

-tera de ser em si mesma coeLente, constituindo um siste
ma e obedecendo a uma sequencia logica entre as suas di 
versas fases; mas, enquanto inserida na politica glo ~ 
bal de forma98o dos orgaos e servi90s publicos, consti -
tui urn elem/ento (sub-sistema) do sistema geral. Poders 
e devera, segundo pensamos, recorrer as aC90es de forma-
980 levadas a efeito pelos organismos vocacionados --INA 
e DGAP-- rio que respeita as necessidades comuns e desen
volver cuidadosa, e criteriosamente, as ac<;oes que cor -
respondem as suas fun<;oes especificas; 

-tera de ter em considerag8o 0 progressivo alargamentodas 
fun<;oes do estado com 0 consequente aumento da dimensao 
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do sector publico, situa980 que leva a uma dispersao do 
trabalho por organismos com sistemas contabilisticos 
ferentes e inseridos em sectores diferenciados da Admi
n 1's t r a r; a 0 i 

de a r a mutar;ao que se veri fica a nivel dos 
todos e tecnicas de trabalho, que determinam uma perma
nente necessidade de actualizar;ao, quando nao de umawr
dadeira reconversao profissional; 

-deve ter , nas funr;oes especificas des nh~ 
das -- fiscalizar;80, controlo, auditoria -- os ciona-
rios se encontram eSpecialmente expostos a riscos de im 
compreensao, tensoes e, por vezes, ate de conflitos; 

ve para que as fun es da Direcr;ao- ral se 
desenvolvam num clima de dialogocom os orgaos e servir;os 
publicos, assumindo as seus funcionarios 0 papel de me 
diadores entre interesses par vezes contraditorios; 

_~ a tar-se numa simples preparar;ao tecnico-prQ 
fissional dos funcionarios, mas devera caminhar para a 
criar;ao de uma consciencia activa do significadn critico 
e cultural do trabalho, sublinhando 0 papel do Tribunal 
de Contas como garante de certos principios ndamentais 
de um Estado democratico de direito; 

or em termos de obtenr;ao de uma maior e 
ficiencia e eficacia dos servir;os, que, a final, se deve 
ra traduzir numa garantia do cumprimento da legalidade~ 
ministrativ8 e numa apreciar;ao eficiente da racionalida
de economica e social da aplicar;ao dos dinheiros publi -
cos. 

Definidos os principios gerais enformadores da politica de 
mar;ao, hi! que lhes conferir agora um desenvolvimento conse -
quente, traduzindo-os em diversas areas de actuar;ao que de 
rao abran r: 

- 0 nivel dos conhecimentos !! II • , 

- 0 nivel dos procedimentos tecnico-profissionais, " 
If. 

~, 
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- 0 nivel de relacionamento, das atitudes e dos valores, 
Hsaber rll. , 

- e 0 nivel da educa980 permanente. 

Agruparemos seguidamente estas areas em quatro grandes tipos 
de forma980: 

FOR!V1A~AO INICIAL 

Visa a aquisi980 da qualifica980 tecnico-profissional neces
saria, quer no ingresso numa carreira quer para 0 desempenho 
das respectivas fun90es. 

Estas aC90es podem realizar-se nas seguintes modalidades: 

-fazer parte integrante do periodo de estagio probatorio; 

-tornar os recem-admitidos aptos a assegurar melhor e 0 
mais rapidamente possivel as fun90es para que foram re 
crutados. 

FORMA~AO CONTINUA 

Forma98o sistematica que visa uma actualiza980 permanente, 
com especial enfoque na area da analise das contas e que de
ve integrar, sempre que possivel, os metodos e tecnicas de 
auditoria. 

Esta forma980 dirige-se nao so ao "sBber/sBber w mas deve ter 
em especial aten9aO 0 dsBbe fazer '!, Engloba, assim, aspec
tos teoricos de actualiza980 dos conhecimentos, mas, uma vez 
assimilados estes aspectos, tera de se voltar para 0 nivelffi 
actua980 pratica, complementada por estagios cuidadosamente 
preparados, e acompanhados, que podem decorrer no propriorer
vi90 ou em qualquer outra entidade considerada adequada para 
o efeito, 

F~~ A NIVEL DOS ASPECTOS COMPORTAMENTAIS 

Mais do que quaisquer outras, as fun9aes de fiscaliza9ao e 
controlo encontram-se expostas a riscos de incompreens80, de 
tensoes e por vezes ate de conflitos, especialmente se se ca 
minhar, como parece inevitavel, para aC90es de auditoria quer 
contabilistica quer de gestao, em que 0 efeito surpresa pode 
gerar reac90es que importa, tanto quanta possivel, preverp~ 
parando os funcionarios para as ultrapassar, 
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FORM AO DESTIN~A AO DESENVOlVIMENTO DOS CONHECIMENTOS GE-
RAIS E DAS QUALI S HUMANAS DOS FUNCIONARIOS 

Este tipo de forma9ao visa 0 desenvolvimento pelo funcio ario 
de uma compreens alargada e cr ica das suas fun90es e a ac 
tualiza~ao dos respectivos conhecimentos gerais. 

Integrado ja num contexto de educa9ao permanente, tera como 
principal objectiv~ a cria9ao de uma consciencia activa do si 
gnificado clvico e cultural do trabalho. 0 funcionario !!mo= 
tivado'!, desempenhara um papel activo quer na prucura de solu 
90es novas quer no afastamento de solU90es de rotina. 

Mas ~ defini~ao de politicas e ~ formulagao de estrat~gias -
conjunto dos principios integradores e orientadores de gran -
des linhas de aC9ao ~ deve seguir-se uma fase a que podere -
mas chamar de PI ional, 

Enos programas, nos pIanos anuais, nas aC90es a desenvolver 
e na respectiva concep9ao, que se devera detalhar e tornar 
racionais as principios estrat icas anteriormente definidos, 
e aprovados. 

As questoes relevantes nesta fase sao 

-em que ~ que se vai formar: defini9ao das aC90es, das 
suas finalidades e da respect iva estrutura seque cial; 

-quem e ,que se vai formar: destinatarios de ca a ac
gao e condigoes necessarias para a sua frequencia; 

funcionarios serao abrangidos pelas aC90es de 
0: quantitativos a formar anuamente por ada 

-quando ~ q e decorrerae as aC90es: nu ero e aC90es a 
nuais; 

-como ~ que se vai formar: q ais os meies umanos e 
teriais que deverao ser afectad s a cada ac ao, 
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No entanto, nao abordaremos,neste trabalho,os aspectos do 
planeamento operacional. 

Eles serao tratados mais tarde, depois da aprova~80 das poli 
ticas e estrategias de actua980 e da analise que pretendemos 
fazer da situa~80 actual, por compara98o com a situa980 futu 
ra, no plano dos recursos humanos da Direc98o-Geral. 

4. IMPLEMHITACAo va PLANO 

Para finalizar e porque consideramos esta fase sobremaneira~ 
portante, nao queremos deixar de referir que a divulga980 do 
Plano de Forma980, solicitando ctiticas e su~est6es, e um pr£ 
cedimento indispensavel. 

Com ela se implicarao os diversos servi90s na eXeCU9ao do pla 
no. e se dara aos destinatarios mais uma hip6tese de partici= 
pa980 no que foi feito para eles e que for90samente tera 
de ser feito com eles. 
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extensa 0 que nao 

que dificulta 0 tra.balho 

uma 

O-L 

O-L 

30 DR 

n.Q 

oas 

- n. ll 

neste tulo 

tendo em conta 

leitura da mesma., 

do IVA 

,ll 

n.S! 

• Q 1 de 2 

Oetermina 
1/1/1986. 

a e rel.'moolsos 
Taxas para as RA cia 

para 
5itua~a() de credi 

do art. 2 22.11 do elVA 

0 

de entre as insti tui 
rre itr d OGC1-SAIVA para efeitos 

-'<-0·,1<,0 do I 

dO (IVA 

VA 0-·1. • Q 394 



--------_.-
DR - 1i.1 

IHPlOfiA DAU ASSmHO 
I Sfrie 

D-l n.!! 143/86 135 16/6/86 Restitui~ao do IVA as representa~oes dipl~ 
mati cas e consul ares e ao seu nao 
nacional 

Oespacho SEAF 140-2! Serie 21/6/86 Indica 0 montante proveniente das receitas 
n. 2 33/86 do i.lJt; a colocar a disposi~~o das camaras 

Municipals e dos orgaos locais 01.1 regio-
nais de turismo, para efeitos do disposto 
no art.!! 75.S! da Lei n.!! 9/86, de 30/4 

Oeclara~ao 156 10/7/86 Recti ficao;;i3es a Lei 9/86, de 

D-L nil 185/86 159 14/7/86 Alterao;;oes ao Codigo do IVA -

Oechrao;;ao 174-22 Sup 1. 31/7/86 Rectificao;;ao liIO DL n. g 92/86, de 10 de Maio 

O-l n.!! 280/86 204 5/9/86 Alterao;;oes ao art.2 13.!! do elVA 

Alem desta legisla~ao basica, existem ainda despachos de 

delega~ao de competencias,que serao referenciados em capitulo proprio. 
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direi to comuni tario consti tui 0 de basico 

abreviada-do sistema sobre 0 Valor na 

mente POl' IVA. Efectivamente a de 

a Comunidade 

oomum do 

de entre as 

iea a do sistema 

direotivas do Conselho das Comunidades 

a chamada 

u6. III Directi vaH de 17 de Maio de 1977). que 

a 
estados 

base 

da CEE. 

do 

neste momento, apesar de 

encontra-se ainda no 

a em todos os 

tel' aderido a CEE, 

findo 0 

de o sistema oomum do IVA. Dai que, na do 

que nao substancial 

mente 

A nivel interno, a do IVA 

uma reforma do sistema de 

a 

indirecta, na medida 

em que passou a em substivu.l.'-''''''-' 

de , criado em 1966, 0 que ficou uma substaneial 

do modelo da do consumo. 

2. Mas, afinal em que eonsiste 0 sobre 0 valor aereseenta-

do? Resumidamente diremos que IVA e urna modalidade de sobre 

o consumo de bens e na sua incidencia todas 

as fases do circuito economico desde a ao retalho, sendo. 

nAW',c,m, a base tributavel limi tada ao valor acrescentado em cada fase. 

A divida tributaria de cada economico e calculada 

credito do 

icada a taxa ao valor 

momento, deduz-se ao 

• traduzindo-se na a-

da empresa, em determinado 

assim obtido 0 pOI' el,a 

nas compras desse mesmo revelado nas facturas 

de o resultado obtido ao valor a ao 



Estado. No en tan to , 5urgem com alguma frequencia ocasioes em que 

a imposto suportsdo naS squisi~oes e superior so impasto liquidado, 

ficando entia a em situa~ao de credito de imposto, 

a que Ine deduzir a respectiva 

(s) au, em certas 

no(s) periodo (s) 

o seu reembolso. 

o IVA, aplicado de urn modo geral e uniforme em todo 0 circui to 

economico, pressupondo a total do para a frente, 

a urna tributa~io, por taxa identica, de uma 

56 vez, na fase retalhista. Todavia. 0 metodo do credi to do impasto 

assegura que os bens uti lizados POI" uma empresa na produ~io nao sej am 

tributados: as aquisi~oes sao feitas com imposto. mas dao lugar a 

uma dedu~io ou reembolso no respectivo perlodo de salvo 

excepGoes muito limitadas, destinadas a prevenir desvios fraudulentos. 

3. Com uma base de incidencia bastante mais alargada que a 

do imposto de transac<;:oes. 0 IVA.,' alem de ser mais eficaz e justo na 

sua aplica~ao. revelou-se tambem bastante mais em termos 

de organiza~ao da maquina fiscal. Efectivamente, enquanto que 0 IT 

abrangia apenas cerea de 90 000 eontribuintes registados, 0 IVA apontou 

em 1986 para cerea de 460 000, distribuidos do 

forneeidos pelo SAlVA): 

Regime normal mensal ..•.•••.•..•....•.••••. 93 390 

Regime normal trimestral •..••...•.•...•.... 

Regime dos pequenos retalhistas 

Isentos ao abrigo do art.2 53. 2 do c6digo do 

177 ~~O 

67 452 

IVA (j.1I.494"i10~Q~"'O ••• $Q~80.0 ............ GO.iI. 118880 

Isentos ao abrigo do art.2 9. 9 do C6digo do 

IVA ,. <Ii •• <II .. " ., .. .. ., • \I " • " Q .............. <I '* <I I> ......... '" • 6- I> .... 11> 3 106 

modo (dados 

Portanto, 0 numero total de contribuintes inscritos e de 

460 418, embora destes apenas 338 432 sejam activos, lsto e, tenham 

de liquidar imposto. Refira-se. no en tanto , que 0 SAlVA previu que 

80% dos 118 880 eontribuintes isentos ao do art.2 53.!l do CIVA 

deixaasem de 0 ester, a partir de 1987. 



Para 

o IT. 0 IVA 

permanente da 

de 

te de cada urn e debitada 

pelos 

basicas para que as 

um numero maior de contribtHntes que 

ainda outra caracteristica: uma 

to de cada contribuinte. A conta-corren-

montante da e creditada 

assim que se criem as 

se processem 

e correctamente.. Refira-se J a este to, que a inobservancia 

dos prazos para 0 dos reembolsos , dara 

a a favor do f 0 que tambem em termos 

fiscais constitui uma inovadora. 

4. Parece nao restarem de que 0 IVA. de ser um 

imposto de mais que 0 IT, proporciona ao Estado urn 

muito maior volume de Efectivamente, a previsao or<;;amental 

global para 1986 para 233 milhoes de contos, estimando-se 

para 1987 cerca de 348 milhoes de contos. 0 SAlVA tera 

em 1986 cerca de milhoes de contos, 0 que, deduzidos os reembolsos 

(cerca de 55,6 milhoes de contos), representou uma receita liquida 

de 91,4 milhoes de contos, aproximadamente. 

Note-se, a este respeito, que a arrecadagao do IVA nao e 
apenas efectuada pelo SAlVA, dado que a seu pagamento, de acordo com 

o D-L n. 2 504-M/85, de 30/12 e art. 2 26. 2 do c6digo do IVA (CIVA), 

podera ser efectuaoo! 

a) No SAlVA, em todos os casos de (contribuintes 

do 

do 

normal mensal e trimestral), 

dos pequenos retalhistas e as si 

previstas no art.Q 26. Q do C6digo do tVA; 

os 

b) Nas Tesourarias db fazenda Publ i ca, nos casos exceptuados 

na alinea anterior, bem como em todos aqueles em que 

a autol do to; e 

c) Nos aduaneiros, 0 to devido POl" 

no acto do 



Para concluirmos esta breve car3cteriza920 do impasto sabre 

a valor acrescentado e deixando para analise aspectos mais 

detalhados. apenas diremos que a remessa das declara90es peri6dicas 

e dos meios de pagamento para 0 SAIVA processa-se pe10 correio (com 

o que resul tao de facto, numa maior comodidade para os 

contribuintes e evits por outro 1sdo 0 seu afluxo (cercs de 40% 

so distrito de Lisbos). 0 SAlVA nao recebe numerario, sendo os meios 

de dos contribuintes constituidos POI" cheques ou vales 

(as ordens de transferencia de ainds nao 

). As resti tui90es do e eventuais 

sao efectuadss pelo SAlVA POI" ou transferencia conta 

a conta. esta cobrindo apenas cerca de 30% dos contribuintes. 

Alem do IVA propriamente di to, existe tambem no seu 

um 

e 

da Fazenda 

neste processo. 

que incide sobre bebidas a10061ioas. tabaoo. 

psgamento e efectuado directamente nas tesourarias 

nao portanto, 0 SAlVA interferencia 



1. 

se a 

com cerea de 10 000 funcionarios, e um 

centrals e distritais. estes tiltimos constituidos 

Distritais de o SAlVA e urn dos 

cen't:lr'ais da OOCI. de acordo com 0 n. 2 1 do art. 2 1. 2 do Dec. 

de que 0 criou. 

Pelo n. 2 2 do mesmo no do IVA funciona na 

do 

do • urna vezque 0 seu 

inerentes ao cargo, mas tao-s6 

Portanto, ° SAlVA nao se encontra 

centrais da DGCI, mas, constitui 

dos servi90s 

integrante 

° que, de e acentuado tambem no n. Q 2 do art.2 3. 2 do 

Dec. n. 2 ao se afirmar que "no desempenho 

das suas o do IVA em estreita 

com as restantes servi.:;os centrais da D das 

e quer de tecnico ou 

cujas tenham incidencia na admin4.§; 

trados pela mesma ou no seu fune " 

de entrarmos na analise da estrutura organics e apena~ 

do que atras se diremos tambem que para as suas 

de funcionamento, ° SAlVA eats do da 

DGCI (em 1986, foi de 12 milhoes de contos), 0 e dividido 

SAlVA. mas apenas distritais e. a titulo 

em a eertas rubrieas (21. 23.00 25. 26 27.00 A 



e B , 28. 00. 30. 31.00 B e 52.00). folha 

de do SAlVA passa de Servi<;os de Administra<;ao-Geral 

da DGCI, antes de para a Contabilidade Publica. 

Apos eate breve as 

a SAlVA. conatantes. entre outras, do 

art.! 3. 2 do Dec. Reg. n. II 

1) Promover a corrects do 

2) a centralizada do 

3) dinamizar a fiscaliza<;ao dos contribuintes 

ao a e/ou a r~,nr'eSlsa~ 

da fraude e evasao fiscais. 

menos em termos de ficam 

3 do e 

o que, de certa consti tui uma inovadora no nosso 

A estrutura organica constante do Dec. Reg. n. 2 

16/85 reflecte esta realidade, ao prever os seguintes 6rgaos operativos: 

Dec.Reg. 

Central de Cobran<;a 

- D de de Reembolsos 

de de Controle 

de de e 

Em termos de 6rgao de apoio tecnico e instrumental, 0 

Q16/85 apenas se limitava a indica-los (artigo 4Q n Q2) 

deixando para m mento posterior a sua defini9ao, 0 que vi~ia a 

consumar-se em Janeir de 1986 com urn despacho do Director-Geral 

das Contribui95es e Impostos. 
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Para erei tos de nas 

os organogramas d3 es 'S:-'u tu~:-! 1: j ~ ic::o-f1mcional do SAlVA, referentes 

) e real (e:n Dezembro de 1986) a si vua'-to.v formal (Dec. n.lI 

dos s se extrair as seguintes conclusoes basicas: 

Existencia real de um maior de de 

e instrumental do que os indicados no Dec. 

n. II 16/85. 

- 0 Controle de 

Administrativo da 

da 

aparece, na 

I e II. 

de Processamento 

subdividido 

em Controle de 

dos "sectores" do "Cadastro" e do "Contencioso". 

nao no D. R. n. 2 

to Administrativo da 

De seguida. pass amos a 

na Divisao de 

Central de 

uma breve das 

tarefas desenvolvidas nos orgaos operativ~s do SAlVA, procu -

[',indo-se na medida do possivel, estabelecer urn termo de compara9ao com 0 

.. n .. 

a) 

exerce as f 

e tratam-se to 
s re 

......,~ .. '-~ e, por 
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consequencia, do de~lrtrrt<;:oes periodic-as idas 

e recebidas, meios de pagamento enviados pelos contribuintes 

(apenas cheques e vales, dado que 0 pagamento pOl' ordem 

de transferencia ainda nao esta implementado), reembolsos 

pagos I etr.:. Para se tel' uma r..oGao d2. :!.mport.ancia deste 

orgao, assinaIa-se que foram recebidos e tratados em 

1986 cerca de 1,5 milhoes de cheques e 52 000 vales, 

e pages aos contribuintes cerca de 50 000 reembolsos. 

As reIa~oes do SAlVA com 0 Tesouro e a banca tambem 

se efectivam pelo SCC. Atraves do protocolo celebrado 

entre a DGCI (SAlVA) e varias institui~oe~ de credito, 

o SAIVA tem aberta uma conta em cada uma delas para 

deposi tos de cheques e pagamento de reembolsos POI' ordem 

de transferenoia, eXCeP9aO feita a Caixa Geral de Depositos, 

onde tem 2 contas: uma, semelhante as restantes, mas 

para on de tambem sao canalizados todos os vales recebidos 

e outra destinada exclusivamente ao pagamento de reembolsos 

pOI' cheque. a qual e a unica passivel de emissao de 

cheques em nome do SAlVA. Todas estas contas, actualmente 

em numero de 37, sao controladas pelo SCC. 

Em termos organicos, 0 SCC e constituido pela Divisao 

de Processamento Administrativo da Cobran~a e pela Divisao 

de Processamento Automatico de Dados, agregando urn total 

de 288 pessoas. alem do director de servi90s. Este, 

para seu directo e para alem do secretariado, 

conta com um de 3 funcionarios que lhe fornecem 

os dados dos diversos sectores (ex: n.Q 

cocurnentos crofi.lmados etc,.' 

sec. 

Este c 'J rec r E:rvir;oS1 des internanlen 

pOl'" e Controle ll
, tambem coordena a 

de trabalho diversos sectores, com base na.s estatisti-

cas elaboradas diariamente e de acordo com 

amente estabelec.idas. 



Incluimos 

"AYNORH dos 

na seguinte um 

vi sualizar a 

do SAlVA. que 

do pessoal, 0 

maioria constituido POI" 

no SCC, 

e na sua 

administrativo e tecnico auxiliar em 

de destacamento ou 

co100ado ao 

tarefeiros e 

dos programas 

Livres ll
• 

Com um total de 184 pessoas, alem do chefe de divisao. 

e 0 onde 5e notam maiores 

ao no Dec. Na realidade. e 

sectores: 

loS! sector 

2. ~ sector 

3. 2 sector 

de documentos de 

de documentos de 

Meios de 

Controle de I 
4. 2 sector 

Controle de Cobran~a II 

5. Q sector - Microfilmagem 

"sector" Cadastro 

"sector" Contencioso 

De acordo com 0 Dec. . n. Q , cada um dos sectores 

nele deveria ser coordenado por tos 

tributarios de 1. !1! classe. o que, na realidade. nao 

se veri fica em nenhum deles (ver organograma "AFNOR" 

all) l. 
--------------~~--~---------------------------~ 

Sector 

de 93 000 

170 000 trimestrais, fiS 

em 1986, de cerea 

'S) mensa is 

j a sao recebidas 

(nome e morada do contribuinte) do 8. Q sector { 
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de ) . 

As uP'S sao de acordo com a ordem de 

dos contl'ibuintes e com elas seguem 

da 

do SAlVA (com pago). Para alem 

de varios 

possuem urn 

as Dp·S que t@m 

• as 

que permi te identi:fiear 

de tratamento na sua 

Par este sector, tambem sao 

adieionais e ofieiosas e, de urn modo 

deneia relativa ao SAlVA. 

as 

• toda a correspon 

Tem 6 exclusivamente a:fectos a estas tare:fas. 

Comum total de 81 (trabalhando em 2 turnos) 

eoordenados POl" um tributario de 2.! classe, 

e 0 sector responsavel reeep~ao das DP'S e dos 

meios de pagamento (MP'S) enviados contribuintes. 

Alem da 

efectua 

caso de 

se :for 

de DP'S 

uma 

existirem 

ou MP'S 

a deficHmcia. 

a sua 

de Iotes 

das DP'S 

anomalias, 

de modo a que 

nao 

dita, este sector tambem 

e dos MP'S recebidos e.no 

a sua 

se processem 

a outra forma de 

DP'S e MP'S € efectuado 

que da conta das 

definidos 

capas e 

numerados 



a1.3 

-1 

As DP'S, das lote. 

vao para 0 5. ~ sector para serern rnicrofilma-

das. 

Os MP'S, 

para 0 3. 2 

Todas as 

sector 

do 

de 

da capa de lote, vao 

). 

de lotes para os outros sectores sao 

para os 

bem como as 

contribuintes 

dos 

comunicando-lhes 

que seguem 

as anomalias 

verificadas na DP ou no MP. 

Sector dos MP ~ S recebidoa 

no SAlVA (apenas e vales). com apenas 12 

os devido ao facto de a maior das tarefas estare. 

automatlzadas, 

dos vales e 

nomeadamente atraves da lei tura 

recebidos do 2.2 sector 

de documentos de amos as 

tarefas que este processamento diario acarreta. 

Para os a primeira tarefa consiste na 

ou seja, na 

leitura 

do seu valor para a zona de 

o que resulta num 1.2 controle, dado 

que se veri fica se 0 valor constante da 

corresponde ao somat6rio dos valores dos 

nesse lote. Para os vales, apenas se marcam as 

de lotes. 

Posteriormente) sao introduzidos 

de lote 

te sistema 1 diariarnente, processa: 

controle 

lotes 

tes 



Sao 

com 

103-

f'" • _lS1Ca cos banco a banco) com 

de 200 e dos vales ( apenas 1 banco - CGD) 

de 50 e 

- amissao de (total dia£io tulativo 

com e valoreE' dos e vales 

banco a banco, 

estas que servirao de base 

a efectuar no Controle de 

II (4.i sector). 

Com 19 

com bastante 

verificar 

numa fase 

afectos. 0 Cel e urn sector 

na DPAC. visto que The· 

dados constantes das DptS 

do final do circuito. 

Apos serem microfilmadas. as DP'S sao enviadas para 

06. 2 sector (Controle de Dados) para que os dados 

delas constantes am introduzidos no sistema informati 

co 0 por sua vez. emi te das 

efectuadas que no 

CCl, com as Dp·S. Esta tern 2 

de erros por incorrecta 

no sistema informatico (os chamados erros 

de 

tecnicas na 

que servem de base 



-1 

Quando os erros detecta(~os 

proprio CCI que 

Caso contrario, as DP'S e os 

enviados para 0 2. Q sector 

de para 

vez todo 0 circuito das DP S. 

am e 0 

necessarias. 

lotes sao 

de documentos 

outra 

Para refira-se que os lotes das DptS e 

os 

de 

on de 

enviados 

ao director do SCC 

armazenados. 

CCl para 0 sector 

e Controle). 

Com urn total de 7 funcionarios coordenados pOl' urn 

1 tributario de 2. i classe, e 0 sub-sector 

do 4. I< sector onde sao 

arrecadados e 

todos os valores 

em termos dl:! IVA. bem 

como as transferencias de fundos s as 

a locais ou de turismo 

e 

Para sste efeito, pOI' de 9 de Abril de 

1986 do Sr. Secretario de Estado dos Assuntos Fiscais, 

for am as modelos de livrosa utilizar, 

os no 4 deste 

(A contabi do IVA). Refira-se, que 

sao constitui-os de 

dos fornecidos sistema informatico 

e pelo de leitura 

a15 5. 9 sector -
----------------~~.~~~~ 

Com 9 funcionarios afectos trabalhando em 2 turn os (8-14h 

e 14-20h). e 0 sector 

microfilmagem, a qual nao esta 

sistema • ou nao e urn sistema COM. 

de 

ao 



Grande do trabalho e eonstitufdo mierofi 

das DP'S enviadas contribuintes, embora tambem 

microfilmem documentos relativos ao do SAlVA 

(pedidos de ferias, reeibos de consultas medicas, etc. ) 

e autos levantados da Em 

perfodos de a microfilmar 50 000 

/dia e, em epocas mortas, cerca de 10 000 - 12 000 doc. 

Os filmes sao feitos em 

para a DOC! e outro 

donde nunc a sai, 

sende urn enviado 

neste sector em armarios 

dele processar-se 

• POl' eserita. 

Depois de microfilmados, os das DF'S sao enviados 

para a e Controle", que se encarrega de 

os mandaI" para 0 6. $I sector de dados). 

informatico de to -

dos os contribuintes) 

E urn dos sectores da DPAC nao contemplado no Dec. 

16/85, mas que existe na realidade. e ao estao 

tributario afectos 38 funcionarios coordenados POl' um 

de 2.! classe. 

Todae as declara90es de de actividade, de 

de dados dos contribuintes (ex: 

do n.Q fiscal) e de 

afluem enviadas diversas 

de actividade 

de actividade 

desenvolvido neste sector 

dec 

gem i e para 

no sistema 

Recebem 

as 

ori das dec entre 



a2) 

Sector da Dec. 

coordenados 

do Hsector de 

Como 0 nome 0 "sector do contencioso ll 

tern POI' analisar aa dos contribuintes 

e das masmas. As 

a dois niveis: 

de 

0 qua $ no caso do contribuinte 

no :ficheiro 

surgem di:ferendos relacionados 

o:ficiosas (sobretudo 

ou e em :falta. 

Com 94 alem do chefe de divisao, e 0 

SAlVA onde se notam menores 

o comparamos com 0 no Dec. 

visto que 

3 sectores nele 

de :facto, esta a :funcionar com os 

a saber: 

E atraves deste sector que se a recolha 

relacionada interac va de toda a 

ficheiro informatico de todos os 

a das contas-correntes 

de 

Tern 



Sector 

e 

de efectuar a analise funcional 

com 8 tecnicos 

para 0 sis tema 

de informatica. 

Tern POI' assegurar as de 

e dos seus os processarnen 

tos de fim de dia e de fecho de ) e as 

das 

Tern 7 funcionarios trabalhando. POI" vezes, em 

turnos. 

Com 23 funcionarios coordenados POI' um director de 

pode dizer-se que a DSR interfere em todos os 

(cerca de 4 500/mes) a nivel nacional. 

analisar a legitimidade dos mesmos. 

A DSR recebe do 8. 2 sector 

as listagens dos de 

contem a do limi te maximo 

a cada contribuinte (dado 

informatico). a 

um processo para cada 

da sua legi timidade. Para os 

normal e para as di 

de r'eembolsos sao dir'ectamente tratados 

de 

as 

do reembolso 

sistema 

e aberto 

entao a analise 

do 

os 

DSR, enquanto 

que para os pequenos retalhistas a DSR apenas se limi ta 

a confirmar exarado Director Distrital 

de em arobas as "' .... 'avv'"''''. 0 

final corn a reembolsada 

sempre ao Director de nao po-

de exceder a que foi fornecida sistema 
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Ern cases de duvida, a DSR solit::itar a 
de de Controle (Divisao das Grsndes 

e uma de fiscsl 

apenas urns mel'S ,'keres da is 

de ou que sera mantids 

prazo de 1 sno So o que e 
n.Q 7 do srt.2 22.2 do ClVA qusndo a a 

reembolssr for a 100 000$00. 

Os de reembolsos. tratamento ns DSR. sao 

envisdoe psrs 0 SCC pars que se processem os respectivos 

psgamentos. 

Com 26 funcionarios coordenados pOl' um director de servi90s. 

de 

s orients9ao e 

e controle no 

desenvolvimento de sC90eS 

do IVA. E composts 

seguintes divisoes: 

- Divisao de Plsneamento ds Fiscaliza9ao 

- Divisao de Controle Interno e Externo 

- Divisao de G r-andes Empresas e Especiais 

- Divisao de Estudos e Documenta9ao 

POl' carencia de pessoal. apenas a Divisao de Controle 

Interno e Externo e a de Grandes 

a funcionar. 

e 

Em termos 

numa si v .... """CAV 

e funcionais, a DSC encontra-se 

de 

naO relacionados com a 

tributaria 

i 

do 

ficando 

ia: em tOGOS as aspectos 

e en ds a i 

tor-Geral VA 

:nissao especifica 

Subdirector-Geral da DGCl, 



cl) 

agora 

duas divisoes que estao 

E que se estudam e preparam 

os dados a nivel central ou distrital 

com vista a sua na do IVA. 

The incumbe a de na 

di.s'l:ritais e a 

das 

Ums des terefas desenvolvidas na DelE 

e a que consists no cruzamento dos dados da 

da Industrial com os recolhidos 

no auaora 07 do mod. ou 

a DGEAE analisar a si tributaria das 

empresas que, sua dimensao ou pOl' outra razao 

devam ser fiscalizadas directamente 

centrais. Cite-se, 

as 2 000 maiores empresas 

a este 

do pago contribuintes do 

ito que 

mais de 80% 

normal 

mensal e mais de 65% da recei ta total do IVA, Dai 

que a DGEAE a 

das empresas. encon trando-se para es te efei to 

o 

a 

Funchal. 

em 9 zonas 

9 (distritos de Lisboa, 

e Ponta De 

directa desta Divisao. 

e da 

Para as restantes zonas, a fiscali 

cargo de funcionarios colocados nas D 

de que as suas 

acordo com a da 

das 

do Heroismo 

de 

il dade 

ficara a 

Distritais 

de 
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de Controle veiculada atraves directores distritais 

de 

Com 39 funcionariol::> coordensdos POl' um director de 

(0 de director de sinds nao se encontrs 

). a DSCA e divisoes: 

- Divisao de 

- 2 Diviaoe:s de 

- 1 Divisao dos sobre 0 Consume 

Destas 4 apenas a ultima nao ainda 

da. 

actividades 

bem como a 

a DSCA 0 desenvolvimento de 

e doutrinais no imbito do IVA. 

de esclarecimentos 

aos ccntribuintes e aos nomeadamente 

atraves 

ectos 

da 

do 

de 

de 

CIliA. 

pareceres 

Ihe incumbe 

ao 

sobre a 

a aprecia<;ao 

IVA. 

de 

as 

medidas ou que se mostrem necessarias tendo 

em vista uma maior justi<;a fiscal e a simplifica<;ao 

dos tecnicos respeitantes ao 

E tambem na DSCA que se efectuam os calculos das 

as ; de natureza 

Camaras e 

I a 

locais au 

SAlVA as 

de turismo. 



estrutura 

da 

de 

final 

no cap 

L do 

funciona 

num 

com a 

de 

ou a abrir 

ou 

entre a DOCI 

para cada 

to 

essencial 

par versas pessoas. 

referido ao ana 

central 

que 0 tornam substancialmente 

e 

este facto ao 

item 

entender 

de 

de 

de 

._ que 

do art.i 

o 

Lures 

os 

com 

Controle. 

a considerar tamb~m ~ 0 que se relaciona 

das contas abertas (actualmente em numero de 37) 

a 

IC S) que 

de celebrado 

enviou 

com documen 

sempre emitide 

de 51 conta 
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No intuito de sistematlzar os despachos de de1ega9ao de competencias 

actualmente em vigor relativos ao IVA ou apresentamos na p~ 

gina seguinte um quadro-resumo elaborado com base nos elementos por 

nos recolhidos. Apos a leitura atenta dos mesmos, e apesar de 

nao termos forma9ao Juridica, pensamos poder extrair as seguintes 

conclusoes: 

a) Apenas 0 Ministro das Finan9as det~m poderes proprios 

inerentes ao cargo que exerce atendendo aos aspectos 

que aqul nos interessa (C6digo do IVA e gestao do SAl 

VA) . 

b) Todas as restantes entidades (Secretaria de Estado dos 

Assuntos Flscais, Director-Geral da Direc9ao-Geral das 

Contribui90es e Impostos, Subdirector-Geral e Directo-

res de Servi90s do SAlVA) detem apenas poderes delega

dos au subdelegaods, revogaveis a todo 0 tempo e poden 

do caducar com a substitui9ao de delega~te ou delega -

do de acordo com 0 nQl do artigo 8Q do decreto-Lei nQ 

48 059, de 23 de Novembro de 1967. 

c) Levantam-se-nos algumas duvidas sobre a eficacia juri

dica dos despachos do Director-Gera1 da Direc9ao-Gera1 

das Contribui90es e Impostos para 0 Subdirector-Geral 

do SAlVA (despacho de 27/10/86) e, para os Directores 

de Servi90 do SAlVA e Directores Di.-'.stritais de Fina!:! 

9as (despacho de 14/03/86) , dado que nao foram objec-

to de pub1ica9ao no Diario da ica. A questao 

residira em saber se as de1egadas, 
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Fi- tS-

SUf 

Director-Geral 
da OSC! 

Direchr-Gera1 
da DGC! 

Director-Geral 
DGel 

tado para ~$ As
sl.mtos fhcals 

Oirector-Geral cia 
00£1 

Subdirector-Geral 
do SAHIA 

Sl.Ibdirector-Geral 
SAlYA licado 113 21 

Subdirector-Geral 
SA IliA 

e 
Oirectol"es Oistri
his de 

elll 

cia 
aSStll1tos que 

de sub-de 
110 set! Director-Seral 

Atribuil,;ao de 
dficas flO 

Assinatura de 
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ou subdelegadas constantes nestes cons~ituem 

ou nao poderes originarios do Ministro das Finan~as 0 

que, em caso afirmativo, tornam obrigatoria a sua pu -

blica9ao na folha oficial de acordo com 0 nQ2 do ar

tigo 9Q do Decreto-Lei nQ 48 059, de 23 de Novembro de 

1967. 

Nao encontramos qua~quer referencia especifica em ma-

teria de delega980 de competencias para 

das contas abertas nas Ie'S pelo SAlVA, que nos 

parece que este ass unto estara implicito no despacho de 

27/10/e6 do Director-Geral da DGel para 0 Sub

director-Geral do SAlVA. 



3. 

Neste do ca~ procurar dar uma do 

de formais ou entre 0 SAlVA e varias 

entidades no do 

forma is 

D-L n. 

que sobre a mat~ria 

de no seu art. 

21.~ passamos a transcrever: 

Semanalmente elaborados ,mapas-resumo 

e a 

para 0 

e ainda 

autonomas na 

movimentos a 

na semana f 0 saldo 

anterior e 0 que transita 

sendo os mesmos enviados 

Tesouro e da Contabilidade 

aos governos 

que a estes diz 

das 

Em 1986 0 SAlVA 

a DGT ou 

nao 

tendo 

a enviar mapa-resumo 

a faze-Io em 

aos governos das 

da Madeira dos a 

directamente Banco de 

que este lhes envia. 

Note-se. todavia que a SAlVA teve de de 

1 ana a entrada em do por 

a nao deixar de consti tuir de certa 

forma 

como a 

atenuante para si menos correctas 



3.2. 

3.3. 
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A formal existente entre 0 SAlVA e ') BF processa-

-se de forma embora se encontre 

no n. 2 1 do art. Q 20. Q do Dec. -Lei n. Q 

se segue: 

como 

"A passagem de fundos para a Caixa Geral do Tesouro. 

no Banco de e efectuada nos diaa .6 e 

21 de cada mes OU, se nio for em dias 

em cada um dos 

sendo transferido 

SIVA. no ultimo 

fundos". 

o 

dia 

saldo 

util 

diae uteis 

existente na conta 

anterior a paesagem 

do 

de 

'As passagens de fundos 

via Distri tal de 

no ef'ectuadae 

de Lisboa que. 

para este recebe as emitidae SAlVA 

com desdobramentos 

regioes 

maior 

aut6nomas. 

no 

para 0 Continente e 

Este assunto sera 

4. 

E tambem atraves do de 

cada uma 

abordado 

das 

com 

do BP que 

se processa a maior de nomeadamente 

para efei tos de tos) entre 0 SArVA e as varias 

de POI' intermedio de 

destas. 

De acordo com 0 n. 2 3 do art. Q 27. Q do do IVA, 

o impasto devido pelas sera pago aos 

aduaneiros no acto do 

decorre que a recei ta arrecadada 

entrara suas tabelas 

para ef'ei tos de 

ao de Estado para os Assuntos Fiscais, 
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o SAlVA tem vindo a centraliza:c t-odos os dados relativos 

A do IVA recebendo para tanto mapas-resumos 

enviados Reparti~oes de Finan<;as e DGA. 

Este e 0 

SAlVA 

unico tipo 

com a DGA. 

de (informais) que 0 

e formais com 0 SAlVA no 

da do IVA acrescidas facto de serem 

nos 

ds mesms , traduzindo-se nomeadamente 

na 

de 

se 

e 

sua fase 

urn Manual 

do SAlVA para as RF de 

relativas ao IVA que, 

de arranque. consistiram no envio 

de onde detalhadamente 

relevantes da 

e cobran9a do imposto; 

b) envio para 0 SAlVA, para confirma9ao e pagamento. 

dos pedidos de reembolsos dos pequenos retalhistas; 

c) remessa para cobran9a pelas RF das anomalias 

detectadas no fecho de cada no SAIVA. 

pelos em 

adicionais e liquida90es 

aos contribuintes do 

trimestral; 

referentes 

normal mensal e 

d) comunica<;ao formal das RF ao SAl VA dos resu 1 tados 

das cobran<;as constantes da alinea c). 

Como ja soteriormente referido, 0 SAlVA urna 

conta-corrente com as RF. POI" meios 



uma vez que se destina 

do envio das 

RF aos contribuintes. 

Como se para efectuar a 

do eito 

considerado como 

POl' valoree 

inferioree ao 

ao chefe da de qual' 

ae tenham a :forma de: 

- pagamen~~ em falta 

5.~ do Dec.-Lei n. 2 

art.!l 87. 2 do ClVA e art.!l 

adicional (art.~ 

7. 2 do Dec.-Lei n.!! ou; 

(art.!! as.!! do elVA). 

o montante deetas 

e na conta~corrente do como 

se 0 tiveeee eido pago POl' este. A 

deste no mesmo 

se faz na conta-corrente da RF a que 0 ei to passivo 

e que, a • assume a lidade 

pela sua debito ou . Assim as conta-cor 

rentes das RF sao movimentadas do modo: 

Talao do conhecimento ~ 
de 

oficiosa 

eventual 

&0 tesou -

(coll!!lmi
SAIl/A) 
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Ests conts-corrente trsduz 0 saldo, em cads momenta 

do valor dss 

RF, sinds nao foram 

oficiosss) • 

tesoureiros ds Fszends 

que, trsnsferidss psrs 

psgss, substituidss caso 

snulsdaa ou debitsdss 

as 

das 

sos 

tambem, que 0 

de com 

informatico emite 

do motivo. as 

e os avisos 

da para 0 

de assinar e enviar ao contribuinte. 

Estaa em suma, aa existen 

tes entre as RF e 0 SAlVA que, voltsmos a 

tim na conta 

o SAlVA nao tem directas com a CEE embora 

tenha de 

de 

as directrizes 

Tambem nao sera 

no scordo 

do SAlVA que se 

efectivara odesembolso da 

para 0 

o Estado. a faze-Io. 

dado que sera 

Ao SAlVA apenas efectuar as estimativas da 

dos chamados "recursos com base nas 

recei tss IVA. que nao e 0 

em amos como 

de 8 milhoes de contos na 

A negoc do 

de calculo actualmente 

poupou em 1986 cerca 

devida a CEE. 

transit6ri para a entrada 

em vigor do IVA teve como um 

acordo sabre uma forma alternativa de calculo da contribui 

materia 

para a CEE, no ambito dos "recursos 

Estes recursos, calculados com base na 

do IVA sereo no caso 
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efectuados com base no Produto Nacional BrutQ ). 

Mas se 0 IVA ja esta em • neo parece fazer sentido 

A n::sposts e o IVA 

de vista neo e ainda. menos do 

, 0 IVA da CEE, 

no tratado de 

Desta forma e durante 3 anos 

sera calculads 

0 Produto Nacional Bruto 

se 

(87, ase 

com base 

(9), 

os 

no 

a 

a 

que 

dos 

PNB de todos os Estados membros. Para 

efectuado CEE (no seu de 

tem POI' base a dos PNB de 1982. 83 e 84 e, face 

as medias calculadas para cada • fixa-se a 

no bolo total que cabe a cads membro 

Os da CEE para para uma 

de 8134 e e esta taxa se 

ao total a financiar. 

De acordo com a , a 

seria de cerca de 189 milhoes de ecus 0 que. para 

uma cota<;eo do ecu de 154 escudos, daria aproximadamente 

29 milhoes de contos. e porque em 1987 a 

CEE nos vai restituir 70% da o 

montante a nos cofres comunitarios sera de 

cerca de 8 milhoes de contos. 

Se a 

na colectavel do IVA, 

fosse feita com base 

teria de contribuir 

em 1987 com cerca de 56,8 milhoes de contos 0 que, 

da 

desembolso 

dos 70%, ainda ficaria um 

17 milhoes de contos. Estes 

dados para 1987 basearan - se na de receitas 

IVA efectuadas 

eifrsrsm em 348 

Governo, que como se sabe se 
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o Ministro das ficou autorizado a, por 

criar eu alterar os modelos de livros e 

ae tornassem 

bem como 

de 

os actuais modelos e demais 

das contas do Estado. 

de acordo com 0 art. 2 21.! do mesmo 

o para efeitos de 

deveria 

rioa e 

contidas no 

mente: 

das suas 

das 

de 

de elementos de 

at correcta das 

donde 

ocorridas com os 

derivadas do normal 

que 

b) dos montantes dos reembolsos efectuados 

c) 

d) 

Para 

pOI' 

e dos meios utilizados para dos mesmos; 

dos movimentos efectuados com cada uma das 

insti de credito onde tenha sido aberta conta 

de a ordem; 

das de passagem de fundos para 

o Banco de • a favor da Caixa Geral do Tesouro. 

ci tadas, foram 

de do Secretario de Estado para 

os Assuntos Fiscais, liV't'OS em ldes tradicionais. 
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Os livros em causa sao os 

diario do'movi~ento de 

entradas e aaidas de fundos. com discrimina

por rubricas. Consideram-se entradas 

de fundos: 

• meios de recebidos ( 

e vales) J 

boa 

taxa de 

sem 

bancos. 

As 

por: 

· reembolsos 

· juros de 

enviadas 

de fundos sao 

reembolsos 

de 

ou 

estes 

nao se processem no prazo fixado 

p~r Lei) 

· notas de enviadas 

bancos referentes a 

ou ordens de nao 

cobradas ou respeitantes a pequenas 

(arredondamentos) 

juros devedores resultantes de 

situa~6es em que as contes de que 

o SAlVA e titular 

e 

a 

locais ou 

saldos 

a titulo 

de 
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turismo. 

efectuadas 

emitidos 

entidades 

recibo 

Estas 

pOI" meio de 

;:3Al a favor 

que n13.o enviam 

da 

recebida trimeatralmente. 

paasagens de fundos para 0 Banco 

de a favor da Caixa Gera1 

do Tesouro. 

identico ao bala~cete mas com 

totais diarios das entradas e saidas 

de fundos. n13.o 

identico ao mod. 2 mas 

banco a banco. 

diario das de fundos. 

das que se referem para o Banco de 

Registo das passagens de fundos para a Caixa 

Geral do Tesouro no Banco de 

escri turado cern base em de "Receita 

de Estado" mods. 6 e 6A. Estas passagens 

de fundos devem ser concretizadas nos 

dias 6 e 21 de cada mes em 

e para 0 efeito SAL 

dos 

a 

a de "ReceitaH mod. 

saldos que tarem 

ao Cont:inente, 

processa uma 

montante 

receita 

a favor do 

Director Distri tal de nanc;:as de Lisboa, 

a 

Para as 

e dos 

contabi izada na 

Aut6nomas 

tabela 28 

da Madeira 

SAlVA 
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para cada uma de las uma 

mod. 6A, a das 

de "Recei tal! 

o Banco 

de efectivadi a transf'erencia 

dos fundos. 

Desta nos dias 6 e 21 de 

mes, 

fundoa 

os bancos promovem a paasagem 

para 0 Banco de 

indicadoa na ordem de 

cia emitida SAlVA e dar Que 

exactamente 

de "Receitatl
• 

trans fer i daa 

as que constam 

sobre 0 e 

das 

cada 

de 

oa 

ao IVA criados em moldes tradicio 

nais f cumpre-nos salientar Que foram substituidos 

POl' outros J de conteudo 

nos 

relativos a 1986. 

neste momento a 

mas emi tidos sistema 

se encontram os dados 

Efectivamente, 

constitui uma informatica 

do 

autmom izada 

IVA 

do 

sistema central, fornecendo os que resumiremos 

no 
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que se destina a conferencia e 
de t@da a introduzida atraves 

de vertical to. tude 0 aavi-
~ento do dia e os saldos initiais e finals 

eo~ a do saldo existente e. 
banto e dos mcvi~entc$ que, taab~D eB 

a eada influenciara. esse 

.UUKEUSEUIAl 
de vertical tOS todo 0 IIICyl.en 
to da seDana e des $a100$ de inItio filii 

• liiAPA SEIAllt 
COli! a de toGa a reteita arrecada
da e de tGda a POl" rubri 
cas. Cont'. totais par rubrica • 

BltlltETE IE.Sll 
id~ntico aa se.anal, ~a$ acu~ulando movi
mente de cada .es 

MAPA IUSll 
identico ao semanal, mas acumulando 0 1-

menta de cada mes 

tete. que. ne$t~ mo.en
to. co~e~ara. a ser 
enviadas a OGT f DGtP 
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2" Os "inputs", ou seja, os documentoa de dos movimentoa 

efectuadoa sao, consoante a ria tureza das 

os 

a) Nas 

ta15es de 

POl" as 

resultantes do 

diario da leitura 

b) Nas POl" vale de a emitida 

c) 

d) 

e! 

para to dos mesmos na Caixa Geral de 

Nas atraves de 

tal.nda nao ) , a 

emitlda pelos bane os em 

do contendo 0 

2 da dec (mod. A) ; 

Nas das taxas de 

emitida no do talao 

conJuntamente com 0 meio 

Nos pagamentos je reembolsos e 

d ilstagern rpsul tante do 

das 

esta 

lrdens 

modall dade de 

smltldos para 

eonta-a-c:onta 

de 

do tratamento 

dos anexos 

a 

de retorno enviado 

de 

respectivos juros, 

ou a 

automatico 

a utilizada 

dos 

f) Nas de devolvidos e ordens 

de transferencia nao cobradas (esta modalidade ainda 

nao €lsta lmplementada) • 

pela respectIva lnstl 

a nota de 

de credito; 

emitida 

g! No::, lUro::- :pvP':!'Jres prevlstos na alinea bi do art.<t 

17.9 do ue(-LE'!. 'i. 9 504-M/85, as notas de debito 

envladas pelas lnstltui90es de credito; 

h) Nas passagens de fundos efectuadas em 

do art. 2 20. 2 do Dec.-Lei n. 2 a 

das insti de e 0 reeibo da 
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importiincia. 

Todas estas disposi90es relativss sos documentos de 

suporte dos movimentos efectuados pelo SAlVA foram tambem 

aprovadas pelo ja. ci tado de 9/4/86, do 

de Estado para os Assuntos Fiscais, embora 0 meemo seja 

so no que se refere as importincias a entregar As Ciimaras 

nicipais e locais ou de turismo. 
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a novo 
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um c..arru.nho a pe:teolVtVt que U~eA 

-U'l.e.w~e.n;teA a nA,vel 

empe.nhctda. de. 

ILe.6e.Jti!.ncia 

v-ida aa 

-.6 e. a pJtopO.6ao 

J.mpteme.nta.Jt totatme.~e. a 1 

F J..6CJJ.i e 

em ee/Lc.a. 

£lJte.ga, 

mo 

e.xempto, ee.Jtc.a. de. 6 ana.6 niia 

o 

e.x.a.e:taJtJ.a. eam a..6 

t~c.nJ.eo.6. 

IJU ,LV lM. .6 e.Jt ma Jta.6 a e. -'U II !Jv'l.,. U.v ""<.. 

ba.iU1. ac.tuanda em di6 e.Jte.~eA, ma..6 eompteme.nta.JteA, qua.l.que.Jt da.qu!!:. 

eam 0 fiae:to de. a..6 

tJU1.dJ.ciana1A 6oJtma..6 .6e. .6u6icie.~eme.n;te. e.6i: 

c.a.zeA no c.a..oa 6wulame.n;ta.lme.n;te. aa.6 mua.6 u;t:ilizado.o 

na. PJtoeeA.oa.me.~a, e. dJ.6u..ofio in60Jtma<;lio no 

~€..Y'.to do.o vaiOJteA 

a pJtoeu.oo que. viAa 

a """"-""_.".,.,"1.1 no da. 

vige.~e..Pa.Jte.ee.-no.6 que. eA~e. a.udUofLia de.ve.Jtii c.ontinua.Jt a 

e.xJ..o~ pOlL .iU1.z0eA de. na. apUea.<;lio que. 

no c.a..oo do ~b~ .6e. e.nta.nto, qua.l.que.Jt que. .0 e. j a 0 a b j!!:. 

c.Uvo 6inal uma ......... 'WV1c-V"AAh opJ.-

e.la. dev vui ob~e.Jt uma 

va ao 
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objectivoh do SA1VA 

Exame deta..f.hado mUOh depJtodu.~o e.mPJteguu, vo1!.wne e quaLi..-

dade doh II ou..tput,6 /I 6oJtnecidoh 

CJr1J:.ieo a.eeJ1.ea. dol, :U.POh e n1..vw de eon:tJtole -inteJtl10 

adoptadoh puo pJtopuo SAlVA 

OblJeJtva.ncia. da apUea.~a do eauga do IVA pelo SAlVA 

Vetee~o de U~gula.mentoh,JtotuJta.h au pontoh bJta.eoh a n1..vel de 

utJtu..twta..6oJtga.nieM, pUlJoai. au equ,ipamento com Jte6lexoh d.iJtee:to.o 

na. eo bJta.m:;.a. 

PMeee-nOlJ exbtema.mente -impoJttante a eon.o.ideJta.~o global 

em qual.queJt ae~o de a.udA;toUa. que venha. a lJeJt e6 ee:tua.da. no 

pontoh 

6p:U.ea. 60Jt, viA:to que M -inteJtUgat;5u e;U,o:tentu en:tJte a liqu.ida.~o, a eo

bJta.n<;.a., a neembolho e a ~iAc.a"tiza¢o .oe pobn com pM:tiCJ.J..l.a.n acuJ...da.de no ~ 

,00 daquue .oeJtv-iCO. ElJ:ta. Jte6l.exii.o leva-noh a di.:z.eJt que nao .oe POdVul ~ 

hM uma Mea ehpecl.6-iea. do -impOlJt;.o cobJta.do pelo hem :teJlJllOh pJtuente 

de:t~h alJpee:toh globaiA que podetrii.o heJt Jtuevan..tu em :tenmo.o de 

o 6u..;tJ;...tto da Uqu.ida.¢o e eobJta.l1t;a. de -imPOh:tOh devetui ahhel1-

< ... W<CA..JM"'-''''' ... ''- it qu.e pnu-UUu it -impl.em·enta~o do 1 e it 

1Lt"'HlHUJ, em 0.0 hegu.intu ahpee:to.o: 

com a 

en 

eai. poJt -ineu.mpn-imento 

( ex: urn lfIUAUHL 



-132-

6) 1 nexA.ld~ncJ..a de paga.meJtto.6 em VLUfflVtCVr.AJI () p(l.6~ibilid::tde aque 

tu .& e e6 ec..tuaJtem poJtV1.a.n6 6 Vt~ncJ..a. bane1vUc., c.heque ou vue po~ 
;tal 

U;U.,U.za¢0 da itLri(J;wi~c.a Yulo api2.Vl.IM.\ "':'OiIlO itdZ/tO m&t.o pJtocM.6adoJt 

de in~oJtmaya01ma..6 tambem como in6tJtumento pJtivitegia.do de c.on

tJtote com incJ..d~ncJ..a. ao rU.vet da. Uquidayao 1 cobJ1.a.n<;.a., II. eemboi..6a 

e n-i.& ~zayao do impo.6.to. 

V-i.&ponibilidade de in6oJtmayao J..-i.&.temiliza.da. e ac..tua.Uza.da. dce!l.c.a. 

do votume de negoc.io.& do contltibuinte e do .&ec..toJt de ac..tividade 

eeonomic.a. onde 0 mUmo J..e in6e!1.e,o que po.&.&ibitUa. a PJtoeu.&a.m~ 

.to (a.u.tomatico I de Uquida<;i)U o6.iuo.&a.J.. eom muUo ma.ioll. conJ..-i.&

.t~nc.ia. .t~c.nic.a. 



JURISPRUDENCll~ 
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ERRADA - FALTA DE VIS~~ 

1. Sao relev8veis as rregulsridades que ae traduzem em mera 

erreda elaaaifiesQfo orosmental. 

2. A falta de ·Visto· em contratos de matarial represents urns 

infraeoao finaDeeira punfvel com mults. 

Conse 
Dr. Or 

Relator: 
Soares Gomes da Costa 

Processo de Contas 
NQ 1 084 
Sessao de 8 5 

Algumas llflomal ids foram assinaladas no relat6rio e seus varios ntimeros. 

A anomajia apontaca flO ponto 2 encontra-se cabalmente esclal"ecida rubr'! ell II 27 • 00. 
hens nio duradouros" - foi i !'lei !.Ii do rec j Do mode i () 137 Nacionai -
Casa da Moeda. documento nil 647 apenso pOl" linila. a 82 do 

do Profisslonal referente a efectuados aos cQntribuintes que 
refers exer~am actividades por conta 0 Qocumento insere uma nota once 

tratar-se de fornecimento de madei ras para serem uti i zadas nas fei ras ca F. 1. 1. para ""',nT'"'''''''' 
de stand. 

Ilio se deixa de estranhar a 
!'Iota qUE! deles cOl'lsta. 

Os 4.5 e 7 aludem a materia de clilssifi 

Na verdade. no 4. alude-se dO facto de 
de bens Ii sa tel" processado 0 tota 1 da ae:spE!Sa 

de 7 Ser" e a de 

e 
duradol.ll"os - Combustfveis e ubrificantes". 

se refere i 
de madeiras. 

- Lo-
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5. Ainda na mesma rubrica fOl inclufda a 1 131 
carrecta deveria ter sido feita 

" 

7. Pelas disponibiiidades desta ultima rubrica " deveria ter-se a despesa 
ts a chamadas telefonicas e certa terem os • incorrectamente, incluido essa 

na rubrica 31 de ser\li~os nlo carlos". 

No tocante ~ i aridade indicada em "3" nio nO\.l\le du di contidas no 
Decreto-Lei nQ 136/78. de 12 de Junho. que Os selos se nio destina\lam ao usa do Insti 
to mas antes a serem colocados em recibos de 
a Ii!a tivesse fundamento 
lor Ii!a ~ de icar multa. 

o "3" abol"da ainda matE!ria tante a cabimentos 
brica "28.00 i de Ser\li~os - encargos de instal 
substanciadas nos documentos 112$ 2 842 e 1 096. relativos ao custo de 

E, embora 
e 0 seu diminuto va 

domiciliiria de recibas s de rades 0 prazo de indicado no aviso deixado 
de leitura e cia EPAl. 

Os spa tis. 85. esc1arecem que 0 nao atemparo dos recioos deve-sa ao 
facto de os mesmos serem no em que 0 Instituto efectuou a pa 
ra as actuais para anoar diferente des entia lnstituto. Reconhe-
cem.no entanto. que houve na forma como fal cabimentado 

ao 6. no tocante ao facto de os recinos n2s 92. 196. 294. 381. 506, 635, 643, 
810. 898 e 1 040 relatives ao arrendamento de um andar estarem em nome do instituto 
de Gest!o e Fundiaria. os servi~os informam que. com exti deste s~ 

as passaram para 0 Instituto Nacionai de Oefesa do Consumidor mas, apesar d1SS0. 

a senhoria recusou-se sempre a haas recibos em seu nome. Esta circul1sUl'lcia explica 
e , de POl" s1, 0 facto descrito e 0 dos s. 

A falta de "vista" de contratos de material a que alude 0 8. e jeste 
Tribunal que a i financeira e com multa a graduar dentro dos 
nea do 12 da Lei nQ de 11 de par da va 

nos termos do 1Q do Decrete-Lei nQ 30 294. de 21 de Fevereiro de 1940. 
se encontra amnistiada. 

As restantes anomalias descritas SiD rele\laveis par estarem verificados os 
no 1Q do citado Decreta-Lei n2 30 294. 

Finalmente 
Instituto de 
cia 
que 

a que diziam 
entrada ou safda de dinneiros 

nQ 9 do relat6rio -
abatidas. abatendo os seus \lalores no total 
to" nle ~ 0 correcto. s 

icos deve ser reflectida na conta de ~ 
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• como e 0 case, nao haja no salao final. Por 1SS0. nao devera, no 
r 0 mesmo 

Hestes termos e fundamentos gam. com paracer favor~vel do Digno 
tante do Ministerio Publico, 0 conselho administrativ~ do Instituto de Defesa do 
Consumidor, a no de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1985, te p~ 
la indicada lidade. devendo 0 saldo,que lne e como par 
tida do debito da conta nte. 

N~o sio deviclos emolumentos 

Lisboa. 1981.Novembro .05 

aa} - Orlando Soares Gomes da Costa 
- Alfredo Jose de Sousa 
- Joao Manuel Nato 

Fui 

a) - Jose Alves Cardoso 



DE 

Os errOIl de lIomlll, Ginds que IIIl1 trata da mero erro contabi!istl. 

co, raparcutem-ae no ajustamento de conte ja julgada POl' acar

dio transitado e dao lugsr a anulavio deste,pois praenchem 013 

preasupoatos do artigo 69 do Decreta-Lai n g 29 114. de 24 de 

Novembro de 1936. 

Conselheiro Relator: 
Dr. Jose Ant6nio Mesquita 

Processo de Contas 
NQ 231-A/84 
Sessao de 87/11/10 

1. POl" ac6rdlo deste Tribunal de Contas de 4 de FeYereiro de 1986. proferfdo no Processo nQ 
2 fOl Virgflio Virela Dias Palmeli. como Tesoureiro gerente efectivo cia Fazenda 
pablica de Silves$ julgado sua no periodo de 1 de Janeiro i 31 de 
zellbro de 1984. 

2. Poster1ormente. pel0 offdo nQ 1591 de • Yeil) 0 Director Distrital de de 
Faro remeter WI novo mapa resUMe mod. 2. tante a conti bern como 
novos dO~UMentos mod. 1 e 6 informando tel" havido lapso na sua elabora~lo POI" erro de s~ 
ma no mapa 1. de 100$DO. e de no mpa 6. 

3. Tais n~~or~m mteria de facto essencial e pedem tel" repercusslo no 
tamento da. conu em virtude de 0 processo 1'110 con 
tel" entlc os elementos de 

4. Com estes fundamentos enos termos do artigo 62 do Decreto-lei n2 29 de 
strado do Mhl'isUrio PllbHco (I de desse ..... Il ... '!J',., 

fOl adMitido em sessio oeste Tribunal de 21 de Julho do corrente ano. 

cumprimento 10 § 32 do eiudo 
e da enUdade que as n...,·" uu, 
01.1 jl.lI'I~io 01 

Sob do Em!:! Procurador Sera i 
que sa encontrl a s.2 5. 

62, com 
prazo assinalado sl\!lll all!N~;ental:!!iO 

conta 



ladas ser 
de Processo tivil, mas que, 
de ser anulado, 
anterior. 

-14 -

ilustre straao 
nos termos 

admitido " 
nova decisao 

5. Corridos os vistas legais, cumpre ar e decidir. 

i aridades assina-
666Q EO 667, do 

• devera 0 acardia 
dos erros canticlos I'll 

5.1. Nao sofreu contesta~io;nem oferece quer duvida a existencia dos erros mencionados no 
requerimento inicial nas de 100$00 no mapa nQ 1 e de no mapa 1'126. 

E, por outro 11do, manifesto que tais erras de soma se ram no da 
conta julgada aresto em ,sendo ainda certo que 0 processo nao continha 
entio elementos sos de i 

Nesta conformidade. estio verificados os do artigo 61l do D.L nil 29 174 de 
24 de Novembro de 1938, para ser decretada a sua anul 

5.2. Tratou-se. , de mero contabilistfco vel de gerar 
dade financeira para quem quer que 

Encontra-se inteiramente sanadc com a el do novo 

6. Nestestermos, e sem necessidade de mais desenvolvidas 
bunal de Contas: 

acorda-se no Tr1-

- em anular c ac6rd!o proferido em 4 de FevereirQ de 1986, no Processo nQ 2421/84. rel 
vo a conta de de Vi io Varela Dias Palmela, na idade de Tesoureiro gere~ 
te efectivo da Fazenda Publica de Silves, no de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1984; 

ga-se 0 referido nos termos do § 52 do citado 62 do D.L. nQ 29 174. 
me sma te pe la 

gurar como do d~bito da conta 

- ordena-se que 0 novo 
centes em substitui do anterior, 

oeste acordao e daquele 

Nao sao devidos emolumentos. 

Li shoa, 10 de Novemhro de 1987 

aa) - Jose Antonio ta 
- Francisco Pereira Neto de Carvalho 
- Pedro Tavares do Amaral 
- Oriando Soares Gomes da Costa 

Jose de Sousa 
- Jolo Manuel Meta 
- dolo PiDtto Ribeiro 

ful 

- do~ Ahes C~rdoso 

devendo 0 salao que lhe e abonado 
nte; e 

considerado como 0 

para 0 afe; to ao 



Conse 
Dr. 

1 - A Junta de 

ro Re 

FINANCEIRAS ABRANGIDAS PELA 

AMNISTIA 

Apeaar de. am materia de recei tas a despesaa. haver normae de 

contabilidede publica frequentemente postargedea cuje 

veo impliceria a pene de mults. pOl" eate ceber dentro doe 

tee de el{nea z] do ertigo g de Lei ng 16/86. de 11 de Junho, 

• de julger axtinta a respective responsebl1idede flnancelra. 

de Paranhos - Porto - foi submetida a 

Processo de Contas 
NQ 2 37 9 

de 87 7 

Geral de Finan~as. constanta do 
to rea 1 i zade 
as contas de 

relativis aos anos econamicos de 1977.1918 e 1979, "10 

relat6rio que na i centiS de anos. de par com 
outras. itativa cas de cada um deies~ 

As cOfltas de dos linGS de 
e vamente. que 

salientar que. reconhecida 110 

te da Junta. Alberto Manuel Alves 
10 de mul 

POl' ac6rd!os de 
se ellcontram 125 e segs. ocorrenda desde 

ro. a quase excluslva 
Macedo dos Santos. veia este a 

10 do D.L. ng 30 294. de 
sar 

lidade do 
condenado em 

s tarde 
reS,OOl!'!sa,!> 1i dade cos Oil mesm Junta; e. no :>t:\~"'!J'''v. 

• de 11/6. 

2 - No que ta a conta oa 
vas 1s receitas. Que dizem 

a)- No campo das receitas. elas 
que. OU fiio foram contabil 

icados a fins diferentes. ou 

Entre os 
tante de 
dente da Junta. 

r as 

com alguns subsidios concedidos ~ 
• 011 contabi 1 

e -
• mas 

PDrto que 0 
informa ter sido destinado a p~ 

uma empresa de directamente Uniio das 
ele foi apenas um intermedtar'io. 
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- contabilizados mas afectados a fins diferentes - conta-se a 
Colectivos da Secreta-

Social para m6vel que, contabilizada sem 
n~o fal inc1u1do na""ConUi 00 Moyiaento das ieceiUis COllll 

Entre os ultimos esta 0 subsfdio de 102. do Porto para 
~.!>F;r.J1l'I"lfMl!«: eleitorais" 0 fOl de uma conta va, ~ margem da conta 
biiidade, mas efectivamente gasto em despesas com 0 recenseamento eleitoral. 

b)- No campo das despesas.como se acentua no relat6rio da Inspec~ao, a actua~ao des Ser 
vi~os caracterizou-se pela viol continuada das normas e formalidades 
zendo-se com fundos retirados do Cofre da Junta. sem que fosse 
te autorizada a sue 1 processada a respectiva autoriza~ao de pagamento,ou 

a factura , ou emitido 0 '10 recibo. Destacam-se ~ 

qui as despesas realizadas com 0 funcionamento ddS Co16nias de F~rias(v.g.na Apulia) 
e que tiveram origem fundamental mente em compras de produtos alimentares,directame~ 
te ao lavradoroo a vendedores ocasionais, sem qualquer documento. 

Mais significativos, e atingindo a verba de 187 500$00, foram os pagamentos fei 
tos atraves da rubrica ·Subsfdios a necessitadosa

, verdadeiro caldeirao onde lam 
cair as mais variadas despesas, desde aquelas com dota~ao or~amental insuficiente, 
ate mesmo as despesas sem dota~ao or~amental.Para sua documenta~ao elaboravam-se lis 
tas fictfcias de Dnecessitados E com indica~ao dos names. moradas. importancia que 
cad a um recebia e a seguir a cada nome a palavra 

Num caso foi paga a verba global de 192 000$00 ao contabilista Horacio Peixoto e ao as 
salariado eventual Jose Manuel da Fonseca Teixeira pela rubrica or~amental ·Conserva-

e do Cemiterio e do Mesmo"' sendo certo que esses irdivfdtDS nuoca prestaram 
qualquer servi~o no cemiterio, como eles pr6prios reconheceram nas suas declara~oes. 

3 - E altura de acrescentar, como, alias, fOl dado por provado nos ac6rdaos que julgaram as 
contas das as imediatamente anteriores, que tudo isto se passava a iniciativa 
quase ~xclusiva do Presidente da Junta, embora com a vidade e, pOl" vezes, ate com 
a colabora~ao dos restantes yogais. 

Efectivamente, todos nos do (I afirmam a capacidade 
~ao. de iniciativa e de que, com sacriffcio da sua pr6pria 
se integrava inteiramente ao servi~o da sua freguesia, 0 que ievava a que todas as 
s~es e todos os empreendimentos fossem quase apenas seus. 

de iiC 

saude, 
deci 

E, pOI" outro lado.ninguem lhe 
sorganizado, incapaz de desviar em seu 
mo que do seu bOlso tera pago muitas 

idade de homem integro e honesto, embora d~ 
to quer importancia, asseverando-se mes 
realizadas ao servi~o e em proveito da fre 

guesia. 

De todo 0 modo, merit6rias embora estas qualidades,nao podem elas ciirimir a responsabili
lidade pelas numerosas e graves irregularidad~cometi no que arrastou os vogais cia Jun 
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ta, 0 secretario, Orlando Soares dos Santos e 0 tesoureiro, Antonio 
Porteia que imitaram a sua a assinatura de diverso:; documentos e ao p! 
das sem exercerem controlo au fiscali 

5 finalmente referir que, apesar de as normas cia contabilidade ita terem sido 
, tudo nos autos no senti do de que as 

larmente realizadas 0 foram sempre na de interesses aa 
e acentuado no citado acordao de 10 de Fevereiro de 1987. em termos que merecem 

° interesse que revestem para 0 e que sao:~ que toea ac 
eventual ~ho das considerou I) Tribi.lnal que 
os foram feitos dentro das finalidades efecti-
YO poI'I"ilI esta~ que tal a 5e'l" detemlllillGO s conslstiria ell l 
custa alheia- 0 que tambem e ExmQ strada do Minist~ria Publico no 
seu douto parecer de fls. 134 e vQ. 

5 - Nesta conformidade,€ na linha dos arestos atras referenciados. as 
em pena de multa de montante do 

go lQ da que 5e ga extinta por amnistia a 
dade. 

Ten~os em que,com 0 parecer favoravel do ExmQ Procurador-Geral gam os 
tos que constituiam a Junta de de Paranhos. Porto,identificados a fls. Ill, 

a no de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1979. tes 
lidade, devendo 0 saldo que lhes e abonado como 

do debito da conta nte. 

A debito da mesilla COl1ta deveria aindl!. indfcar-se a 
cedido I F.A.S. relativo a Dezembro de 1979. 

- fls. 42 -

Sao davidos emolumentos no montante de 2 

Lisboa. 17 de Novembro de 1987. 

aa)-Jose Ant6nio 
-Francisco Pereira 
-Pedro Tavares do Amaral 

Fui 

a)- Jose Alves Cardoso 

Carvaiho 

con 
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DE 

Quanoo nums conta Oe gar~ncia se verifies qua, por Marc lapse, 

se incluiu como saldo a transits. do ano anter,ior· urna import!!!:!. 

cia que nlo corresponde ao saldo da ancerramento da conta de 

gerlncia do ano anterior, a~cocrecvlo da lmportlncia, erbors 

rom rapercusslo no rasultado do ajustemento.pode fazer-se ~ 

traves de urn ac6rdle de rectificaqlo, eo abrigodos artiges 

666 a 657 do C6dige de Procasso Civil. 

Conselheiro Relator: 
Dr.Orlando Soares Gomes da Costa 

Processo de Contas 
NQ 611/83 
Sessao de 87/12/10 

POI" acordlo de 11 de Abril de 1985, ja transitado, lavrado no presel1te processonQ 611/83,foi 
Jos~ Inoc@ncio P4saoa. como administracior do Cofre Privativo do Civil do Distrito 
de bora. julgado quite pela sua ger~ncia flO perfodo decorrido de 1 de Janeiro 11 31 de Dezem
bro de 1983. sendo-lhe abonado 0 saldo de 1 110 470$30, que deveria figural" como ra par 
tida do debito da conta seguinte. 

Posteriormente. ao J:m;>ceder-se a confer~ncia e iiquidaC;:,ao da contil. relativa a ger~ncia 
te - processo n2 407/84 - verificeu-~que por lapso. il.Contadoria havia incluido no !ialdo a 
transitar importinchs no total de 1 074 409$70, que dever'iam tel" side na 
de 1983,conforme se discrimina no relat6rio inicial da conta de 1984. de que se junta fotoc6-

• pe 10 que somente a importanci a de 36 060$60 corresponde' ao sal do de encerramento da COil 

ta de ger~nc.ia de 1983. 

Com fundamento no acima descrito requereu Q Di9110 
Tribunal que aquele erro material fosse corri 

Corridos os vistos legais, cumpre e decidir. 

Embora com inegavel repercussao no resultado do 
referida e mencionada inexactidao se deveuapenas 
ao abrigo do disposto nos artigos 666Q e 667Q do 
riamente. 

strado.doMinisterio ko junto deste 

fora de davida que it 

que e rectificlvel 
Processo Civil. ic~vel 

Em conformidade Sf:! aprese~ta 0 novo ajustamento. em substitui do elaborado a fis. 2 do 
processo aa tli como consta de tis. 51. que se 
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Sal anterior ....•............. 1 046 

ReceMdo 

Safdo na 

Sal 

ac6rdam os Jufzes do 
a forma que sa deixa 

24 199 

24 163 

24 199 

bunal de Contas, em sessio, em rectificar 0 ac6rdao de 
• mantendo-o em o que mais dele cansta. 

umerltos contaaos fls. 2 mantem-se do mesmo modo, dado que nao sa verificQIJ al 
de race 1 til e f.oram pagos conforms iii a va it f1 s. 48. 

JIlotifique-se. 

Lisboit, 1987.Oezembro.l0 

Gomes aii Costa 
de 

- Joao Manuel Neto 

Fui 

a) -
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DE 

SUMARIO: 

i. ~ a origem das verbss utilizadas no pagamanto dss ramun~ 

ra95e~ e nao a indole do regime de trabelho 0 elemento dl 

faranciador da natureza publica. au nao publica, da um 

orgenismo, 
" 

2. 0 que imports e que as cargos acumulados. sejam pagos com 

dinheiros publicaE. 

Conselheiro Relator: Processo de Contas 
NQ 2409/84 Dr.Orlando Soares Gomes da Costa 
Sessao de 88.02.02 

Durante a 1iquida9~0 da conta foram assinaladas as seguintes anoma1ias: 

1~ Contrairam-se encargos que nao foram liquidados e pagos duran
te a ana; 

Resultados financeiros que transitaram de anos anteriJresi 

Em , desigandamente no campo das aquisi90es, mostr~m 
-se deficiencias na sua in\!entaria9~o, como adiante se descreve 
ra; 

4~ regista-se recebimento indevido de abonos par acumula9ao de 
cargos. 

Pela gravidade desta ultima anomalia, em 
tubro do ana findo, foi orden ada a noti 
mas e para as efeitos do § 39 do artigo 
24 de Novembro de 1938, acerca do abono 
~im da importancia de 169 680$00, como 
te fixado. 

sessao do Tribunal de 10 de Ou-
dos ,nos ter 

lQ do Decreto-Lei nQ 29 174, de 
ao Dr.Jose Francisco Carvalho Si~ 
excesso do limite maximo 1egalmeD. 

Dais dos membros da comissao instaladora apresentaram a1ega90es conjuntas 
de fls.177 que, no fundo, vem dizer que, apesar de multo instado para fa 
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sis 
assim 

mem -

seu caso 
se encontrs 

de 14 de 

e, consequen
Decreta-Lei nQ 

.LCiLjCi.LO, cumpre 

distintos as 
par um Iado, e as dais rest antes - lQ e 4Q 
mas consti ia 

aos nQs 2 e 3 do 
a correcto. 

No 
de 

de 
de 
de 

de 

0 

de 
no 

referidos em 212 e 312 
ns medida em que 

financeiras 

continua a 
de 32 071 

o nao 
E assim: 

- 0 mapa de de resultados evidencia que no 
ano nao havia inieiais e 

- 0 

nais. 

Verifiea-se, pOl' outro lado 
no montante de 19 

nao se as mesmas 

a fls.55 evidencia nao haver 

sido feitas compras ns 
como mostra 0 documento 

na classe das 

fi 
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Sobre este que 
1984 a A.R.S. de das 
as eram fei/tas 
bi1izadas na classe 3.1 -- , e 

, sendo cont.!! 
na (classe 6.1-cus 

tos~ como sendo consumidas na totalidade." 

Com este 
midas as 

, como 

resultam as assinaladas 

a ser 
foram 

a ser violado 
, 8 uniformi-· 

-do de sta , estar a ser cus-
tos que n~o sejam re 
pedodo. 

s, afectando os resultados correntes 

Chama-se a aten9~o dOB para que no io de futuras 
cias se eliminem os defeitos apontados. 

Entrando agora na descri9~0 da integradora da informa9~0 fina.!:l 
ceira a que se alude no nQl di que da analise da conta resulta 
terem side contraidos encargos que n~o ser liquidados e pagos 
durante 0 ano economico de 1984, no valor de 398 418 206$50, evidenci~ 
dos no Balam;o a fls.55, nas contas da classe 2 "Terceiros e 

Com este vio10u-se 0 no nQl do arti 
go 119 do Decreto-Lei , de 27 de Fevereiro, n~o como 
justi ficati vas, 
flos de 

ao referirem que 
nem sempre se 

Apesar de tudo, na 
colhem aquelas invocadas 

ja referidas 
ano a que se 

bern dentro competencia do 
mo, sem a produ9~o de 
veis n~o se mostra tel' 
bilidade financeira 

e 
razoes para atenuar a 

factos ocorram na 
Por isso, e porque 
, reverteram em 

dano au prejuizo e por parte 
de , releva-se 

praticada. 

Resta abordar 0 ultimo equacionado: 0 do excesso de 
acumula9~o de e cargos par do Dr. 
lho Sim-Sim, que simultaneamente membro da comissao 
se v@ da rela9ao de fls.143, e como 
tancia de 169 680$00 pOI' excesso do limite fixado no nQl 

nQ110-A!81, de 14 de Maio, do facto 
do, durante 0 periodo da , a de 1 146 

ca 
mes-

dos 
a responsa-

26Q.do 
ter recebi

Cen 
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Saude Mental e de 225 600$00 pela Administracao 
da mesma cidade. 

Alega 0 que 0 seu caso implica uma situacao de 
acumulacao 0 que, dentro desse pressuposto, 0 afasta aplicabilidade 
do referido legal. 

Vejamos: 

o iniciou as suas funcaes em Janeiro de 1962 como contratado 
da Caixa de Previdencia e Abono de lia do Distrito de lisboa, desem-

as funcaes de medico psiquiatra. Em Agosto de passou a 
desempenhar as funcaes de medico psiquiatra do Posto CHnico da Caixa de 
Previdencia e Abono de familia do Oistrito de Evora. Na mesma data de 

o cargo de do Oispensario de Mental mes 

POl' forca do Decreto-Lei nQ 17/77, de 12 de Janeiro, os Servicos Medico
Instituh;aes de Previdencia foram tranaferidos para 0 ambi

to da Secretaria de Estado da Saude, para os denominados 

De acordo com 0 estabelecido no Decreto-lei nQ 124/79, de 10 de Maio, 0 

pessoaldos referidos Servicos foi integrado na funcao publica, permiti~ 
do , porem, 0 artigo 41Q.que est a integracao nao tivesse lugar se 0 inte 
ressado manifestasse a intenCao de manter 0 regime de trabalho entao vI 
gente, no prazo de 20 dias, a contar da publicaCao daquele diploma Ie 
gal. 

faculdade, 0 interessado no mesmo mes de Maio comunicou 
segundo alega, a Secretaria de Estado da Saude que desejava manter 0 Es 
tatuto que vigorava entao -- e comprova pelo documento junto a fls.183. 

o interessado passou a 
de Saude de Evora. 

da 

prestaI' os seus Servicos na 
Simultaneamente, porem, en -

do Centro de Saude 
suceder ao Oispensario de 

se reconhece como 

e aceite sem discrepancia pelo n1r'(~n'l" in teres 
aiegacaes f1s.179. 

de posicaes e no ponto em que, 
na situaCao assistente 

qualidade no desempenho das 
regime de 



e 0 centro do 

co na sua 

No caso 

o 
gas 
vo 

0 
mitiva quer 
roi, 

T60 se 

nQ 
na 

a 
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que e 
citado 

a esclarecer. 

-Gera] 

os segUlntes dados: 

ao cargo que exerce na 
espeClallsta de pSI 

trabalho Eo 0 da 
de trabalho. 

e no 

cargo n60 resulta 
mas da natureza 

os seus 

dos 
sobre 0 mesmo 

, de 24 de 
foi dada 

que a desta no do 

o 
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269 , n9 1, do 
do redutivo dos seus 

110-A 1) teve qualquer alcance no senti-
pois que, pelo , a inten9§0 foi a 

de 
acumu1ados, 
quer de 

aplica~ao a todas as situa90es de abonos 
do do [stado 

nQ4 
daquele normativo das disposi90es espe -

que nao ultrapassem as ciais que 
fixados na 

(, , a das verbas utilizadas no das e 
nao a indole do t1'abalho 0 elemento diferenciador da natureza 
publica 01.1 n§o um o1'ganismo. 0 que importa e que as cargos a 
cumulados sejam pagos oom dinheiros lioos, 

E ninguem poe em duvida que s§o os dinheiros provenientes do on;amento do 
[stado a fonte das de dos organismos: do 

e da 

excesso do valor 
gaL 

duas conclusoes se tiram: ao 
o defin~do no nQl do 

, verificando-se, em consequ~ncia da sua aplica9ao, um 
169 680$00 ao limite fixado no aludido normativo 1e-

Ainda outro , j~ diferente do que vem analisado e resolvido, se 
considera oportuna abordar, que e 0 de saber quem e orepons8vel pela r~ 

as memb1'os da comiss§o instaladDra au apenas 0 Dr.Carva -

Afigura-se-nos menos controverso este problema porquanto foi bem diferen
te 0 compartamento membra da comissao, Dr.Carvalho em re-
1a9ao aos demais. 

lodos os elementos carreados no processo se combinam e para per 
concluir que foi a falta de clareza de atitudes, quanta ~ 

e ao n§o reconhecimento de um dever de um 
excesso de remunera~5es recebidas atrlbulveis ao comportamento 

Dr.carvalho Sim-Sim, a causa de toda esta situa~ao. 

vel ao 
agiu com 
tau ter ele 

fixado. 

N§o temos, 
dever~ ser 
ficado. 

ao conjunto dos membros da co~iss§o in~ 
finance ira que devera ser unicamente imput~-

referido , Dr.Carvalho Sim-Sim,j~ que 
e formag§o deste processo anomalo, de que resu1-

recebido uma que ultrapassou 0 Ie 

que so 0 Dr Carvalho Sim-Sim 
pela reposi~ao do excesso veri 

Requer 0 interessado que, a ter de reper a importancia do excesso, lhe 
um fraccionamento do seu pagamento em mensais. 

constituto" nao tem 0 de 
o solicitado fraccionamento, pais essa 

das Finan~as como estabelece 0 artigo 32 
so es 

do 
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324/80, de 25 de Agosto. 

a ultima questeo suscitada na parte final das alega90es de fls. 
e compens8vel 0 debito no acardao 

a que 0 interessado se julga com direito, emergen 
contra 0 Estado no Tribunal de Trabalho de Evora par 
causa. 

tais fundamentos, julgam as 
Regional de Saude de e 

da Silva, pela sua gerencia no de 
Dezembro de 1984, pela indicada responsabilida 

membra mesma comissao, Dr.Jose Francisco Carvalho Sim~ 
da importancia de 169 680$00 nos Cofres do [stado, a 

feita no prazo de 30 dias a de notifics9ao 

Nao devidos emolumentos pela conta . 

. 02 

(as) da Costa 

Fui 

(a) 
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FALTA DE STOn EM CONTRATOS DE 
DE 

RELEVA~Ao POR FAI,TA DE 

Conselheiro Relator: 

SUMARIO: 

~ de relevar a responsabilidade finenceira de Directoru8 de 

Escolaa Preperetoriae quando, em contratos de trabalho a 

prazo carta. a sua intervenq80 e meramenta epiaodice e se 

limite a sua 6ssinatura par ordem superior. 

Dr.Orlando Soares Gomes da Costa 
Processo de Contas 
NQl 587/86 
Sessao de 88.02.09 

Tres sao as pontos assinalados no relat6rio inicial. Dois sao e 
de somenos importancia -- um relativo a apresanta~80 inicial de mapa 
da conta de gerencia que nao estava can forme as Instru90es dests ribu
nal, e que depois foi substituido par outro devidamente corrigido, S8-

nando - se, par esta forma, a aludida deficiencia; outro, respeltante 
a inobservancia do disposto no § lQ do artigo 167Q do Regulamento do 1m 
posto de Selo, na redac980 do Decreto-lei nQ 154/84, de 16 de Maio, no 
tocante 80 desconto relativo ao imposto do selo incidente nos abonos do 
pessoal contratado a pl'azo certo e que foi indevidamente pago pOI' esta~ 
pilha fiscal. Nao cabendo ao tribunal de Contas apreciar e julgar e§. 
ta materia, comunique-se 0 facto ao director de Finan9as do respectivo 
distrito para aprecia9ao da correspondente infrac~ao. 

Resta descrever a terce ira questao suscitada que, nem parser a ultima a 
tratar, deix~ de ser a que maior dificuldade e complexidade apresenta. 

E 8 que concerne aos contratos de trabalho 8 prazo certo, realizados ao 
abrigo do Decreto-L?i nQ 200/85, de 22 de Julho, cujas condi~5es de pre
para9ao e exeCU9aO se passam a descrever. 
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Os citados contratos, ~ excep9§0 dos que v§o fotocopiados de fls.240 a 
245, referem-se a 6 individuos, exist indo para cada um deles dois con
tratos distintos, um respeitante ao periodo de 85/86 (lQ Contrato) e ou
tro ao de 86/87 (2Q contrato). 

Os segundos contratos foram visados pelo T~ibunal de Contas em Janeiro, 
Mar90 e Abril de 1987. 

Relativamente aos primeiros, a Direc9ao-Geral deste Tribunal, por oficio 
nQ 8 349, de 8 de Julho de 1987, solicitou ao presidente do conselho di 
rectivo da Escola, a indica9ao das datas do lI visto", 0 qual respondeu pe 
10 oficio de fls. 276 que "solicitou ~ Direq;ao-Geral de Administra9ao de 
Pessoal a obten9§o desse e1emento" pois que ate ~ presente data (17 de 
Julho de 1987) a Escola nao encontrou a sua publica9ao no Diario da RepQ 
blica. 

A respectiva Contadoria de Visto informa que esses processos foram devol 
vidos a Direc9ao-Geral do Pessoal, 0 que se confirma pelos oficios foto~ 
copiados a fls226 e 227, para serem colmatadas as deficiencias detecta -
das, sem que, ate a presente data, se tenha obtido qualquer resposta aos 
mesmos. 

Comprovam-se, por outro lado, duas circunstancias que se salientam pelo 
interesse de que se revestem: a primeira e que toda a prepara9ao e org~ 
niza9ao e selec980 de pessoal recrutado e feita pela Direc9ao-Geral de 
Pessoal como se ve abundantemente das muitas fotocopias de contratos jun 
tas aos autos -- fls 228 a 245. Do mesmo modo das clausu13s destes cdG 
ta que a interven9ao nesses contratos do presidente do conselho adminis-
trativo ou da comissao instaladora e feita por ordem e em representa9ao 
da Direc9ao-Geral, como. por igual forma deles se faz constar que os abo 
nos serao pagos pela Escola respectiva. 

Do ja exposto po de conclui-se sem constrangimento que a interven9ao nace 
lebra9ao dos aludidos contratos por parte do representante da Escola e me 
ramente episodica e determinada por ordem superior. £ desta que resulta
nao so a sua assinatura nos contratos como os pagamentos consequentes a 
celebra980. 

Fica por esclarecer se esses pagamentos sao logo reportados ao fim do 
mes da data da sua apresenta9ao na Escola, feJta ainda por ordem da Di
rec9ao-Geral ou se os gerentes tem 0 discernimento para so pagar depois 
de obtida a informa9ao de que rais processos Ja se encontram visados. 

De qualquer forma a unica responsabilidade, que nao e de desprezar, situ~ 
-se nesta fase de execu9ao dos contratos e mais concretamente no momento 
em que, porventura, se poe 0 problema de fazer pagamentos por conta deles 
sem se acautelar da sua eficacia financeira atraves da concess80 do "visto". 

Os gerentes so ficam eximidos da inerente responsabilidade finance ira se) 
em representa980 ao seu superior hierarquico, obtiverem por escrito a 
confirma980 da ordem de pagamento que resulta ou parece resultar implici 
ta ao receber a incumbencia de intervir no contrato, no qual ja consta
que 0 pagamento sera feito pela Escola. Nao podera, porem, dai con .-
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clui-se que a simples celebragao do contrato e a apresentagao do interes
sado para entrar em fungoes, the assegura a legalidade do pagamento dos 
respectivos abonos. Estes, por forga da lei -- artigo 3Q do Decreta-Lei 
nQ 146-C/80, de 22 de Maio --, so podem ser feitos depois de visados os 
mesmos contratos. 

A tomada de consciencia, porem, desta problematica da exigencia do llvis -
to" nao e de supor que exista ern pessoas que, pela sua formagao profissio 
nal, sao, em regra, alheias ao conhecimento mlnlmo destes principios de 
direito administrativo-financeiro. 

Nao pode aproveitar, no entanto, aos gerentes dos estabelecimentos de en 
sino 0 desconhecipento destes principios emanentes da Lei. Esta, inter -
pretada e aplicada no seu rigor , so Ihes consente efectuar 0 pagarnento 
depois da concessao do "visto". 

Mas uma coisa sao os prino~pios e outra e a realidade que 0 interprete da 
Lei nao pode ignorar. E a realidade mostra-nos que mais grave e, 8em du
vida, 0 comportamento do pessoal da Direcgao-Geral que, par forga do dis 
posta no artigo 6Q do Decreto-Lei nQ 118/86, de 27 de Maio~ ate pode ser 
obrigado a reposigao das quantias indevidamente abonadas. 

No deficiente labor da sua actividade, no que toca a materia em aprego, e 
que se deve par a tonica do problema que, alias, se encontra noutro de n'ao 
menor relevancia social. Trata-se de ums area muito sensivel na rnedida em 
que a urgencia da celebra9ao destes e outros contratos congeneres assentam 
muito na premencia das circunstancias em que as Escolas tem de abrir com 
dota9ao de pessoal indispens8vel ao seu funcionamento, acompanhada muitas 
vezes de fortes tensoes sociais que urge nao deixar crescer. 

Mas se isto e assim, e e a realidade, os Organismos tem de se comportar 
dentro dos principios legalmente definidos, que ja se revestem de uma 
certa maleabilidade, pela qual, a declaragao de urgente conveniencia de 
servigo permite a entrada iimediata em fun90es seguida do pagamento dos 
abonos correspondentes. E nos casas em aprego essa declara9ao e legalme~ 
te possivel -- artigos lQ e 2Q do Decreto-Lei nQ 292/86, de 10 de Setem -
bro, conjugada com a Decreto-Lei nQ 118/86, de 27 de Maio. 

Tudo isto dito para permitir concluir que nao cabendo a este Tribunal j~ 
gar as actos praticados pelo pessoal da Direc9ao-Geral respectiva, a sua 
descri9ao e analise e indispensavel para definir 0 grau de responsabili
dade financeira dos gerentes dos estabelecimentos do ensino dependentes 
dessa mesma Direc98o-Geral, os quais, esses sim, sao objecto de aprecia
gao e julgamento por parte do Tribunal de Contas, no ambito da sua com
petencia. 

E assim, apreciando essa conduta, dir-se-a que nao estando em consonancia 
perfeita com os preceitos legais, a responsabilidade financeira que dela 
resulta esta fortemente atenuada e consubstancia um enquadramento que bem 
justifica a sua relevagao baseada nao so no constrangimento das circuns
tancias em que procederam aos pagamentos dos contratados, como pela nao 
verificagao de qualquer dana para 0 Estado, acrescida da ausencia de qual 
quer proposito de fraude, nos termos do artigo lQ do Decreto-Lei nQ, 
30 294, de 21 de Fevereiro de 1940. 



fundamentos expostos, e com a concordancia do D1gno Magistrado 
Publico, 0 conselho administrativo da Escola Prepara-

de Vila Real, pela sus gerencis no periodo decorrido de 1 de 
s 31dezembro de 1986, quite pela indicada responsabilidsde, 

devendo 0 que e abonsdo, figurar como primeira partida do de 
bito da conta seguinte. 

Remeta-ae copia, ou fotocopia, do presente aeordao ao ExmQ Director -G~ 
pessosl docente do Ministerio da Educa~ao, e envie-se 

fotocopia,bem como do relatorio inicial e dos documentos pertinentes a 
Contadoria-Geral da Conta Geral do Estado psra que em sede de veri 
~ao e analise de despesa relativos a gerencia de 
fa~a 0 da situa~ao apontada • 

lisboa, • 02.09 

(aa) 

preaente: 

(a) Jose 

Gomes da Costa 
Neto de Carvalho (vencido. Condenava em multa) 

de Souaa 
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DE SOCIAL 

Sumeria: 

C •• pas •• process.d •• a dBspasas pagas. Or9smento das despesa •• 

OirerenQa. de c§mbios. AqulBiQso de bens com entrag. de m~ 

teriai. Boletins itineraries. Centrato de Bxistencies. 0 fe 

r~lQa& cambiaia. NomeaQlo .em visco do Tribunal de Cental. 

Contrato de tarefa 

Conse ro Relator: Processo de Contas 
NQ 1 107 5 Dr. Francisco Neto de 
Sessao de B8 /18 

o presente acordao respeita ao Departamento de Rela90es Interna 
clonais e Conven90es de Seguran9a Social, ger~ncia de 1985, sen 
do est a a primeira conta a ser submet a a Julgamento. 

A contad ria, na sua i forma980 inieisl, apresenta 0 enquadra 
mento legal do 0 ganismo e faz 0 levantament dos seus circui -
tos, procedendo,de segui a, ~ an~lise da execu9ao or9smental e 
dos documentos e de oe B. 

Por determina980 do 
dos os respons~veis 
forma98o tendo sid 
aleg a 90 es . 

Tribu a1 de 7 de ril de 1987, foram ouvi
sabre as fact as a esentados na refefida 

o or amen 8 resentadas as respectivas 

o ExmQ P ocuradcr-Gera -Adjunto, no seu parecer de f s.200 e V., 
nada op6e ao julgament de quita~ o. 

Corridos 08 dema 8 VIS 0 legais, a 
tos objecto de c ment~ 1 s par parte 

m 8 8 alisar- e as 
Co ado ia 

pon-

1. A conta de ger§ncia encontra-se elaborada por despesas p 
cessadas, quando deviam estar por despesas efe ti amente 
gas. No entanto, como a diferenga entre umes e Gutras se 
encontra traduzi 0 d~bito, 0 resultado Fi a ~G sofre 
alterac80. 
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Porque assim acontece, e atendendo a que esta sera 
bjecto de futura regulamenta9ao, nada mais se determina a 

este respeito. 

2. ouve um excesso de verbas dispendidas pOl' algumas rubric8~ 
ao tendo sido contudo excedido 0 or9amento na sua globali

dade. 

o de a questao mostrou que 0 Instituto de G 
tao Financeira da Seguran9a Social emite anualmente normas 
a sarem obaervadas pelas diversas Institui90es de Seguran9a 
Social, nas quais se evidenciam grandes grupos de rubricas 
cuja dota9ao or9amental nao pode ser excedid&. A analise 
feita pela Contadoria a este respeito (fls.204) revela que 

ao foram violados os preceitos contidos nas normas vigen -
es para 1985, Gxcepto no que respeita a infantarios, onde 
xiste um excesso de 108$00, que e irrelevante. 

J* Encontram-se nos servi90s de tesouraria muitas senhas de re 
fei980 sem qualquer registo eontabilistico, portanto sem a 
dequado controlo de existencia. 

4 

as a1eg8908s, de nde-se ponto de vista contrario, no que 
toea a suficiencia de controlo efectuado. 

entender-se que as sen has entregu~s para venda na tes 
raria deveriam ser objecto de um registo contabi1istico,uma 
vez q e representam uma valor que fica sob a responsabili~ 
dade do tesolll'eiro, e que no re ime seguido pelo Departamen
to a contabilidade nao tem qua quer informa9ao express a a es 
te em lan9amentos contabilisticos. 

De momenta, chama-se apenas a aten9ao do Departamento para 
estas considera~oes, sem nada mals se determiner. 

As diferen9as de c bio resultantes de processamento das pres 
ta90es ,d~ Seguran98 Social a cargo do orga~ismos, em apli-
ca~ao do Acordo de Seguran~a Social luso-Brasileiro, ati~ i 
ram valores elevados, favoraveis ao Departamento nuns casos, 
e desfavoraveis noutros. 

As ifere 9as desfavoraveis sao havidas como prejuizo da se 
guran9a social, refleetido na conta do Centro Nacional e 

e soes; As favoraveis, dado que 0 seu movimento financei
ra e executado no Departamento aparecem evidenciados na con 

a e gerencia. Nao parece razoavel a disparidade do cri 
rio utilizado. 

Nas alega90es apresentades, refere-se que 0 artigo 53Q do 
Decreto-Lei nQ 345/83, de 26 de Julho, determine que 0 De -
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partamento tera um fundo de reserva, destinado a assegurar 
a cobertura dos seus compromissos, constituida pelo patri 
monio que para ele for transferido e pelos saldos de gere~ 
cia. Junta-se tambem copia da delibera9ao que, a este 
peito, foi tomada em 29 de Novembro de 1984. 

Estes elementos, no entanto, nao parece que alter~ sig 
ficativamente a observagao apresentada, a qual se torna 
mais relevante se atentarmos na utiliza9ao por vezes dada 
ao fundo de reserva de flutua90es Cambiais, referido mais a
diante. 

o Tribunal de Contas entende nao dever avan9ar mais, neste 
momenta, quanta a este ponto, mas considera que este ass~ 
to deveria ser objecto de regulamenta9ao a aprovar superi 
ormente, desejando que tais normas sejam apresentadaa ja 
com a conta de 1988. 

5~ No processamento de pensoea a beneficiarios residentes em 
Portugal, existe um circuito desnecessariamente longo, ~ 
vando os custos e demorando a recep9ao das pensaes por p~r 
te dos beneficiarios. 

Trata-se de um simp~es comentario que nao envolve responsa
bilidade financeira, nada havendo a determinar, 

6. Em algumas aquisi90es, 0 organismo entregou, por tree e 
quipamento obsoleto que fazia parte do seu invent§ri se 
ter obtido a autoriza9~0 a que se refere 0 artigo 12 9 

Decreto-Lei nQ 31 972, de 13 de Abril de 1942. 

Pode par~se a duvida se este preceito e au nao aplicavel 00 

Departamento, 0 que implicaria uma investiga~ao sobre a 
tua~ao do seu patrimonio~ Nas alega~5es nao se apresenta 
um criterio de tal aplica~ao, nao se considerando indispe~ 
savel, neste momento~ avan~ar mais neste campo que, no en 
tanto, 0 organismo deve procurar clarificar em contas fu 
turas. 

E nao se avan~a porque, tratando-se de uma primeira conta 
sujeita a julgamento, e~endendo ~ duvida que naturalmente 
surgem em periodos de transi~ao, como aquele a que as ins
titui~oes de seguran9a social m est ado sujeitas, 0 Trib~ 
nal entende que deveria absolver a responsabilidade decoE 
rente desta infrac9aO, nosrermos do artigo 1 9 , nQI, do De
creta-Lei n 9 30 194, de 21 de Fevereiro de 1940. 

79 Foi fixado para os motoristas urna percentagem de 30 e de 4(J}~ 
do vencimento base para pagemento de horas extraordinarias 
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contrariando a disposto no Decreto-Lei nQ 110-A/BI,de 14 de 
Maio. 

Nas alega90es esclarece-se que nao nauve pagamento de horas 
extraordinarias sem trabalno realizado, mas apenas a simpli 
fica9ao do sistem8 de controlo e processamento desse mesma 
trabalho, uma vez que 0 servi90 prestado foi sempre superi
or ao efectivamente pago, como ficou comprovado aquando da 
altera980 do sistema, 

Atendendo ao disposto nos artigrn 12Q e 15Q do Decreto-Lei nQ 
1IO-A/Bl, aceita-se a explica9aO, embora considerando que a 
folha de r~gisto do n6mero de horas realizadas para al~m do 
horario normal nao permite tirar uma conclusao segura. 

8. Alguns documentos de despesa nao estavam apoiados nos res -
pectivos boletins itinerarios, tendo 0 organismo esclareci
do que a seu preenchimento era normalmente feito depois de 
efectuada 0 pagamento aos funcionarios, 0 que contraria 0 

preceituado na regra 64 da circular da Cantabilidade Publi
ca nQ 408-A, de 6 de Janeiro de 1959. 

Nas alega90es esclarece-se que apenas em dais casos nao fo 
ra elaborado 0 boletim, devido a" lapso. Por outro lado,des 
conhecia - '3e a. :r:.eferida circular, atendendo ao regime especi 
fica em que viviam os organismos de seguran9a social. -

Porque nao se veri fica que houvesse prejuizo para 0 [stado, 
e atendendo ao periodo de transi~ao de regimes, aceita-sea 
explica~ao, chamando a aten~ao para que, no actual contexto, 
importa dar cumprimento aos preceitos vigentes para 0 fun -
cionalismo em geral. 

9. 0 controlo das existencias nao e feito de maneira multo cui 
dada, havendo, nalgumas fichas, registo de saidas sem ter 
side anotada qualquer entrada de material. 
Nas alegagoes diz-se que 0 controlo e correctamente feito , 
mas depreende - se que, por ocasiao da veri fica~ao realizada 
pelos servigos do Tribunal, foi detectada uma diferen~a de 
transporte de um remanescente, result ante de um lapso ocasl 
onal. 

Como a verifica930 foi efectuada por amostragem, nao e pos
sivel, neste momento, chegar a qualquer conclusao, segura, p~ 
10 que se deixa apenas esta chamada de atengao. 

10.Os valores dE diferen9as cambiais foram considerados comore 
ceita pr6pria do Departamento, tendo sido abertas contas de 
dep6sito a prazo constituidas por esses valores. Com os ju
ros destas contas, inscritos na receita da conta de gerencia 
sob a designagao de Rendimentos de fundo de reserve de 
t es cembieis l1

, foram realizadas despesas nao or~amenta-
das no valor de 3 044 335$00, 0 que nao vern contrariado nas 
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alegac;oe8. 

Encontramo-nos aqui em face de gra violaQ~o das leis 
mentais da contabilidade p~blica. 0 Tribunal n§o ordena a 
reposic;~o das verbas dispendidas por est a forma, uma vezque 
que os gastos foram utilizados em beneficio dos serviC;os, 
mas tem de aplicer aqui uma multa de montante n§o inferior 
ao dos pagamentos autorizados, nos termos do artigo 2Q do 
Decreto-Lei nQ 26 966, de 1 de Setembro de 1936. 

No entanto, considerando 0 facto de ser este a pri~eire co~ 
ta apresentada a julgamentodo lribunal, das despesas terem 
side autorizadas pelo membra do Governo competente e as jus 
tificac;5es apresentadas, releua-se a responsabilidede fina~ 
ceire dai decorrente, nos termos do artigo }Q do Decreto-L~ 
nQ 30 294, de 21 de Fevereiro de 1940. 

Imp6e-se, no entanto, a n~o repetic;~o de tais procedimentos 
em contas futures. 

il.Houve alguns funcionarios que receberam por categories supe
riores ~s que cons tam de lista nominativa publicada no Dia
tio da Rep~b1ica, II!S~rie, de 16 de Mar90 de 1984, aquando 
da sua integra980 no regime da funC;8o publica. 

Tais situa90es sao justificadas atrav~s de nomeac;5es em re 
gime de substituiC;ao e de comissao de ser C;O, mas estas no 
mea90es n§o faram oportunamente sujeitas a llvisto!! desteTri
bunal. 

Porque os servic;os foram efectivamente pres ados, nao se o
rienta 0 Tribunal no sentido de determinar quaisquer reposi 
c;5e8, que redundariam em locu pletamento ~ custa alheia. Mas 
este procedimento seria passivel de urna multa a prestaI' nos 
termos do nQI do artigo 12 do Decreta-Lei nQ 30 294, a qual 
s6 n~a se aplica pOI' ficar abrangida nos limites da a1inea 
z) do artigo 12 da Lei n 2 16/86, ~elo que se encantra amnis 
tiada. 

12.Nas desloca95es ao estrangeiro efectuadas pOl' alguns funcio
narios, surgiram diferen9as entre 0 total das ajudas de cus
to autorizadas pelo Ministro da Saude e 0 e ctivamente pa 
go. 

Vern esclarecido, no expediente, que os casos apresentados cor 
respondem a dias de trabalho efectivarnente realizados,no s 
trangeiro e, num deles, ~ inexist§ncia de lugar no avi~o no 
dis pre'llisto. 

N~o se encontrando document as comprovativos de autoriza9aO 
posterior, foi 0 mesmo obtido mais tarde, mediante confirma
C;~o dos fact os pelo Secretario de Estado na altura, pelo que 
nada mais se determina. 

IJ.Da documentac;~o de despesa respeitante a des10caC;ao de aviao 
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uns funcionari snao co sta 0 recibo nem a factura da 
e viagem mas a e ~s tr§s recibos dos funcion~rios 

em c sa outro ado 0 pagamento efectuado foi superi 
lIdo a torizado. -

ia foi co ra a em termos i ti os aos 
rimeira es ~ colma ad~ pela apr~ 

reci 

erba 
efe 

gurando 
1985 
ofensa do a 
1935. 

s alegan s 
acionais serem i 

dec i e rno oI'1:;:anmtacm 
a a ilizar re ei 
de Gestao f ancei a. 

l' 0 

taran a 
gei as que se 
de seg a a social 

30 
de c 

rele 

re aciona-se com a refer cia a dar 
tra t esclarecido. 

diversos 1 0 artamento sem 
suportado despesas fora da ~rea 

aquela autoriza~ao fora c 
stir refor~o or~amental pOI' arteoo 

eira de ran~a Social. 

ultimo re r~ e 
que tal 

uma 
a 

decreto 
o mapa comparativo, com 

Q 18 381 de 24 de Maio de 

ssi i idade das negocia~5es t 
re isi eis, dai res 1 a 
i icio tais despesas, de 

s sugestao formulada pelo Instit 

que as referidas despesas respei
a De a~5es ou e tidades estran
POI' al para tratar de ass tos 

ue parece 

a responsabilidade decorre te da 
s artigo Sf! 

ao mais uma vez, pa a 
r incipios igen es nesta 

IS!! Par o de rabal e traordi rio, foram realiza 

ao a 
de fe 

ro la 
to 

ta efa c pess al do pI' rio artament 
do artigo 17Q do Oecret -Lei Q41 e 3 

e ao e Ie al nao se erifica 0, or 
ratos ie am si 0 s bmetidos a is-

C ee em-se as raz5es aprese a as nas a ega~5es al 
ao obs a a e se te erti numa la i ega 
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nea z) do artigo lQ da Lei nQ 16/86, dentro dos condiona
lismos descritos no ponto 11. 

Alerte-se, no entanto, 0 arganisma para as consequ~ncias 
que podem resultar de procedimento id~ntico em contas futu 
ras. 

16.No refeitorio encontram-se funcionarios a mais, 0 que one~ 
1'a demasiado este servi90. 

As alegac;:oes confi1'mam 0 facto que consideram consequ~ncia 
de uma situac;:ao herdada, que ainda nao foi possivel resol
ver. 

Tao pouco nos encontramos aqui uma infracc;:ao financeira, 
mas de uma simples chamada de atenc;:ao, pelo que nada ha a 
decidir. 

Como no 
menta de 

dir-se-a que, send a presentemente 0 arta-
I ernacionais e C de Seguran9a 50-

, embora dot ado de juridica e de au 
tonomia e financeira, deve actualizar-se no conhecimento 
das normas que 1he sao aplicaveis, de modo a evitar situac;:oes de ile 

como das que acabaram de ser descritas. 

Sem mais, com 0 parecer favo vel do ExmQ Procurador-Geral-A~ 
junto, julga~ os responsaveis pelo Departamento de Relac;:oesI~ 
ternadon~is e Convenc;:oes de Segursnc;:s Social, pela sua ger§n-
ca no periodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1985, tes pela indicada responsabilidade, 00 
vendo 0 saldo que Ihe ~ observado figural' como prime ira parti 
da do debito da conta seguinte. 

Nao sao devidos emolumentos. 

Usboa, 1988.02,18 

(aa) Francisco Neto de Carvalho 
Pedro Tavares do Amaral 
Alfredo Jos~ de Sousa 

Fui presente: 

(a) Jose Alves Cardoso 
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ANUlA~AO DO ACORDAO TRANSITADO 

DE lUGARES 

1. Feca ao artigo 52 do Decrete-Lei n 2 q7 137 de 5/6/66. vi 

gente ns gerencie am ceusa. e ee Despscho do Conaelho de 

Mi.nistros. D,G •• IS! 6&rie. da :HII9/Q7. peia s('!')mular;ao 

de lugarss ramunarados no Hospital da Santa Casa da Miseri 

c6rdia do Perto a ns Universidsde do Porto. nao podem eer 

abonsdse remunerar;5es que aemadsa ultrspassem e limite e~ 

·tabelecido naquala normative. constituindo raceite de Eats 

do a axcedente. 

2. !£ solid~ris a .responsabilidsde des gerentes vivos s; da 

herenr;a doa ja felecidos. pele repoair;ae nos Cofres do Es 

tedo dos axcesses ilegelmente abcneocs. 

Dr.Alfredo de Sousa 
Autos de Anulag~o 

NQ 108-A/69 
Sess~o de 88/02 3 

da lca, • veio requerer a do ac6rdio transi. 
do em jul lavrado no processo fiQ 891/969 que deu ta~lo a Mesa dil! Santa Casa cia Mise 
ric6rdia do Porto de 1 de Janeiro iii 31 de Dezembro de 1969. 

fundamenta 0 no facto de posteriormente. do julgamento dil! contil! dil! 
do mesmo ana do Conselho Administrativo da Universidade do Porto nQ 1 
vel" verificaao um excesso de 34 aa limite 
Dr. Antonio Fernandes da fonseca. que exercia 0 

exercido na Santa Casa da Misericordia do Porto. 
lugar iii de tal 

POI" acordl-o de s. 8) fei admitido 0 

cargo em 
em cuja contil! de 

veis da conta e aa entidade que a 
prOViS nos termos do § 3Q do 

para no prazo de 60 dias 
6Q do Decreta-Lei nQ 29 de 

Citada a Mesa aa Santa Casa aa Misericordia na pessoa do Provedor. 0 fUl1cionario 
que recebeu a qUintia em excesso. 6 gerentes sobrevivos dos 9 ~ 

bem como os herdeiros dos tres restantes falecidos. nenhum dales 
factos nentes. 
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o 01 gllo Represel'ltante do Hi ni steri 0 Pub 1i co emit; U Pi> recer no senti do cia l,;V1IUt:flll'L;<!.U dcs 
is a. sendo os falecidos nas pessoas dos 

repesi~lo nos coires da Santa Casa da Misericordia do Porto da 
teo 

vos herdeiros, na 
paga il'ldevidamen-

2. Carridos os vistos is, cumpre decidir. 

Conforme resulta da re 1 de acumula<;;oes constantes do processo da CQl'lta de 1969 daqu~i 
1a Misericordia 0 Or. Ant6nio Fernandes da Fonseca acumulava as func5es af desempenhadas 
de Director de El'lfermaria e Director elfnico com as funCoes de Professor Extraordin'rio 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. acumula~io lutorizada per despacho do 
Conselho de Ministros de 5/8/64 (D.G •• 2g Serie de 16/2/65). 

Preceituam os artigos 242 e 252 do Decreto nl:! 26 U5. de 23/111 1935 que It nenhum 
um lugar remunerado dOB quadroB per 

quer' oor 08 ou oorDoroqoes administratil.-'as 
aaur,~laqao-Beja au&or~za a em ConBe ho e 

Par seu turno 0 artigo 20Q do mesmo diploma estabeleceu como limite miximo de remunera
fu:nq8es pubZioaB" a importancia auferlda pelo fUl'lcionirio 

de mais elevada categoria, 01.1 • (.) vencimento da letra A. 

Limite esse que fOl "aores(Jido do subsidio eventual de ousto de vidal! nos ter 
mos do artiga 52 do Decreta-Lei nli 47 137. de 5/8/1966. 

Este de acumuli~Oes. vigente l'Ia gerincia em apreko. artigo 82 do Decreto-Lei nO 
49 410. 24/11/69, 56 cornecou i vigo~ar em 1/1/70) abrangia lugares remunerados dos qU! 
tiros das I!corpora(~oes administrc:a;ivas 1t

3 nas quais se inc1uem lS liIiseri 
Marcelo Gaetano. Manual 79 ed •• pig. 449). 

As Misericordias. tinham quadros de pessoal e Qr~imentos 5ujeitos l aprova~lo do Governo 
Civil, regras pr6ximas da contabilidade publica. e contas sujeitas l deste 
bunal (artigos 421Q, 427Q e 428 dO COdigo Administrativo). 

Por seu turno. aas respectivos empregados eram aplicaveis flas disposiqoes do estatu-
to funcionarios que as leis expressamente determinaremf!(artigo 4212 § 
unico). 

No case em apre~o. pela acumula~io dos lugares remunerados do Hospital da Santa Casa da 
sericordia do Porto com 0 da Universidade do Porto. ao Prof. Dr. Antonio Fernandes oa Fon
seca n~o poderiam ser ibonadas remunera~Oes que. somadas ultrapassassem 0 limite estabe-
lecido artigo 52 do Decreta-tei nQ 47 137. de 5/8/66. entlo 

Este regime. que aparece conflrmado pel0 do COl'lseino de Ministros icaoe> no D.S •• 
19 ~rie. de 29/9/47. icava que I excedente '"0 limite de vencimel'ltos que nlo 
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ser recebida funcionario, constituisse ..:..:::.=-'-=--...:..;:....::..::...::.= em cujos cofres 
deveria ser 

E II firme deste Tribunal que havendo 1ugar a'reposi~oes de quantias indevid! 
mente abonadas elas deverao ser efectuadas pelo organismo onde foi exercido secundariame~ 
te 0 lugar acumuiado. 

Os membras de gerencia desse organismo constituiram-se pois na responsabilidade financei
ra pelos .. pagamentos das quantias que excederam 0 limite maximo de remtmera<;oes, por vio1.~. 
<;&0 das citadas disposi<,;oes legais. tanto mais que a acumula<;ao de fllrl<;oes em apre<;o con~ 
tava dos vos registos (artigo 36Q nQ 2 do Decreto-Lei nQ 2225;'. de 25/2/1933). 

devera tal excesso conforme 
fres do Estaao, por constituir sua receita. 

de fl s. 229. ser repos to. nos co 

3. Pelos fundamentos , acordam os Jufzes do Tl'ibunal de Contas, en sessio plenaria,em 
-"-"-.::....:...::::.:... 0 ac6rdao de quita~aQ no processo nQ 891/69 e cOl1sequentemente. em conde
nar na nos cofras do Es tado da a de 34 303$00, acrescida de juros de mora, 
caso flaO venha a ser reposta no prazo legal" solidariamente Candido J\ntonio da Silva,Le£ 
poldo Jose da Costa Lobo Cardoso Mourao, Ant6nio"Sarmento Pimentel das Neves, Ant6nio 
Abral1tes Jorge, Albino Fernando Baptista, Antonio de Oliveira Vaz Os6do, na qualidadede 
responsaveis pela gerencia de 1969 9a Santa Casa da Misericordia do p{)1"to. e ail'lda as 
herancasdos igualmente ger-entes fa1ecidos Albano do Carma Rodrigue'> Sarmento. repre 
sentados os herdeiros citados a fls. 119, 202,212., 214, 219, e 220. Adriano Augusto 
Gons;:alves Coutinho Lanhoso, representados pelos herdeiros citados a 11s. 133, 137.147.171 
el77. e Antonio Castanheira Martins, representad:ls pelos herdeiros citados a fls. 200 e 20l. 
(artigos 2068 e 2091 nQ 1 do Codigo Civil). 

Junto c6pia ao processo da conta, que assim prosseguira seus termas ate a efectiva reposi-
srao aas referidas as - § 5Q do ~rtigo 62 do Decreto-Lei nQ 29 174. 

Notifique. 

Lisboa. 23 de Fevereiro de 1988 

- Alfredo Jose de Sousa 
- Jose Ant6nio ta 
- Fernando Jose Carvalho de Sousa 
-Joao Pinto Ribeiro 
- Joao Manuel Nato 
- Orlando Soares Gomes da Costa 
- Francisco Pereira Neto de Carvalho 

- Pedro Tavares do Amaral 

Fui 
A hes Cardoso 
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CONTRATOS DE TAREFA 

DE CAB I MENTO DE VERBA 

SlJiIZSrio: 

I. CDns~itui um dos requisitas essenciais para poder ser visa 

do urn contrato da tarefa que a masma diga respeita a treb~ 

lhas de caracter excepclonal, lsta e, que naD se intagrem 

dentro das atribuiyoes a funQoes correntes a normats dos 

respectivos serviyos tendo em conta a sue astrutura organl 

cs e os fins para qua foram crledos. 

2. Nlo pode ser visado palo Tribunal de Contas quslquer .c~n 

trato de tarefa em que nao seja prestede informaQso de De 

bimenco de verba nos termos do ertlgo se do Decreta-Lai n9 

146-C/80. de 22 de Maio 

Dr. Pedro Tavares do Amaral 
Autos de Reclamagao 
NQ 35/87 
Sessao de 87/11/05 

1. Por reso]u\;ao de 2 de Junho de 1987 foi recusado 0 visto liOS contratos de de ser 
vit;;oscelebrados entre 0 Instituto da Cu1tura e Lingua Portuguesa e luiz: Aleixo 
va~ Joaqulm Di amanti no Sanches. Jorge Manuel de Campos Louren~o Alves. 
vesRobal0. Jose Eduardo Brito Jorge Soares. Maria do Gont;;a1ves Peixoto. Ana Maria 
Claro Jesus de Assis. Ant6nio de Sousa Gomes Duarte. Maria Eugenia Galrito Chambino 
tista, Maria RaqueJ Vicente SilOOes Bal!o, Maria Manuela de Barros 
9,ueira de iveira. Fernando da Silva Gameiro e Neves Biscaia. 

FUl'ldamentou-se ta 1 ded sao fias segui ntes razOes: 

a) - nio fai prestada informa~io de cabimento de verba para as n~~~"M'~ que icam; 

b) - n&o se verificam os pressupostos exigidos artigo 172 do 112 41/84. de 
3 de Fevereiro quer para 0 contrato de tarefa quer para 0 contrate de aven~a. uma vez 
que Ilao se trata de trabalhos especfficos de natureza que !'llo possam 
adequadamente sar realizados atraves de contratos a praze carto no Decreto-
-Lei nQ 280/85. de 22 de Julho. /lem t~m POI" oi:ljecto IIprestaqoes suaessivas no 
exeraiaio de profissa.o Ziberal". 

2. Hio se conformando com esta decis!o. a Srg Secretaria de Estado do Ensine Bisico e Secund~-
rio veie da mesma com os fundamentos 
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til. desde • um dos tDS S do cDntrato de avenca - /Fprestaqoes 
sueessivas no exereieio de profissao liberaZ". 

Ora os contratos de tarefa exigem. como sitos essenciais para a sua 
nos termos do I'll:! 2 do artigo 1711 do Decreto-lei I'Ig com a nova que lhe 
foi dada Decreta-lei I'll! • de 29 de Julho. a veri cumulativa dos 

a)- que sa trate de trabalhos de caracter isto e. que n!o se 
tre das e funcOes correntes e normalS dos vos 
em cOl'lta a sua estrutura e os fi IlS para que foram cd ados: 

que n!o passe a existir uma subordi Cii. entre 0 contratado e os 
mentas di do contratante. 0 que lhe conferiria a natureza de um 
funcionario ou 

c)- que tenha POl" de trabalhos 
e que 1'110 a 

antes. habil ou 
• arte (lU dons naturais que 

trabalhos; 

d)- que 1'110 existam no 
ao exercfcio das tarefa; 

com as 

,de natureza 
pessoas. gind~ 

ssiol'lal ade
realizar tais 

ifica~Oes adequadas 

e)- e, finalmente. que nio • para a real dos trabalhos em causa,a 
sta no Decreta-lei nQ 280 .. " ..... ,.. ..... de contratos de traba 1 ho iii prazo certo 

/85. de 22 de Julho. 

Ora, nos contrato!> em 1'110 sa verifica destes 

nos meslIlOs. de uma forma muito vag a e sa, que eles se destinam ao exer-
dcio de Ufunqoes de earoeter soeio-euZturaZ pareee caberem nas atri 
~Oes e correntes e normais do Instituto da Cultura e lingua e Servi-
~os de Ensino Basico e Secund~rio no 1"0 • 

POI" outro h1tdo fllo sa fixa l.!iM lI"i!!IIIUrl4'!lI"lIciU'1 para a tarefa a e n!o sa 
da qualquer expl para a nlo utilizaclo dos contratos de trabalho a praza certa pre-
vistos no c1tado Decreta-lei nQ 

para a real 
22 de Julho que. aliis. nos parace que seriam 

tarefas. 

Finalmente a refer~ncia ao norario de trabalho e A 
tra da Tabeia de vencimentos do funcionalismo 

val@ncia da a uma le 
parece estabelecer uma rei hie-

rarquica que a 17Q do Decreta-lei n2 be. 

Em face do 0",''''''<''1" ... n!o tel" sido outra a deci do Tribunal 1.10 recusar 0 vista 
aos contratos em causa. 

,., .... '1'"""";1:,, da reciamante traduzir-se-ia.em aUima arliiiise. 110 recrutamell-
to, alt~m do de funcionarios, sem das 
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a) - nsufici€!ncias administrativas resultantes do vOlume aas desi "opera-
rim de ano" foram omitidas as ded de cabimento de verba que 

as d1 bilidades or~amentais exlstentes ali 

b) - os interessados em causa reuniam a experiencia necessaria para a das 
fas stas no protocol0 celebrado em 26 de Junho de 1986 entre a SecretariZi de 
tado do Ensino Basico e Secundario e a Secretaria de Estado das Comunidades Portugu~ 
sas em virtude de conhecerem bern a realidade s6cio-cultura1 da emi portuguesa 
POl" se tratar de ex-aocentes nos pafses em causa; 

c) - nao se uti] izou a figura da "urgente conven1.-encia de serviqof! na convic~ao 

de que seria cele~e todo 0 processo de forma1iza~ao dos contratos, 0 que nio seve 
rificou por de um conjunto de circunsUncias imponderaveis. 

usao, do acto de recusa nos termos da Lei nQ 8/82, de 26 de 
o. 

Porter sido "i em tempo e com legitimidade foi admitida a reclamat;io e ordenado 0 

mento do disposto no nQ 1 do artigo 5Q da Lei nQ 8/82. 

Dada V sta ao ExmQ Procurador Geral Adjunto, foi este D1gl'l0 
nao invalida, antes confirma, de algum modo, as razoes 

recusa dos vi stos. pel e que deve ser jul gada improcedente. " 

5. Tude visto. 

strado de parecer que a re 
em que se fundamentou a 

1 - Dispoe 0 artigo lQ n~ 2 do Decrete-Lei nQ 146-C/80, de 22 de Maio que 0 

visto do Tribunal de Contas tem POl" fim verificar se os encargos resultantes dos docu
mentes Ii ele sujeitos tern cabimento em verba ort;;amental legaimente aplicavel. 

E 0 artigo 8Q do mesmo diploma legal determina que a informa~ao de cabimento das 
sas resuHal1tes desses documentos sera feita com base nas informa~()es de cabimento ex.! 
racias nos proprios documentos pelas entidades indicadas nas suas 3 alfneas. 

Trata-se. assim, de urn requisito essencial para que po5sa ser 0 visto do 
buna! sendo, POl" 1550, manifestamente irrelevantes as raz5es invocadas pela reclaman 
te para pretender justificar a sua falta. 

2 - Nos contratos de de servi~o em indica-se, como fundamento das 
mesmos, 0 artigo 17Q do Decreto-Lei nQ 41/84, de 3 de Fevereiro. 

Ora nos termos deste e com vi sta a ati 
to-Lei nQ 41/84 se - contrale de admissoes na 
10 e mesmo com caracter 0 -os centratos de reves-
til" a natureza de contratos de tarefa ou de aven~a. 

Muito embora nao se i nos contratos a sua natureza ca tude leva a erer 
que realizar contratos de tarefa ate porque a circunst!ncia de os 
ros serem ex-docentes, vinculados ao st~rio da e CUI 



de 
to-lei !ill 

Nao sao clavidos ama! 

Comuni 

sbOiJt 

Fui 

ill) - Jose hes 

-17 

ecidilts nos 16Q do ci tado Deere-

e de acordo com ill 

reclamada se fez e correcta ~ 

bunal de 
iJt Sl~i! 

Basico e Seeundario confirmiJtndo ill resol 
1987, nos processos nQs 129 050 ill 129 

1987. 
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EXCLUSIVA 

1- 0 regime estabelecido nos artigns qQ. nQ 1 de Portar!a nQ 

3IB-A/BO. de 6 de Junho a 30 Q• nQ 2 do D.L. nQ 310/82. da 3 

da Agosto. somenta sa aplice a situa90ea novaa a n~o e s1 

tua90es am qua as inta,essados ja se encontravam a data da 

antrada em vigor dos diplomas em causa. 

2- 66 por manifesto lapso do legislador nao foram resaelvadas. 

no artigo 4Q da Portaria aeima indieada as situa<;:oas ja eon!l,. 

tituidas. mandando-Ihes aplicar 0 regime astabelecido no qu~ 

drado lanexo ao D.L. nQ 310/82. a partir da data da sua entra 

da em vigor. 

Dr. Pedro Tavares do Amaral 

Autos de Rec1amas;ao 
NQ 32/1987 
Sessao de 87/11/05 

1 - POI" raso! tirada em sessao de 19 de Maio de 1987, no processo nQ 106 656/86. foi recti 
sado 0 vista ao que autorizou 0 abono de dedi exclusiva ao medico Dr. Joa 
quim Ferreira Res da Admini de Saude do Porto. 

Fundamentou-se tal deci~!o nos ntes 

a)- 0 Decreta-Lei nQ 28 493, de 19 de Fevereiro de 1938. dlz dos 
Anti-Sezon~ticos que se encontrava na eli 

ja estrutura fal totalmente remodelada 0 Decreta-Lei nQ 373/79. de 8 de Setembro; 

o de dedi exclusiva constante da Portaria nQ ZI8-A/SO. de 6 de Junho que 
se baseia neste ultimo di • nada tern a vel" com 0 ado Decre
to-Lei nQ 28 493; 

c)- tanto no dominic 373/97 como no do D. nQ 310/82, de 3 de 
• as diversas 

.das caso a caso. 
concretas de dedi exclusiva de ser 

2 - Kio se conformanco com esta decisao, 
nos termos da Lei nQ 8/82. de 26 

nte: 

stra da Sa~de veio reclamar da mesma 
, fUl'ldarnel1talmen!E e cOO! interesse • .0 Sf.! 
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a}- 0 nteressado.por do Decreto-Lei ny 28 493. exerceu as suas sempre em 
dedi exc1usiva com 
esta 
cos, 

de 
Decreto-Lei 

oi itar 0 seu 
12Q. nQ 
cia Di re!;cao-\:.te 

e esta a si em que se encontrava 0 ioteressado; 

c)- s referidas com 0 nil 
exclusiva em que se mOUA!ln-'SP que se formalizasse a situa~ao de 

encontrava 0 interessado. are di 

)- nha a ari cia sua o que 56 POl" 

dioda nao se tinha verificado; 

el-
l Rural e Defeza Anti-Sazoliatica i.!.p€llilS foram extintos. assim 

de Safide em que se enquadravam, Decreto-Lei nQ 

Pede, em conclusao que ada pel0 Tribunal a resoi 

3 POY' ter sido em tempo e com legitimidade foi recebida a e ordenado 
(,) no nil 1 do 5Q da citada Lei nQ 8/82. 

4 - No seu douto parecer junto ao processo 0 ExmQ Procurador-Geral entende. com arg~ 

mentosdemuito valor, que a reclama~ao merece 

5 - Tudo visto. 

Es U u,-,,,,,,.,,o no processo: 

a)- que (,) medico Dr. Ferreira Res foi colocado. em 1947. nos 
Rural eDefeza Anti-Sezonatica tendo-5e mantido sempre nesse cargo em de ocup~ 

i e, • com oi de exerclcio de quer outra actividade pr£ 
fissional, de acordo com 0 di 14Q do Decreto-Lei nQ 28 493. de 28 de 
Fevereiro de 1938; 

es am da D1 relC:ccw- de Saude; 

c)- 0 interessado requereu. em Novembro de 1982. que se arizasse a sua 
ao d1 30Q do Decreta-Lei nQ 310/82. de 3 de 56 vindo () seu ea 
so a ser el1tal1to, da Senhora Mi ni stra cia de 23 de 
Maio de em 

Sio estes os facto:;, se fez 
da lei. 
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Di do [statuto do ~edico Decreta-Lei 
8 de Ii nhl .. ,,,,, .. 1'"A .. ,, .. 

contre 

interessado encol1travA~se precisamente nesta situa~ao, num da 
-Gera! de Saude e bilitado,por lei, de exercer 

E certo que, entretanto, foram publicadas e entraram em vigor, a Portaria flQ 3I8-A/SO,de 
6 de JUl'lho e 0 Decreto-Lei nQ 310/82, de 3 de que, nos seus 4Q, nQ 1 e 30'\ 

nl! 2, nmente, df;!termlnam que a situa~ao de exdusiva sera autorizada,. 
caso pOl'" caso, pOI" do Ministro dos Assuntos Sociais (hoje, Mlnistro da Sauje). 

Trata-se.no entanto, de icaveis somente a situa~oes novas e nao a situac6es 
em que os interessados ja se encontravam a data da entrada em vigor dos di emcaus~ 

Nao se justifica, de facto, que se pe~a autoriza~ao para que passe a exercer uma funCio 
em regime de dedjca~ao exclusiva quando ela vem sendo exercida desde ha muito. nesse 
regime e p~r for~a da lei. 

De res to e como se salienta na reclama~ao, 0 n2 1 do artigo 42 cia Portaria nQ 318-A/1980 
pode ser interpretado ma contr~riom. no sentido de que os medicos aa Direc 
cae-Gera! de Saude obrigat6riamente na situa~ao de exclusive. POI" determina 
Cao da lei, nao carecem de ministerial para se manterem nessa situacao. 

E, como ja referimos, 0 intel"'essado encontrava-se nessa sjtua~ao pOI" forca do disposto no 
42 do Decreto-Lei n2 28 493 e, a data da entrada em vigor 

gais. ainda da de Saude, que somente veio a ser extinta 
Decreto-Lei nQ 74-C/84. de 2 de Mar~o go 40Q, nQ 1, alfnea ). 

Em qualquer hi e mesmo que n~o se concorde com esta i 
la a entanto, de reconhecer-se tel'" havido manifesto 
1'110 ressalvar as s constitufdas, mandando-lhes 
estabelecido no quadro I anexo ao Decreto-Lei nQ 310/82. a 
vigor. 

o cia Senhora Ministra da Sauce de 23 de Maio de 1986 foi 
te justo, cOl"recto. 

4Q daqu~ 
sladorem 

remul'leratori 0 

data da sua entrada em 

s. aiem de inteiramen 

6 - Em face do e zem necessidade de mais acordam os Juizes do Tribunal 
de Contas, em sessao • em conceder recl a rasal 
19 de Maia do ana corrente, no processa nQ 106 656/86 e concedendo 0 vista ao 
despacho acima referenciado 



Sio devidos emolumento somente concessio do visto. 

COl!lu!'!i 

- Pedro Tavares do Amaral 
- Orlando Soares Gomes di Costa 
- Alfredo Jose de Sousa 
- Jolo Manuel Nato 
- Jose Ant61'1io 
- Francisco Pereir~ Neto de Carvalho 

Fui 

a) - Jose Alves Cardoso 
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DESTACAMENTO 

o eXerclcio de funyoee em regime de oestacamanto nao conferee 

titularidade ao cargo ou treduzindo-ee 50mente em mara 

exercicio de funyoas. 

Re 
Dr. Pedro Tavares do Amaral 

Autos 
NQ 5 

1 - POI" resol 
de 

111'11co doll. 

de 28 de Julho do ane corrente. foi 
Ferreira como tecnico 

Centrais do ~linisterie oa e 

Funoamentou-se esta decisao, essencialmente. no facto, de a interessado 
410 concurso sam I' 3 anos de servi~o na imediatamente irl'irior a tecrrico 

de 1~ classe vista que a circunstancia de a vir de 
camenta. 1110 ihe confaria a titularidade do cargo 01.1 lugar traduzindo-se sm~~ 
exerci'cio de 

samente POl" iS50. e irrelevante e 
vai@ncia dessas a uma 

2 - Nlo se conformando com esta decis!o 0 Senhor Secretario de Estade 
<cou., .... ",,,« ... veia reclamar da mesma a1 fundamel'ltalmente que 0 

do, de facto, 3 anos de como tecnico de 19 class€! 
concurso. do que de 
que, desde 1 de Outubro de 1982 que as exereia -

do Escolar. 

POI" 11$50 e de acordo com 0 di no nQ do Hill do Dee~'eto-Lei 248/85. de 
de Julho, 0 verifieou a exist~ncia de identidade e afll'lidade entre as 
!}t!fmll!:'Ul;l:£ e admitiu-o ao concurso pua t~cnico m::i 

Pede em conclusao, que a racusa de sto (') visto 
de do intere5sado. 



do 0 

4 - No seu parecer de fls. 6 

e com 
nil 1 do 

admitida e 
26 de Maio. 

do I'listeria PlIbHeo entende que deve 
em virtude 0 interessado n!o 

fol admitido ao concurso. 
2 .mas como 

5 - Corridos os vistos cumpre decidir. 

Pretende-se. com a 
• 0 que em tecnicas 

Escohr.n&o obstante s~n· titular do cargo de do 
habilitacbcom licenciatura e i na fase da carreira docente que 

;l.lI"r~:>,l)QllI.lt! a letra "'E"' da tabela, do funcionalismo ko. 

E esta i ntercomuni cabi 1 i dade carrelr~ estallel 
uma vez que 0 do concurso. acordo com 

o nQ • verlficou a exist~ncia d~ identidade e 
dade entre 

Ora a 51 de que nos ocupamos nao reveste tais caracteristicas, 

De facto 0 interessado era titular do cargo de 
exercer tecnicas. na 01 do 

liceal, tendo vindo a 
desae 1982. em 

de destacamel'lto. 

mesmo nfvel nQ 
1"'0 contando-lhe. POl" i550, 0 

I'IQ 15 • visado em 20 de Fevere1ro do ano corrente. 

POI'" 15S0. l'Ia data de aoortura (\0 concurso tecnico 
de 1985 - 0 interessado era tecnico de U chl.sse. 

Trata-se.por 1550. duma 
alfnea d) do Decreta-lei nQ e 2Q, nQ 1. alfnea 

do 

- 26 

25 de Junho de 19 classe a tecnfcocargos 
e sam necessidade de chamar a co 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

referimos. 

A essas regras recon'eo-sa. do do interessaao como tecnlco 
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de is classe tendo-sa atendido. entlo.a identidade ou afinidade entre os conteGdos 
clonais desta carreira e da de liceal. 

Ora parece-nas evidente que nao sa voltar a recorrer 11 esse para 
fundamental" a sua - 3 mesas s da converslo em definitiva - a tecnico su~ 

rior 

Em face do que acaba de ser 
do concurso. 3 anas de 

lnteressado nao tinha A data da abertura 
a as 

se mesmo concurso. 

E como 0 Tribunal de tentas tem para e decidlr da e le 
gaiidare do!> concursos.nio tel" sido outra a decis40deque ora se reclama. 

6 - Em face do acordam os Jufzes do Tribunal de Contas. em sessao • em 
improcedente II. Sr. Secretirio de Estado Adjunto do Ministro 
da Educa~ao. confirmando II. resol de 28 de Julho do ana corrente. no proce! 
so nil 44 669/81, que reCIlSOU 0 visto 11.0 di de de lillO Joaquim Ferreira 
como t~cnico do unico do cen 
trais do Ministerio da e Cultura. mUlto embora com 

Comuni necessaria:;. 

Lisboa. 5 de Novembro de 1981 

aa) - Pedro Tavares do Amaral 
- Orlando Soares Gomes aa Costa 
- Alfredo Jos~ de Sousa 
- Joio Manuel Neto 
- Jose Ant6nio 
- Francisco Pereira Nato de Carvalho 

Fui 
a) - Jose Alves Cardoso 



E AGENTES. CONCURSOS 

1. Nas term~da ertiga 26 Q , nQ I. sl!nee sJ e nQ 2 • slinee a) 

do artiga 25Q do Decreto-Lei nil ~~/B~ e do artigo leQ, nQ I, 

aUnea aJ a al"tigo 17 Q, nil I, aUnea eJ do Decreta-Lei nQ 2LiB 

165, de 15 de Julho. a intercomunicebilidede horizontal ou 

vertical e possivel spenss pare .:...::::..:.:::.==..:..:::.::. 

2. 0 arti90 7Q do Decreta-Lei nil ~Li!B4 epenae define 0 proble

ma do vinculo. que se traduz num problema distinta do de s~ 

bel" a que tipo de concurso se pode candidateI'. A respostaa 

eate vern dada nos 61"ti90S 259 e 2aQ do Decreta-Lai nQ 44/64 

a ertigos 1611 e 17Q do Decreta-lei nil 24B/B5. 

Conselheiro Relator: Autos de Rec 
Dr. Orlando Soares Gomes da Costa NQ 4 7 

Sessao de 87/11/17 

l. 0 Senhor Secretario de Estado de Profissional solicita. ao do 
disposto 110S artigos 12 Ii! 2Q da de 26 de a do de 
provimento de Clarisse yes Guerreiro como tecnica de H classe do 
da Direc~!o-Geral de e do Trabalho. a que fOl recusado 0 "visto" deste 
Tribunal a res!) 1 w;!o de recusa de 7 de Juiho do corrente iUIO 110 processo nQ 18 

2. 0 pedido foi apresentado em tempo 
pela forma legalmente 

o membro do Governo com 
que foi admitido. 

3. A recusa do "visto" !laseia-se nos seguintes considerandos: 

a)- a interessada e engel1heira civil de 2~ classe -

fo; oposito ra ao concurso para 0 lugar de tecnico 
a 

II 

a)- nos termos do 262 n!:! 1. aHnaa e nil 2. aHnea 
do artigo 162. nQ 1 111 e 1]2, nil 1 aHllea 

timidade para 0 fazer 

alem do 

de 19 classe. a que cor 

do Decreta-lei nil e 
do Decreto,..Lei 112 de 
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int~rcomijnicab111dlde horizontal eu vertical ~ apenas 
..:..=;;..:;..;.=.;....:..;;.,;;;. e estf l de i a que 51!! candidatam """'>""""'''' 

1 que 

a intereSSlda 1'150 e funcicmi'iria. titular de au lugar dee 
o lugl!" em que ~ remunerado aUis letra!> acima que cor-
'""',I1<""U,", ilO lugar '100 ai~m do 

4. 0 pediclo de reel 
dicam; 

• POI" seu turl'll). nos fundamentos que. de 

a)- a intsressada fo; admitida 10 concurso POl" se"encontrar 
7Q do Decreta-lei 1'12 

em to l disciplina. 
contar mais de tr~s anos de in1 

b) - a 
ria carreira t~cnica 

c) - 0 concurso e interno e de acesso e visa 
de 1§ cla6se. • tambem da carreira t~cnica. 
ca imedfatamente 1 que a 

5, 0 E~~Q Procurador Geral 
raloes 

de lugares de t~cnico 
I'nv'\I",'"~nr'l''ltl''' a 1 etra 

do 

de base 

a - a interessada nlo sd foi admltida a concurso 10 que 

d) 

mitem a intercomunicabil mas tamb4m POl' virtude de que exercia terem 
sido consideradas de conteddo id!ntico au afim das inerentes 1 carreira tecnica su 

n~ 2 e 25~ ng alfnea c) do Decreto~ lQ 2 
de 25 de .:Itmho; 

- III intercomunicab11idade still filll lei s6 se lti 

sa transitar ~ aiferante em que 0 

vel 

I exist@ncia de duas carreiras conteudo 
habilitacioflilis e posslllm sal' <..u,,,u.,.n'''~'''''' 

funcionarlos estlo 
262 do Decreta-Lei n2 

s6 refi ram 0 term 

para 

e) - todavia, como todas estas sa i cam IllOS liI",,,ifn:,,'l. 

nlo devem ser exclufdos de referidas os 



de outro modo, 
da • i 

g) -

6.Corridos os vistas • cumpre 

6.1. Trata-se de urn 
vocados como 

de 
to-Lei nQ 

mesmo ~ 
JQ no 

descobrir dos 
nao serem harmcmi zaveis e 

Digno 
diffc'l 

do Ministerio 
No tals 

nem sio. !'lOSSO 

ades&o indiscutfvel. 

6.2. Palo contrario. outras 
dadeiramente difi 

6,3. Comecemos !Jor' 

Antes outras 

lIIic e 
- Decreto-lei I'll:! 

cacla 
pria. 

o Decreto-Lei I'll:! 49 410 

decisivos 

decidir • 

uma do 
e ]2 do Decre-

do 

de 

se 
de 

sinh vel" 

ca. 

1969-

satisfaze:r 
assegurar !ieeel 
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sidade5 transit6rias e as, como resulta do 

Como forma de e 0 

to e 0 assalariamento para 0 o contrato ser tamoom 
uma forma de para 0 

Esta mesma 
de Novembro. 
alem do 

mantem-se ainoa com a do Decreto-lei nQ 656/74 de 23 
di se continua a falar em funcionarios de 

Esse di , no entanto, 

POI" forma expressa vern I,aO siS a fi rma r a 
cionarios em 51 de contratados alem do 
dessa os que resul tam de 

natureza, nao lhes forem 
de eventual 

que convem assinalar. 

de direitos, deveres e 
e os do 

vitalfcia 0 caso da 
lcaveis. como ainda estendeu esse 

de servi~o desde que 

a)- possua mais de um ano de continuado e a 

c)- reuna. os 
dos 

sitos 

que necessidades 

s para 

ientar que nels 

e . de 

luga!"es 

Desenvolveu-se a analise dos textos deste di 
a de tratamento de funcionarios de 

de 1974- para 
e alem do nao era absoluta. 

6.4. Em 1979 25 de Junno. com nova filosofia para 

de 
estes, se traduzam em valori 
nando, do mesmo modo, extensivas a este 

nao. um maior beneffcio 
so. 

Tambem se verifiea uma ressalvii. ao 0 aa 
cida outra no Decreto-Lei nQ 377/79, de 13 de 
to-lei nQ 191-C. No 6Q z que 
'lido em lugares dos 

na mesma 1 nha e 
e 171/82. cujo 

E com esta nova 
dos servidores da 

Decreta-lei nQ 165/82 
lnstrumefltos de 
quais 

vel: hiar em 

fUI1l:iomir'los 

'10 1982 com os Decretos-leis 
fund onari os e 
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Assim, a permuta (artigo 8ll) 56 e permitida aos funcionarios, enquanto a requisi~ao e 
o destacamento (art1gos 99 e lOll) abrangemos funcionarios e aqentes. 

Em materia de concursos, e interno ~ 
nea a) nQ 1 do artigo 1: - e como 
13Q' estabelecer que os opositores a 

rcunscri'to a e ace11::.es lf
-

nova~!o muito importante a assinalar vem 0 artigo 
concurso para lugares de aces so possam ser os 

q ::'c;'en-;;eE':I oe qualquer servi~a au organismo desde que: 

a)- reunam os requisitos estabelecidos para acesso na lei gera] ou no. lei organica do 
respectivo servj~o ou organlsmo; e 

b)- exer~am fun~6es de natureza identica a desenvo]vida no quadro do servi~o ou org~ 

nismo que respeitar 0 cencurso. 

o nQ' 2 do mesmo normativo eschrece que 0 pessoa] alem do quadro (agel'ltes) devera ainda 
satisfazer os requisitos para normal Drogressao Da carreira, considerando-se como tal 0 

periodo minimo de tempo legalmente exigiao, acrescentando 0 nQ 4 que a identidade de 
conteudo funcional devera 5er ate5tada Dor declara~ao GO servi~o ou organismo de ori 
gem e, finalmente, 0 nQ 7 faz do mesmo modo uma ressalva ao regime do corpo 00 artigo ao 
estabelecer que DOaeraO ainaa excepcionar-5e do mesmo regime os concursos para lugaresde 
acesso para os Quais exista um numero ae candidatos aualificaaos do Quadro do respec~ivo 

servi\o ou orgaDismo, triplo 00 Dumero de vaoas a prover. 

Aqui mais uma vez se capta a mesma manifesta~ao de vontade do legislador de na~ dar ao 
principioda iguaJdade um caracter absoluto, confirmando-se a sua re1atividade atraves 
dos tempos, feite, embora, por variados e diferentes angulos e prespectivas. 

6.5. Analisemos, finalmente, 0 que reputamos ainda pertinente a materia, que e 0 conti do no 
ultimo pacote legislativo ce1984, completado com 0 Decreto-Lei nQ 248/85, de 15 de Julh~ 

Os Decretos-Leis nQs 41 e 44/84, de 3 oe Fevereiro sao os que importa salientar. 

No que se reporta 11 aam1ssaO e planeamento de pessoal, da conjugaJ;ao dos artigos 11Q a 15Q 
do Decreto-Lei nQ 41/84, conclui-se que ha pessoal de quadros como reg,a e s6 excepci£ 
nalmente pessoal alem do quadro com 0 contrato como forma do seu provimento, ganMando es 
se pessoal a designa~ao de agente. 

Funcionario e agente continuam, assim, a merecer a prererencia do legislador para de 
signar ° pessoal que serve a fun~ao publica. Sao disso exemplo os artig~ 19Q e 209 do c1 
tado diploma, como os seguintes mostram cJaramente que 0 legislador restringiu ou alargou 
na utiliza~ao dos instrumentos de mobilidade a sua aplica~ao a funcionariose ou a agentes 
consoante a natureza desses instrurnentos. 

Deste modo, a permuta, a transferencia, a rota~ao e a constitui~ao de excedentes s6 sao 
perrnitidas a funcionarios enquanto 0 destacamento, a requisi~ao, a desloca~ao,a arecta~ao 
colectiva e a reclassifica~ao e reconversao profissional abrange os funcionarios e os 
agentes . 



-189-

Mas disse-o de lima forma expressa, sem margern para selldo linda de salientar que 
continua a nao ser absoluta a de tratamento entre funcionarios e 

o mesmo se constata relativamente a materia de concurso. 

Em 0 processo de concurso s6 e aberto para 0 nn~prlrn 

drcs - artigo 1Q do nQ 44/84. 

Problema jferel'lte. e saber a e aberto esse concurso. 

Para efeito estabelece ill lei 0 concurso interno ou externo. dizendo Que 0 

de servi~o desde que estes 
roe 

ten ham 
o tem que de:sell'lpenI'lE!m 1"11"'t'ru:>,~ 

em 
e contern mais de tres i:HlOS de 

e norario normal 
externo e 0 aberto a todos 

Este 
(funcionarios 

se deduz do 72. 

os vinculados a 
absoluta como 

dos os concursos internos. 

Esta questao situa-se 
dor tomou posi~io. JJ 
yula esta materia. mas 
talmente 0 problema de 

noutro plano e numa nova iva 
nao eo. que apenas define 0 

242, 25Q e 26Q do mesrno 01 

a 0 legi 
do vinculo que 

Neles se aoorda 
s os candidatos que ser admitidos. 

Para 0 efeito consagra a iei dois tipos de concurso: 0 de ngresso e 0 de acesso. 

re 

Ao primeiro podem coneorrer toaas os Que sati os sitos e no 
termo do prazo fixado no aviso de abertura, que sao os estabelecidos e mencionados no ar 
tigo 242. 

Para os mesmos 
25Q outros mais requisitos de admiss~o. 
n~~T~,rln a luz do que se estabelece no 

a um concurso de acesso. 0 

Este artigo. nao deixar de ser 
262, 

Da conjuga~ao de ambos resulta que a intercomunicabilidade enuncia-
aa no artigo 262 s6 para os funcionarios. que dentro 
do mesmo Oll te. nos tenoos do 252 quest! cal'ldidatem n~o so 
funcionarios como da mesma carreira au de ~iferente carreira mas com idel'ltidade 
Oll afinidade de conteudo fUl'lcianal. 

H6 una certa em 1 a intercomunicabi idade a funcionarios porque s6 se e~ 
contram estruturados em carreiras. E nao e eertamente estranho a este entendimento 0 fa~ 

eto de no 252 nunea se faler em carreiras mas sempre em 
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inversa a POl" 

n~s de acesso, carrel ras de 
ao mesmo 

em carreiras que sa i cam 
que ser tores outra 

grau de uma carrei que. ias. 56 

o artigo 26Q uti iza 
se insere. 

termlllO fum::ionarios, carreiras 

sao auas realidades distintas. 

N!l.o Sl!.!. dei xa > 

afigura 
sal" uma ceta 

de racoonecer para 
]Q, que se invoca como 

esh 
aa tese contraria, 

em 

se 

se 

esta 

cau 

d15S0, 0 

Ie encontrada. 
dele fazemos te-nos a dHiculdade ne 

o artigo do Decreta-Lei nQ 44/84 mais urn 
do no senticto de que nae e absoluta a 

Nos d1 ri amos que ate agora nle fai nda inteiramente 
U~J~,lQU'V e cn"~~nr"fl ador. 

Este mesmo pensamento e tendencia se mantem na mals recente e 
- Decreta-lei 248/85. nos seus arti l6Q e l/Q, 

Nesse oi vimos encontrar confi ai!!lrel1l£1e!r!I:!O. i! 
to para nlo avan~ar numa outra que assentaria na s6 

a admisslo dos aos concursos de 

e contexte se orientam 
ca. tomando estas para alem do 

assentavam as medidas tomadas 
como visa agora. ao que se .00 nri!>am~rm 

carreira fazendo assentar nela a aval 

acidentalmente aluda e 
de:iell1ll)el~ho de i cas 

e e atr<!ves 
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Todo 0 di 

casos de exerclcio de 
do tado diploma. 

se rige a ar 
gresso ate as varias formas de acesso. 

que nao 

e carreiras da 

a necessidades 

lea, desde 0 seiJ 

Desenvolve depois nos seus ar'tigos 16Q e 17Q a materia da intereomunicabiliaade das car 

rei ras 
sta no artigo 16Q como horizontal, isto e, de acesso em ca! 

mesmo grupo de pessoal e ii contemplada no artigo 17Q como verticai, 
ou , para 
te, como 0 de 

as de acesso em carreiras de grupos de pessoal diferen
o tecnico au 0 tecnico-profissionaL 

Os concursos contemplados ficam circunscritos a funcionarios como se aiz e se rep~ 

te n~duas mencionadas d1 , deles ficando exclufdos os meros agentes. 

quanta aD de saber se foi correcta a admi5sao ao concurso 
e concluindo-se pela negativa, e 6bvio que ca eada a 

designadamente 0 relativo as letras de vencimento. 

7. De tudo 0 que se deixa exposto, pode, assim, conc1uir-se que senda a ira Clarisse 
ves Guerreiro um agente com a categoria de engenheira civil de 2g elasse 

da Direcgao-Geral do Equipamento Regional e Urbano do Ministerio da Habita~ao e Obras 
blicas, nao a nem devia ter sido adrnitida ao concurso de tecnica superior de 19 classe 
do quadro dil. Di de Higiene e SegurarH;a do Traba1ho. 

Pbdiase-lo. sim, se fosse funcionaria de urn quaiquer servi~o ou funcionaria ou agente do 
para 0 fOl aberto 0 concurso. 

Por 1550, a resol de recusa fez uma correcta e 1ca<;&0 da lei. 

8. POI" tais fundamentos acordam os JUlzes do Tribunal de Contas. em plenario, em julgar impr~ 
cedente a reel confirmando, assim, a resol tomada em sessao de 7 de Julho de 
1987 que recusou 0 fiY1sto H ao da interessada Engenheira Clarisse Gon~alves Gue~ 
reiro como tecnico or de 19 classe do quadro da D1 de Higiene e Seguran
~a do Trabaiho. 

Nao sao devides ~molumentos. 

Devolvam-se os documentos que nao pertencem ao 

Lisboa. 1987.Novembro.17 

aa} Orlando Soares Gomes da Costa 
- Joao Manuel Neto 
- Jose Al1t6nio 
- Francisco Pereira Neto de Carvalho 
- Pedro Tavares do Amaral 
-Alfredo Jose de Sousa 

fui 

- Jose Alves Cardoso 

vo do Tribunal. 



Conselheiro 
Dr. Orlando 
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DE 
PROVlMENTO 

DE CONCURSO 

E AGENTES COMO OPOSITORES A CONCURSOS 
DE 

DE 

I; 0 n9 2 do artigo 24Q do Decreta-Lai 0 9 44/84. de 3 de Fava 

reira.so podem ear apceitores a quelquer concurso as que a 
data do aeu anoerramanto pcssuirem os requisitos gerais e 

especiais legalmente exigidos. 

2.Aos funeionerios e agentas deve sar dispanssdo idantico tra

tementa. salvo nos oasos que a lei a exelua par forma dire 

eta au remissiva. 

3. S6 • radutival temparelmante 8 ela •• iflc8Qlc de Multo 80m ~ 

tribuida a date da entrada em vigor do Oscretc-L8i 

IB5/t am 14 de Agostoa nos termos do nQ 5 de $8U rIga Sf 

com c nQ 2 do artigo 42Q do me.mo 

Gomes da Costa 
Autos de Rec 
NQ2 987 
Sessao de 87/12/10 

1. 0 Senhor Secret'rl0 de Estado da 
nQ de 26 de sol 
de 1987. que recusou sto" na de tecnico 
de Social de 19 classe do da Santa Casa da Hi 
cordia de lisboa. dos actuais tecnicos social de 2~ classe Maria de Lourdes 
heiro Marjnho Antunes Mendes de Anne Marie Catherine Helene Pierl~ Barbosa 
Fernandes e Emflia da Concei~~o Alves Pita Ferro. 

2. Fundamenta esse 
essencial. 

de que adiante sa sumariam no seu 

a)-
~~~~~~~~~~~~~ 

I'H",P,PI1rtlll> 0 s ito t:1>!fl'll'lllY'.!"l tres 
de cOl'ltratada com a 

nita social de classes em eventual. desde 25 de 
a 2L de Fevereiro de 1983. como assalariada. de 23 de reverairo a 18 de 
mo ano e como funcionaria do a r da ultima data 

de 1982 
Maio oeste me! 
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b)- 0 aviso de abertura do concurso fei publicado na 2~ Serie, nQ 58. do Diario aa 
b li Cil, de 11 de de 198f;i e. pOl" i sso, se ao concurso em causa se canai 
tar os Simples com mals de tres anos de servi~o ini pOl" maioria de 
razae, podia a interessada faze-lo ja que, apos 0 exercfcio de fun~oes na 
ria de tecnico de servi~o social de 2~ classe, como agente, a mesma foi provida, 
com essa categoria, em lugar do quadro, perfazendo, nas duas situa~oes, mals de tres 
anos de servi~o ininterrupto; 

c)- Quanto as duas restantes interessadas - Anne Marie e Emilia Ferro, de aeorao com as 
respectivas "'Iotas tomaram posse na categoria de tecrrico de servic;o s~ 
cial de 2g classe do quadro da Santa Casa da Misericordia em 21 e 18 de Abril de 
1983, respectivamente, tendo ambas obtido em 1983,1984 e 1985 a classifica~ao de 
~o de "Muito b"; 

d)- vale a dizer que. a data da publi do Decreto-Lei nQ 248/85. de 15 de Jul 
ambas as candfdatas possuiam mals de dois anos consecutivos de servic;o com a classifl 

de UMuito b"'. 0 que, nos termos da legisl em vigor, (cfr. artigo 42, nQ 3 
do Decreto-Lei nQ 191-C/79, de 25 de Julho). Ihes permitia poderem candidatar-se a 
concurso deacesso a categoria imediata. 

3. Per seu lado, a decisao reclamada baseou-se nos seguintes fundamentos: 

a)- Como se extrai das SUdS notas biograficas, as interessadas tomaram posse do cargo de 
tecnicas de servl<;o social de 22 classe em 18 de Maio, 21 de Abril e 18 de Abril.re~ 
pectivamente. palo que na data de encerramento do concurso - 31 de de 1986 
ainda nao preenchiam 0 mfnimo de tres anos na categoria imediatamente inferior; 

b)- POI" outro lad~nao pod em as interessadas beneficiar do disposto no nQ 6 do artigo 15Q 
do Decreta-Lei nQ 248/85. de 15 de Julho que, alias, nem sequer fOl indicado nos dj 
plomas de provimento, uma vez que, como se extrai das suas folhas de nota~io juntas 
ao processo e das datas em que foram homologadas as respectivas classiflCalt0eS de se! 

4. Admi 

vic;o. nao tinham, a data da publica<;ao daquele diploma legal. squer dlreitos 
quiridos. 

o pedido. foram os autos com vista ao Magi do Ministerio PubilCO junto 
que emitiu 0 parecer: 

"Afigura-se-nos que:. as 
das de nos anos 
ficaqoes sido homologadas 

d?-ptiveis de impugnaqao, 
resolvido, mesmo que no 
sido cumpridas 
inobservancia 
soluta3 nem tencia. 

Par outro lado:. existindo 
entrada em VigOl-- do Deere 
interessadas ja haviam 

r;res funcionarias sido c Zassi fica-
1983 e 1984 e taia classi 

despachos 
caso 

000 tenham 
leaais. Com efeito3 a 

nao pr';duziria nulidade 

data da 
Julho:.as 

a reduqao do tempo 
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em ser 

6. Corridos os vistas s, cumpre aprec or e decidir. 

Ta 1 como vi nna senGn Cill e uniforme na deste TI"l buna 1, 
como na dos Tribunals Administrativos, 0 nQ 2 do artigo 249 do Decreta-Lei nQ 44/84. de 
de Feverei que 56 quer concurso os que a 
till do seu encerramento s e dos. 

POI" aceite ssm discussao que 0 decurso do de 
nencia minima nil de acesso como sao os Cill 

50S em se consuDstancia 

Aberto, 
dos nel 

concurso 
reunir 

,os nteressados, pal'a serem correctamente admi 
encerramento todos os sitos au is. 

o concurso a que os autos se reportam d1rige-se ao 
co de servi~o al de lQ classe - que se i carreira tecnica que e uma car 

vertical, para a a lei exige a tres anas 
a imediatamente nferi - 2§ asse - com de "Born". 

S6 
di 

sitos do m6duio e da classifi de servi~o constituem 0 facto de 
a sabre que cumpre tamar 

assenta. na falta de minima de 
cia em dcs na de tecnico de social de 
29 classe, no o contrario, ill anal faz 
zir a conclusao de que a de Lourdes Abreu do tem-
po minimo de tres anas contanda-lhe, 

des!>a 
funcionaria de 
beneficiar da 

no nQ 3 do 

a, quer como 
que as duas restantes, sem 
urn ana a que se refere 0 nQ 

42Q, ambos do Decreta-Lef 

Em materia factual relatiYa aD 
rior - urge indiYidualizar 

no campo de di reito. 

- tres ana!; 
nteressadas, 

A interessada Maria de Lourdes Mendes Abreu foi contratada com 
ci al de 21l c1 as se > em eventua 1 desde 25 de 

reiro de 1983, como ass ada de 23 do mesmo mes e a de 
do ana e como funcionaria do a r desta ultima data. 

como 

que 

de tecnica 
1982 a 22 de Feye
ainda do menciona-



Se 
te 

vos 
sa 

0 
do 
do 

11ll!110e··se agora 

Hl!.o M 
ramento 

reiras. 
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na 
a 

desta 

r tratamento co descrita. 

se 
112 
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caso em de aces so mas nem por sso deixa de se 
nio seria assim expressa da • se exciuir-se I) seu cam-

de como Sl? veri nos casos de intercomunicabi ieade vertical e hOl"l 
tem a admissao de funcionarios, excluindo icitamente os 

ema que se 1"0 e I) de saber se os tres anos de 
que e dll. sua admissao a concursos de 

tar para contar esse mesmo tempo como do 
em concursos de acesso. 

favoravel aD pensar-se que um determinado mOdulo 
de ngresso ao mesmo agen-

concursos de acesso a que 
na inferior 
dade de tratamento de 

seria 

nasceu com 0 Decreto-Lei nQ de 23 de Novembro e se consolidou 
ormente icada, designadamente nos Decretos-Leis nQs 41 e 44/84. 

s6 se nao verificara nos casos que a lei a exclua POl" forma 
directa au remisslva. POI" tal raz!o consideramos relevante esse tempo para 0 
to do sito nos concursos de acesso it que se possa apresen " 
tar. 

A mesma clareza e identico 
interessadas, at~ porque 0 

concurso. 

onamento nao se poe em rei a cada uma cias.'duas restantes 
e outre, embora este tambeml i ao da aami S5!O 

a interessada Emf! i a da Concei Pita Ferro, da sua nota e de 
cumento ementar de que foi admitida nil Misericordia de Usboa como tec!'l"ica 
SOC1 aide 211 c1 asse, em 0 prazo maximo de trE!s meses de 1/9/82 a 
111/82, I Serie, nQ 195, de 24 de 

• 6 606, sem 0 visto do 1 3Q do Decreto-
-Lei oQ 166/82, em regime de assalariamento na mesma ministerial 
de 17 de Dezembro de 1982 ao da aHnea b do nQ 1 do artigo 3Q do mesmo diploma 

com a alfnea Normativo I1Q 154/82, de 25 de 

go da aHnea 
efeitos a 
Abril de 1984, 

de 1983 - processo nQ 21 691/83, do 
Serie, nQ 81, de 8 de Abril de 1983, 

do 8 do artigo do Decreto 
18 de Abri de 1983 - Diari 

• 3695, 

de 7 de Maio, 
11 Sede, de 

com 
de 

Tera esta mateY'ia. 
sada Emfl i a se 

bastante para que til. cOllcl it nteres-
Iluma S1 identica a da Maria de lourdes? 

Nao e tao rectilfnea a sua 5i 

vista de hi idade como menos cia 
de 30 de Novembro de 1982 e 17 de 

por assalariamento e com processo visado em 15 de mas 
se nio aiuae a quer efeito~ retro vos. 
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POI" maiores insistencias que tenham sido feitas aos aa Santa Casa para que 
esclarecessem a situar;ao juridico·funcional no hlato que vai de 1 de Dezembro de 19B2 a 
18 de Abril seguiote. procuram sempre 010 afrontar, iludindo-a, 
fez sobre se fOl coberta porqualjuer'listo oeste Tribunal a S1 no 
perfodo crftico acima apontado. limitando-se a afirmar que esse urn 
desempenno em condicOes identicas apesar aa forma de contratat;lo 
de presta;;;ao de servir;o. ilc:)mo se afiY'mou na nota que 
pY'oee88o 1/$ esquecendo-se .por~m, de que quer a s ituaeio anteri or, quer a 
posicionalmente correctas e perfeitas com 0 visto do Tribuna1'de Contas. 

De quaJquer forma e inquestionavel que a interessada fal nesse perfodo pelo menos urn agen 
te de facto com prestacao de ~ervi~o permanente e inlnterrupto e nlo e justa sanciona-ia 
POl" um procedimento que nle lhe e imputavel. 

Satisfaz.assim, ao requisito temporal. 

Se assim:nao fora, e manifestamente improcedente 0 expediente de que agora sa esta a Ian 
r;ar mlo para enquadrar it sua situa~io no aproveitamento do beneffcio da redu~ao de urn an~ 

Na verdacie, das folhas classificativiis de nota~ao mostra~se que, mesmo levando em conta os 
perfodos sucessivos de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1983 e 1984. a atribui~lo da clas
sifica910 de Muito Born deste ultimo ano nio estava dada, pOlS s6 0 fal em data posterior a 
entrada em vigor do Decreto-lei nQ 248/85 verificada em 14 de Agosto. Ora essa artibui;;;ao 
s6 fOl feita em 15 de Dezembro desse ano. 

Finalmente, quanto l interessada Anne Marie. a sua situa~lo e diferente e nlo pode 
zir a urn entendimento favor4vel da pretens&o peticionada. 

condu 

o problema que lhe respeita e 0 de saber se lhe pode aproveitar para 0 cOmputo dos 
anos de servi~o efectivo aquele perfodo em que Esteve investida corrotecnico auxiliar 
serviee social de 2~ classe desde 23 de Janeiro de 1980 ate a sua posse como tecnica 
servi~o social de 2~ classe do quadro em 21 de Abril de 1983. 

tres 
de 
de 

A impoe-se pe1a negativa, pois trata-se de categorias distintase de dHerente 
teudo fund ona 1 • 

A essa mesma conclusao se chega pela «nillse de urn documento inserido nos autos e no qual, 
para defini~ao dos criteria:;; especfficos de promo9ao, se alude a carreira:;; tecnicas, 
cluindo 11 de servi~o social e cureiras tecnico-profissionais as do servj~o so 
cia 1. 

Ao serem afrontados sabre este ponto concreto mals uma vel os servl~Os nao tomam pasl 
Furtam-se a resposta, iludindo-a com abordagem de outro problema distinto que e 0 da redu
~ao do tempo de servi~o. 

A data do praze de encerramento co concurso que precedeu 0 - 31 de 
a interessaaa Anne Marie nlo preenchia, requisito temporal, Ii! 



do Decreta-lei 
cutho!> de 
de 1984 56 fal atribufda 
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de 2~ classe em 21 de Abril de 1983, nio pos
imediatamente inferior. 

a de lim ana a que se refere 0 IlQ 6 do 151< 
Ili data da sua entrada em 1110 tiona dois anc!> conse-

classificados de Muito Bom, dado que a classifi do ana 
em 10 de Setembro de 1985. 

Neste!> termos e POl" tais fundamentos. acordam os Jufzes deste Tribinal. reunidos em 
rio. em 0 relativo a interessada Anne Marie Catherine Helene 
Pierre Barbosa Fernandes, confirmando-se nessa • a resolu~io tomada e proce-
dente 0 relativo is interessadas Maria de lourdes Ribeiro Marinno Antunes Mendes 

Alves Pita Ferro concedendo-lhes 0 vista como tecnicos de 
social ciasse do de n~o di da Santa Casa da Mi 

c6rdia de lisboa. em que v~m nos n2s 31 757 e 31 769/87, 
vamente. 

lisboa. 1987.Dezembro.10 

aa) - Orlando Soares Gomes da Costa 
- Alfredo Jos~ de Sousa 
- Jo!o Manuel Neto 

COl'lselheiro rei 

- Francisco Pereira Neto de Carvalho 
- Pedro Tavares do Amaral 

Flli 

a) - Jose Alves Cardoso 
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Aplica y 80 do artigo 399 do Decreta Regulamentar nQ ~l/a~ de 

28 de Maio. 

Conselheiro Re 

Dr.Francisco Pe Neto de Carvalho 

Autos de 
NQ 62 7 
Sessao 88 1 9 

1. 0 Semot' Secretirio ce Estado m ~ricultura> pelo offcio nQ 5 381/SAG. de 4 de Dezembro de 1987.vern 
solicitar, ao abrigo do nQ 1 do artigo 1Q da Lei nQ 8/82, de 26 de Maio, a da 
Resolu~ao deste Tribunal. tomada em sessao de 27 de Outubro de 1987, a qual foi recu
sado 0 "visto" ao diploma. de provimento de Maria do CarIllO Chito Duarte como terceiro ofi 
cial do de da Direc~ao Regional de Agricultura aa Beira Interior. 

A reclama~ao fOl admitida POl" ter sido interposta em tempo e com legitimidade. 

2. A recusa do "visto" baseou-se nos ntes considerandos: 

A interessada e escrituraria -dacti - com a letra N de vencimento -
e. por isso, s6 ser que ja ou noutra que compree~ 
dll. as de v€ncimel'lto. 

- A de 3Q oficial corresponde a letra ~ de vencimento. sendo assim a 
da a de que e titular. 0 que torna inviavel a j nos termos em que se 
encontra formuiada. 

3. A • par seu turno. nas razoes ntes: 

a) - A interessada servi~o no ex-Gremio da Lavoura no de a 27/3/83. 
tendo sido transferida para a D1 de 
3 do 52 do Decreto-Lei oR 482/74. a fim de exercer como 
cti !'lei adida ao devendo ser-lhe contabi izado para todas os 

de servi ~o a 1 f • de acordo com <I Decreta-Lei 

• I.!m processo de 
de tOGO 



Decreto-Lei n9 248/85. 
lugares de escrituririos~dacti] 

248 
1005 

encontrem 
tres anos 

3Q oficial. 

em novo 
que apenas 

vagas para 0 des 

e - ter-se-ia de inclui a no de excedentes 
• uma vez que nao existe. na carreira dos escrituririos-dacti 

suficiel'ltes para a sua i • 0 que aMm de constituir grave i 

tiva anteriormente citado 

5, Colhidos os demais 

5. L De oma de 

5.2. 

COIOO 39 
de 8/10. invocando-se. como 
mental" nQ 41/84. de 28/5. 
de 3/2. 

tacita cos vos que 51:'! visar com 0 norma 

cumpre decld, 

enviaao a este Tribunal 
no mapa I anexo 

d1 

no sentido 

l'IQ 56/1~186, 

oocreto 
Decreta-lei nQ 



5.3. 

5.4. 

me i I'Ivocar 0 

encontram n~~o.,~~ 
n!.ls 2 4. Jlcl"esce 
go 3912 do 
a i !lU!ar<!C,!(l 

5.5. No que 
ceito 

U sooa. 19 de Janei 1988 

aa) -

- Jos~ 

- Pedro 
- Jolo 

Fui 

a) - Jose ves 
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ou)' 
a que 

a me sma 

3Q oficial se mostra como 
s. na do 

• uma vez que s6 em 
concurso. tao POLICO senda 

302 do Decreto-Lei n2 atendendo a que nao se 
sitos estabelecidos 

Jufzes do Tribunal 
assim a recusa 

regras muito 
os te!1nos em que de 'Ie ser feita 

248/85 tao POLICO este Pt'~ 

vez • em seu nome, nao p£ 
390 do Decreta I'll.! 

COl'ltas em 
"vista". 

gar a rechma 



1. Por 
e da 

DE NA'l'UREZA RESIDUAL 

EM LUGARES 

SUMARIO: 

Urn unioe lugar previsto no quaere de urn ServiQo publico. 

em trensiQsa para nova quaere. tem natureza residual e 

pede. esaim, ear praanchido interinemente 0 luger de os 

tegoria superior par eate eer coneidaredo luger de in

greaso, 

Gomes Costa 

4 de Dezembro de 1987, 
Social,foi 

e ,por quem tinha o 

3. 0 problema controvertido circunscreve-se a POS1GSO 

a saber em cargo de 
classe e 

tas 
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Os dados do problema correctamente apresentados s80 os seguintes: 

"No 

a interi 
de 3~ classe, ne1e 

de 
na carreira". 

Neste contexto, a 2§ c1asse e um 1ugar de acesso. 

Na 1egisla98o actual, porem, essa categorla de tecnico auxiliarde 
2§ classe e considerada lugar de ingresso - allnea b) do nQ2 do 
artigo 209 do Decreto-Lei nQ 248/85, de 15 de Julho e mapa II que 
Ihe e anexo. 

o interessado Perdigao e tecnlco auxlllar de 3§ c1asse, cujo lu
gar sera extinto quando vagar, como ja se assinalava na Portaria 
n9 710 / 79 e vem depois confirmado na 11sta a que se refere 0 arti 
go 49 do Decreto-Lel nQ 377/79, de 13 de Setembro, publicada no 
Oiario da Repub11ca, IISerie, de 14 de Novembro de 1980. 

E, por consegulnte, "urn de natureza 

E assim emergem as duas teses: a do rec1am3nte, que defende tra -
tar-se de um lugar de ingresso e a da resolu98o do Tribunal, que 
decidiu toma-Io como lugar de acesso. 

Sobre 0 mesmo ponto pronunciou-se 0 Oigno Magistrado do Ministe -
rio Publico que, baseado no fundamento de do 

a interino 
9aO de do mesmo 
cedencia da reclama980. 

Corridos as vlStos legais, cumpre apreciar e decidir. 

Na orienta980 maioritarla do Tribunal os lugares vagos e de aces 
so nao podem ser preenchidos interinamente. E desta posi980 que 
se parte para equacionar 0 problema, que ~ diferente, de saber se 
no caso concreto a categoria de tecnico auxiliar e lugar de aces 
so ou de ingresso. 

E de acesso no contexto da Portaria nQ 710/79 e de ingresso a fa
ce da actual legis1a980, que definiu 0 regime de estrutura-

das carreiras da fun980 ica. 

Por outro lado, 0 lugar, presentemente unlco no quadro, de tecni
co auxiliar de 32 classe apresenta-se ocupado pelo interessadoPer
digao e tem uma natureza residual. 

A orienta980 de que nao ha interinidades em lugares vagos e de a 
cesso,encontra apoio no facto de, por ela, se pretender evitar 
que se fxustem de progressao e acesso dos 
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funcion~rios nos v~rlos escal6es e graus de uma carreira da fun-
9ao publica, hoje refor9ada pela obrlgatoriedade de concursos e, 
consequentemente, que nao se respeltem criterios de justi9a rela 
tiva na aquisi980 de vantagens dentro da carreira. 

E uma medida que, embora deixe Ilvre a Adminlstra9ao a faculdade 
de ser quem decida da oportunldade e momento para 0 preenchimen
to de. cargos, impoe a mesma, se tlver necessidade de fazer es
se preenchimento, 0 respeito pela legitima expectativa das funcia 
on~rios que reunam as condi90es para 0 preenchimento efectivo. 

No caso em apre90 nao se mostram desrespeitadas essas legitimas 
expectativas pela simples razao de que nao existem, nem he que 
tomar em conta, criterios de justi9a relativa. 

E que os lugares de tecnico auxlilar de 29 classe sao, em regra, 
lugares de ingresso, 0 que resulta dos preceitos da legisla9ao vl 
gente sobre"carreiras da fun9ao publica, razao acrescida e refor_ 
9ada pelo facto de a categoria de que e tltular 0 interessado 
Perdigao ser de· natureza residual. 

Sendo lugar de ingresso a lugar de 2§ classe. torna-se possivel 
a ocupa9ao desse lugar a titulo interino. 

Mas mesmo que assim se nao considerasse, certo e que, como ja se 
salientouJ no caso presente nao se pode falar de legitimas exoec 
tativas de quem quer que seja, nem de posterga9ao de critrerios 
de justi9a relativa na aquisi9ao de vantagens dentro da carreira. 

Nos termos expostos e por tais fundamentos, acordam os Juizes do 
Tribunal de Contas, em plenario, em julgar p~te a reclama9ao 
apresentada e, consequentemente, revogar a resolu9ao do Tribunal 
de Contas proferida no processo nQ 77 173/87, concedendo 0 vista 
ao diploma de provimento da nomea9ao interina, pOI' um ano, de 
Joao Augusto Garrido Perdigao, no lugar de tecnico auxiliar de 
21 classe do quadro da Direc~ao-Geral de Higiene e Seguran9a do 
Trabalho. 

Nao sao devidos emolumenton pela reclama9~0 mas sao-no pela concessao do "vista". 

lisboa, 88.Janeiro,26 

(aa) Orlando Soares Gomes da Costa 
Francisco Pereira Neto de Carvalho 
Alfredo Jose de SGusa (voto apenas a conclusao) 
Jose Antonio Mesquita 
Pedro Tavares do Amaral 
Jo~o Manuel Neto 

Fui opresente: 
(a) Jose Alves Cardoso 
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CONCURSOS DE PROVIMENTO 

s Uiiili ri CI : 

Principles de igualdade de cendicoes e de opertunidades para 

todos as candidatos. Abertura simultanea de dois concursos~ra 

preenchimento de vagas do memo quadro. 

Conselheiro Relator: Autos de Reclamagao 
NQ 7/88 Dr.Francisco Pereira Neto de Carvalho Sessao de 88/02/09 

1. 0 Senhor Secret~rio de Estado para os Assuntos Fiscais, por oficio 
de 12 de Janeiro de 1988, vem solicitar, ao abrigo do artigo lQ da 
Lei nQ 8/82~ de 26 de Maio, a reaprecia980 da Resolu98o deste Tri 
bunal, tomada em sess80 de 3 de Dezembro de 1987, pela qual foi re 
cusado 0 Hvistolf aos diploffias de provimento no cargo de secret~ri-=

1. 

os aduaneiros estagiarios, constantes dos processos nQs 93 
a 93 e 93 262 a 93 375/87, todos da Direc980-Geral das Al -
fandegas. 

A reclama980 foi admitida por ter sido interposta em tempo e com 
legitiwidade. 

A recusa do baseou-se nos seguintes considerandos: 

a) 0 provimento foi precedido de concurso externo aberto por aviso 
publicado no Diario da Republica, 1I2Serie, de 28 de Setembrode 
1985, para 0 preenchimento de 187 vagas existentes no quadro 
do pessoa1 da Direc98o-Geral das Alfandegas, das 202 descongel.§. 
das por despacho conjunto dos Secretarios de Estado do Or9amen
to e da Administra980 Publica, de 28 de Agosto de 1985, public.§. 
do no Diario da Republica, II§Serie, de 9 de Setembro de 1985; 

b) posteriormente, at raves do Despacho Normativo nQ 57/87, de 11 
de Junho de 1987, publicado no Diario da Republica, 12Serie, de 
2 de Julho de 1987, foram descongelados mais 200 lugares, 105 
dos quais destinados a secretarios aduaneiros estagiarios; 

c) os Servi90s procederam a nomea~ao de 303 candidatos (processos 
nQs 93 073/87 a 93 375/87) ultrapassando, assim, em 116 a nume
ro de vagas anunciadas no aviso de abertura do concurso; 
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d) na mesma data, foi publicado aviso de abertura de concurso in 
terno para preenchimento de 15 vagas existentes e das que vies 
sem a ocorrer ate ao termo do prazo de validade do
concurso, tambem para secretarios aduaneiros esta
giarios; 

e) verifica-se que os serviqos abriram simultaneamente 
concurso interno e concurso externo para 0 preenchi
menta de lugares da mesma categoria profissianal, 0 

que e de multo duvidosa legalidadej 

f) em consequencia, 0 concurso externo foi arerto para ~ 
numero fixo de vagas -- 181 --, enquanto 0 concurso interno se 
destinava ao preenchimento das vagas existentes -- 15--·e das 
que vlessem a ocorrer durante 0 prazo da sua validadej 

g) acontece que 0 quadro do pessoal da Direcqao-Geral das Alfande 
gas, anexo a Portaria nQ 864/85, de 15 de Novembro, veio a ser 
alargado pela Portaria nQ 521/87, de 26 de Junho, alem de que 
so por Despacho Normativo nQ 52/87, de 11 de Junho, vieram a 
abter descongelamento, vagas que ja constavam daquele quadro 
de pessoal; 

h) assim, tudo se passa como se as vagas excedentes ao numero de 
187, declaradas no aviso de abertura, tivessem ocorrido poste
riormente e dentro do prazo de validade do concurso que se prQ 
10ngou ate 28 de Setembro de 1987; 

i) nesta conformidade, nao podiam ser preenchidas com os candidap 
tos aprovados no concurso externo para alem das 187 vagas que 
Ihe foram destinadas e antes reverteriam em favor dos candida
tos aprovados em concurso interno. 

J. A reclamaqao, por seu turno, apoia-se nas razoes seguintes: 

a) a filosofia de gestao a que obedeceu a abertura dos concursos 
foi, basicamente, a de suscitar candidaturas jovens, de modo a 
conseguir-se 0 abaixamento do nivel etario do pessoal das res 
pectivas carreiras e, simultaneamente, poder aproveitar-se a 
formaqao ja adquirida por um elevado numero de trabalhadores 
sem vinculo a funqao publica, desempenhando fun90es correspon
dentes aos lugares a prover, alias de acordo com a politicados 
orgaos superiores do Estado tendentes a absor9ao dos tarefei -
r~s. Para consecuq80 deste objectiv~, so os concursos exter -
nos eram plenamente adequados; 

a abertura de concurso externo depende do descongelamento dos 
lugares a preencher. Por isso, e porque se admitiu que aos 
concursos internos tambem se pudessem apresentar alguns candi
datos correspondendo as aludidas preocupaqoes de rejuvenesci -
mento dos quadros, foi resolvido abrir cambem concurso interno, 



-207-

pois assim se conseguiria 0 preenchimento de alguns lugares p~ 
ra alem do numero dos descongelados; 

c) nessa orienta9§o, destinavam-se ao concurso interno apenas 15 
lugares, embora se admitisse v irem a ser prov idos ffi3.is alguns can 
d~datos ao mesmo concurso pela ocorrencia de vagas; -

d) na pendencia dos concursos, 0 quadro de pessoal constante do 
Decreto-Lei nQ 252-A/82, de 28 de Junho, foi alterado pelas Por 
tarias nQs 864/85, de 15 de Novembro e 521/87, de 26 
de Junho, enquanto 0 Despacho Normativo nQ 57/87, de 
2 de Julho, veio atribuir a Direc9§0-Geral das Alfan
degas uma nova quota de descongelamento de 200 unidades, da 
,qual, par despacho, foram destinadas 105 unidades ao provimen
to de lugares de secretario aduaneiro estagiario; 

e) ao solicitarem os descongelamentos, os servi90s propuseram uma 
redac9§0 que expressamente autorizava 0 seu aproveitamento nos 
concursos pendentes -- concursos necessar iamente externos. Mas 
num despacho com as caracteristicas do despacho Normativo nQ 
57/87, de 2 de Julho, dirigido a verios ministerios e a diver
sas carreiras, tal n§o era fecil, nem foi considerado necessa
rio, por se entender que 0 descongelamento, pela sua pr6pria~ 
tureza, era para ser utilizado nos concursos externos, e que , 
estando pendente um concurso externo, nada impediria que fosse 
aproveitado 0 descongelamento nesse concurso; 

f) Jaqui se conclui que os descongelamentos se destinavam a sua 
utiliza9§o nos concursos externos ent§o pendentes; 

g) quando, no aviso de abertura do concurso interno, se referiu 
que 0 concurso era aberto para preenchimento de 15 vagas, mais 
as que viessem a ocorrer ate ao termo do prazo de validade do 
concurso, n§o se tinham em mente os lugares que viessem a ser 
criados posteriormente, pois as vagas ocorrem pela exonera9§0 
falecimento ou aposenta980 dos titulares dos cargos. Alias~ 
ca a express§o a ocorrer" tambem abarcar as e
xistentes a data da abertura do concurso, que a Administra9ao 
nao incluiu no numero indicado no aviso de abertura; 

h) o§o poderiam, pois, reverter para 0 concurso interno nem os luv 
gares criados posteriormente a sua abertura nem as vagas ja e 
xistentes mas nao incluidas no aviso; 

i) tambem nos avisos de abertura dos concursos se referiu que 
admiss§o se faria "de acordo com as necessidades do 
ora, na aprecia9§0 das necessidades do servi90, os juizos 
mulados inserem-se no ambito da discricionaridade tecnica 
Administca9§o; 

a 
, 

for
da 

j) na pendencia dos concursos interno e externo para verificador 
superior estagiario, siaultaneamente abertos por aviso inserto 
no Diario da , 115erie, de 14 de Agosto de 1985, 
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publicada tambem a Portaria nQ 864/85, de 15 de Novembro, que 
subiu de 330 para 390 ° numero de verificadores superiores 
que constava no Decreto-Lei nQ 252-A/82, de 28 de Junho,e foi 
efectuadoum novo descongelamento que foi utilizado no me~ 
cionado concurso externo, sendo nomeados 40 candidatos aprov~ 
dos no mesmo concurso. 

o ExmQ Procurador-Geral-Adjunto, no seu parecer de fls. 18V, prQ 
nuncia-se no sentido da dever ser julgada improceden
teo 

s. Colhidos os demais vistos legais, cumpre decidir. 

S.l Dispensavel se torna voltar a descrever os factos, uma vez que 
se encontram claramente fixados nos numeros anteriores, pelo que 
se passa imediatamente a analise das questoes de direito funda -
mentais que se sintetizam da seguinte forma: 

-filosofia de gest~o a que obedeceu a abertura dos concursos; 
_os novos descongelamentos so poderiam aproveitar ao concurso 
externo e n§o ao concurso interno; 

-comparag§o com 0 que ocorreu em concurso anterior para veri
ficador superior estagiario. 

S02 Quanto ao primeiro aspecto, dir-se-a desde logo que a filosofia 
de gest§o apresentada ,n§o sO nao tern fundamento legal, como viola 0 

nQl do artigo 13Q da Constltuigao --segundo 0 qual todos os ci 
dad~os sao iguais perante a Lei --- como os principios sobre co~ 
cursos estabelecidos pelo Decreta-Lei nQ 44/84, de 3 de Feverei
ro, que e um diploma publicado no uso de uma autorizag~o legisl~ 
tiva, uma vez que e da competencia exclusiva da Assembleia da R~ 
publica legislar sabre as bases do regime e ambito da fung~o 
publica, salvo autorizagao ao Governo. 

De acordo com as alega90es apresentadas, pretendeu-se suscitar 
candidaturas jovens, de modo a conseguir-se 0 abaixamento do ni
vel etario do das respectivas carreiras e, s1nultaneame~ 
te, poder aproveitar-se a formag8o ja adquirida por urn elevado~ 
mero de trabalhadores sem vinculo a fun9§o publica, desernpenhan
do fungoes correspondentes aos lugares a prover, acrescentando -
-se que tal orienta980 estaria de acordo com a politica dos or -
gaos superiores do estado tendentes a absor9ao dos chamados tar~ 
feiros. 

Esta invoca98o ja se encontrava tambem 
Con junto de 28 de Agosto de 1985, onde 
tigo 12Q da Lei do Or9amento do Estado 

no preambulo do Despacho 
se referia que 0 nQ} doer 
para 1985, Lei nQ2-B/85 ~ 

de 28 de Fevereiro, mandava 
tua90es do pessoal admitido 
se necessidades permanentes 

~---'-==-=-.;"-=-'~ 
a reguJariza980 das si -
tarefa que satisfizes 
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No entanto, nao parece que deva ser esta a interprets980 s dar a 
tal preceito, uma vez que ali se determina apenas que a politica 
de planeamento de efectivos a adoptar pelo Governo no decurso de 
1985 devera ser executada procurando, sempre que possivel, regul~ 
rizar a situa9ao do pessoal tarefeiro que, de facto, preencha os 
requisitos estabelecidos pela lei geral para a integra980 ou ad -
missao de agentes na Administra980 Publica. Como se ve, nao exis 
te aqui uma prioridade, nem se aponta para quaisquer desvios 
lei geral. 

Tambem a Lei nQ 49/86, de 31 de Dezembro, determina que 0 Governo 
tomara as disposi90es adequadas a regulariza980 da situa980 do pe~ 
soal que, embora designado por tarefeiro, reune os requisitos exi
qidois pels lei qersl para a iotegra98o ou admissao na Administra-
980 Publica, provendo a sua integra980 atraves ou admissao na sua 
inte9ra9ao atraves do recurso a concursos publicos, abertos para 
o efeito (artigo 10Q. nQ6). 

Pouco depois, 0 Decreto-Lei nQ 100-A/B7, de 5 de Mar90, veio regu 
lamentar est a situa9ao no seu artigo l6Q estabelecendo que os se£ 
vi90S e organismos da administra9ao central poderao abrir concur 
sos internos de ingresso, nos termos e nas condi90es estabelecidas 
no Decreto-Lei nQ 44/84, de 3 de Fevereiro,aos quais podera candi
datar-se excepcionalmente 0 pessoal contratado a prazo e 0 pessoal 
designado por "tarefeiro" que desempenhe fun90es em regime de tel!!. 
po completo, com sujei~ao a disciplina, hierarquia e horario do 
respectivo servi90, e que conte mais de 3 anos de ser\li~o in inter
rupto ate ao termo do prazo para apresenta~ao da respectiva candi
datura. 

Daqui resulta 0 ajustamento desta determina~ao ao disposto na lei 
geral, nomeadamente a alinea b) do artigo 6Q do Decreto-Lei nQ 
41/84, de 3 de Fevereiro, e ao nQ2 do artigo 7Q do decreto-Lei nQ 
44/84, da mesma data. 

Ora, no caso presente, nao se realizou concurso interna, mas sim 
concurso externa, dande ser~ legitimo conclu±t-que a maioria, S8 

naa a totalidade do pessoa1 recrutado pela Direc9ao-Geral das Alfan 
degas ainda nao tinha 3 anos de ser\li90 a data da abertura do con 
curso. 

Nesta materia, portanto, nem 0 Despacho Conjunto de 28 de Agostode 
1985, nem os avisos de abertura do concurso externa, se coadunam 
com a 1egisla98o invocada. 

S.l.I Mas nao e apenas aqui que se verlflcam disparidades entre a orien 
ta9ao seguida e 0 disposto na lei vigente. 

Para a1em do que consta do artigo 13Q da Constitui9ao, ja citado,o 
artigo 4Q do Decreto-Lei nQ 44/84 dispoe que 0 recrutamento e selee 
9ao do pessoal devem obedecer aos principios da de con
di90es . e de oportunidades para todos os candidatos, 0 que se en -
contra violado no presente caso, na medida em que para 0 
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mento de vagas do mesmo se realizaram, em idade, 
van 

lida 
a 

dais concursos com provas distintas e onde os candidatos 
ser em listas lassificativas diversas com 
des de muito diferentes, atendendo ao de vagas 

num e noutro concurso. 

acrescehtar, embora tal 
texto, 

nao 
a Decreto-·Lei se encon 

tra todo ele orientado no sentido que decorre da igual 
dade de e de de que, face vagas 

au a prever , aberto apenas um 
concurso (cfr. art 6Q, 119 , nQ2, 14Q,nQ2, 26Q , 36Q , 

nQ6 e 39Q ). 

, 8 abertura de dais concursos seria um artifici 
alisma iI, uma vez que a vinculado a publica-

18 sempre 
muito estranho 

externo, sendo mesmo 
tivesse 

validade da fil080fia de que foi 
firmemente chamaI' a 

nosso sistema 
dos 

es-
, com vista a evitar 0 em 
icos. Para esse efeito, 

as novas ,de una anos 
essa mesma 
decreto-Lei nQ 

va ao controlo de efectivos. 

encontra-se no 
, de 3 de Fevereiro, relatiT 

Na mesma 119 do de 
de 

au car 
DirecC;ao 

sabre a 

Acrescenta 0 nQ2 do mesmo que, de a 
que 

nomo 

de candidaturas a concurso 
de candidatos insuficiente imento va-

I verificado 0 condicionalismo previsto no 
ser aberto concurso externo. 

que 0 nQ9 do 
r; 
./ , das 

pOl' ele autor 
demonstrada a inviabilidade dos 

em concurso exter 
instrumentos de 

previstos Decreta-Lei dos quais 
~ 0 concurso interno (art 209 ), 0 mesmo se encontrando fun 

estabelecida no nQ2 do Normativo nQ 57/87 

Ora nenhum destes foi devidamente considerado no caso 
em 
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~.2.J Mas a Lei vai mais longe ao permitir a intercomunicabilidade dos 
quadras (artigo Z6Q do Decreta-Lei nQ 44/84), a que significa que 
sempre que um funcionario entenda mais vantajoso mudar para o~ 
tro quadro au carreira ---nomeadamente porque ai encontra maio -
res remuneragoes ---tem 0 direito de se apresentar ao respectiv~ 
concurso desde que reuna os necessarios requisitos. 

Acresce que, no que toca as classificagoes dos concursos (artigo 
33Q, nQ6, do decreta-lei nQ 44/84), em caso de de clas 
sificag80, preferem sucessivamente, as candidatos mais antigos 
na categoria, na carreira ou na fun9ao publica, e nao os mais no 
vos. 

5.2.4 Em consequencia de quanto precede, bem se ve nao ser admissivel 
do ponto de vista legal, uma pratica q~g pretenda privilegiar a 
admissao nos quadros de agentes sem 3 anos de servi90 ou susci -
tar candidaturas jovens em detrimento dos funcionarios. 

Na realidade, 0 que se fez foi recrutar pessoal externo aos ser 
vigos, dar-lhes um treino adequado e pretender faze-lo passar 
a frente do pessoal existente, sem se cuidar de saber se, entre 
este, nao haveria pessoas igualmente capazes de, depois de sub 
metidas ao mesmo treino, adquirirem a mesma capacidade. 

Simplesmente, enquanto vigorar a legis1agao actual, nao e permi
tido, pela via de despacho, alterar os criterios acima indicados. 

S.J Passemos agora a a1egag80 de que as vagas descongeladas so pode
riam aproveitar ao concurso externo e nao ao concurso interno,em 
bora 0 resu1tado dessa analise nao possa contrapor-se a quantofl 
cou dito. 

De facto, os descongelamentos s6 tern significado para aberturade 
concursos externos. Mas isso nao obsta a que tenha de ser cum
prida a legislag sobre concursos ---e ja se viu que 0 nao foi 
--- enos termos em que os concursos foram abertos. 

No caso concreto, 0 concurso externo foi aberto "para de 
187 vagas existentes no quadro de pessoa1 da Direc98o-Geral das Al
fandegas, as quais se encontram descongeladas" , sendo 0 prazo de va 
1idade do concurso de dais anos, devendo a admissao dos concorrentes 
aprovados fazer-se ao longo da va1idade do concurso, de acordo com 
as necessidades do servigo. 

toca ao interno, este foi aberto 
aduaneiro existentes no 

das e das gue vie 
rem a ocorrer ate ao termo da va1idade do presente concurso!!. 0 
prazo de validade e tambem de dois anos e de igual modo se deter~i 
na que a admiss80 dos concorrentes aprovados far-se-a ao longo~ 
se periodo, de acordo com as necessidades do Servi~o. 
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E manifesto que existe ~ma di de entre os dois 
, 0 que certamente traduz uma di de 

que como ficou referido, ambos as Avisos se encontram 
no mesmo da ica urn imediatamente apos 0 

outro. 

Acresce que a pOI' este Tr , em casos sem~ 

Ihantes, tern sido sentido de que, os avisos de 
ra das concursos indicam claramente a de vagas a preen 
cher, este ser aumentado, nem sequer com invoca-
980 do no Decreta-Lei , de 8 de Julho (cfr. Re 
solu98a de 30 de Junho de 1987, nos processos nQs 53 001/87 e 
56 a 56 de 26 de Janeiro de ,nos 

nQs 83 277 e 83 278, e de 27 de Outubro de 
processo nQ 24 280). 

resulta que as novas 
veiter ao 

mesmo 

concurso. 

invocar-se 
57/87, de 21 de 

de 

indica que tais 

nunca apro-

em concursos futuros. 

com 0 concurso anterior 
para veri 

No que se refere ao concurso externo verifiea-se que, tal como 
agora , foi apenas para 0 preenchimentode 
20 vagas e durante 0 seu prazo de validade outras 20 
se 

vagas 
so externo foram 
de 2 de Julho que 
outro normativo e que apenas 

como se deixou dito. 

Norma 
lamento 
concursos a 

caso vertente, em que as 
foi aberto 0 concur 

nQ 57/87 -; 
a do nQ4 daquele 

para futuros concursos 
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505 Sem necessidade de mais considera90es, acordam os Juizes do Trib~ 
nal de Contes em ju~,gar improcedente a reclama9ao apresentada, cOil 
firmando a recusa de "vista" nos processos inicialmente indicados. 

Nao sao devidos emolumentos. 

Comunic890es necessarias. 

Lisboa, 9 de Fevereiro de 1988 

(aa) Francisco Pereira Neto de Carvalho ( 
ponto 5.4) 

fredo Jose de Sousa 

Jose Antonio Mesquita 
Pedro Tavares do Amaral 
Joao Manuel Neto 
Orlando Soares Gomes da Costa 

Fui presente: 

(a) Jose Alves Cardoso 

quanta a redac~ao do 
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DECRETQ REGULAMENTAR NQ41 

1. 

2. 

Conselheiro Re 
Dr.Pedro Tavares do 

- ARTIGO 664Q DO 

DO PROCESSO CIVIL 

SUMARIO: 

I. Oe harmonia com a disposED no artigo 39 9 • nQ2 da 

nea bl do Oecreto Regulamentar nQ 41/SQ, e requisite 

da habi taQso dave existir no momente em que D age~ 

te e integrade a efarir-ae pales diapesi95es legais 

na altura am vigor: 

2. A cirsunstllnci.a de !'laO tarem sida correotamente Inll£ 

cadas as disposiQoes legais permissives do acto. e 
irrelevante feee eo disposto no artigo 6B~Q do C6di

go do Proessse Oivil. 

Autos de 
nQ 63 7 
Sessao: 88.02.09 

Por 27 de Outubro de proferido na processo nQ 
67 830/87, foi recusado 0 "visto" 
LEAO-RtlSA FELIX 

Baseou-se tal 

b) em face da 1 
( 

de Maio) , a se 
au outra 

mesma de 

de MARIA 

como 
nQ 41/84, 

efectivar 

carrei 
da 

do 
de 28 
cate-

b) 
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c) a carreira de tecnico-adjunto de 2@ classe, a que correspon
de a letra "l" da tabela de vencimentos da fum;ao publica, foi 
reclassificada nos termos das disposi~5es dos arti 
gos 37Q do Decreto-Lei nQ 248/85, de de Julho e 189 e mapa 
I anexo ao Decreto Regulamentar nQ 56/86, de 8 de 

d) a interessada nao possui 0 curso de 
onal de dura~ao nao inferior a 3 anos,e 9 anos de 
de obrigatoria, como 0 exige a alinea c) do nQ1 do 
do citado Dec~eto-Lei nQ 248/85, nem qualquer dos cursos e
nunciados no Despacho Normativo nQ3/86, publicado no Diario 
da Republica, IgSerie, ,de 7 de Janeiro de 1986. 

39 Nao se conformando com esta decisao, 0 Senhor de Esta
do da Agricultura, veio reclamar da me sma nos termos do nQl do ar 
tigo lQ da Lei n~ 8/82, de 26 de Maio, apoiando-se nas razoes se 
guintes: 

a) a interessada vem exercendo, des de Julho de 
na Direc~ao Regional de Agricultura da Beira 
gime vUlgarmente e "indevidamente" designado 

, actividade 
Interior em re 
por tare 

b) 0 Oecreto-Lei nQ lOO-A/87, de 5 de Mar~o, veio reconhecer re 
levancia juridica a estas situa~5es de facto; 

c) 0 Decreta-Lei nQ 248/85, de 15 de Julho, veio exigir, a 
ingresso na carreira onde a interessada fun~oes, 
uma habilitagao superior a anteriormente exigida pelo Decreta 
Regulamentar nQ 78/77, de 26 de Novembro; 

de harmonia com os principios gerais estabelecidos nos arti -
gos 9Q e seguintes do Codigo Civil, devem ser co 
mo suficientes, para efeito de ingresso da interessada no qu~ 
dro, as habilita~oes que 0 mesmo comprova e que se-
rem as mesmas que tinha quando do recanhecimento do es 
tabelecimenta do seu vineulo a publica; 

e) pede, em conclusao, que 
recusado. 

o acto 

49 Por ter sido interposto em tempo e com legitimidade a reclama 
~ao admit ida e ordenada vista ao do Ministerio 

5. 

Publico. 

No seu douto parecer, este Digno 
ma~aa deveria ser julgada improcedente 
parte da interessada -- como 
va generico a reintegra9ao e, por outr~ lado, 0 

bilita~oes deve existir no momento em que a 
exigencias nessa 

que a recla-



3 

em 
ria 
tra 

Mas 

as demais vistas 

) 

urn curso de 
rial' a 3 anos; e 

9 an as de escolar 

Ora como se revela na 

cumpre decidir: 

nQ 

de que se en 
~ data da sua entrada 

do MAFA, para 

reclamante que a data do 

no seu 
facto 

funcional 
nos 

, a eate u entendimento, 

de 

ia. 

reclamada, a data 

FevereiI'o. 

fixado no 
todos as 

de Ju
autorizador 

nao infe 
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curso nem 
nQ 3/86, os 

da , nQ5, de 7 de Janeiro 1986. 

Ao 

consLitui uma 
mas apenas a sua -L.,--_-"'-______ , 

nais constituidas 
para as 

a que se refe 
mesma razao I 

nos termos do 

De resto nao ficaram devidamente esclarecidas no processo, as 
na em que a interessada 

da Beira Interior, 
essa admissao se efectuou com 

em Junho de 1979, ista~, se 

I como a nQl do 
lamentar nQ 

que se considerasse que, para efeitas da 
literarias, se deveria atender, nao a 

autorizadoI', mas a do que torna a 

Ie 
Decreto 

das mesmas I tern este Tribunal 

ca 

No caso 

A 
e irrelevanLe 

do do 

conta 

, Pescas e 

mas 
Id~ 
que 

I nao so se deveria ter invocado este 
o Decreto 

invoca-
664Q 

nos 

i 
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mas nao ao direito ("da nihi dabo tibi 
ra novit ). 

sao devidos 

pas sou ai!:!. 
fissional, 4, par far-

nQ 248/85, as habili
neste cargo, 

209 , nQl, c) do me sma 
e que a interessada nao 

de mais 
sess80 

confirmando, assim, a 
Maria Helena Lem Rosa ,no 

classe da A-

Lisboa, 9 de Fevereiro de 1988 

(aa) 

Fui 

Tavares do Amaral 

J080 Manuel Neto 
en tendo que 
na 
de Julho, em 

reclassi 

Orlando Soa~es Gomes da Costa 
Neto de Carvalho (votei apenas a 

(vencido, raz5es canst antes 

(a) Alves Cardoso 

do va 
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Al Jose de Sousa (vencido 

a}o 
Decretos , no caso 

mentar 20Q), apenas 
funcionarios do anterior do M.A P. 
propri:J s de cada departamento ou 

b)a integraQao de agentes (au funcionarios a 
M.A.P.A na situa~ao de adidos, 

dos a ) e 
Oecreto-Regulamentar nQ 41/84 

de actos 
310-A/86, 

habilita~5es legaimente exigidas e a 
ria a que ae refere 39Q , nQ2, do Decreto 
nQ 41/84, sao as na lei eate 
em vigor; 

d)Doutrb modo violar-se-ia 0 principio de 
nQ2 da Constitui~ao da Republica; cfr. ainda 0 

nea a) do ~creto-Lei nQ 44/84, de 3 de Fevereiro, 

(artigo 
4Q , 

ta que a integra~ao e 0 ingresso nessa carreira e num 
em can

quadro, cQ 
mo alternativa de concurso) ja que 
cho autorizador antes do Decreto-Lei nQ 
ao contrario daqueles 
nessa mesma epoca so 
terior, por inercia da 

a 0 lQ ana do Instituto Comercial ( 
consequentemente habilita~ao ao 29 cicIo 

.15) e 
(~ 

pacho publicado no Diario da , 2§ , nQ 
18, de ), 0 ser visado uma vez que 
tal habilita~ao era a legalmente a data da norma de 
gra~ao -- artigo 39Q do Decreto nQ -- face ao 
disposto no do artigo 109 do Decreta-Lei nQ ,de 25 
de Junha); 

, 
preende a norma de 
gUlamentar nQ 44/84 
mas tao so as normas 

constantes das 
mesmo 
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SE DEVE DA POSSE 

LEGALMENTE EXIGIDOS 

As hebilite;5as legelmante exigidaa. a que Be refere 0 artigo 

39Q do Decreta Regulamenter n 9 41/84 de 28 de Meio. devem eel" 

aquiletedas em fun;ao de lei vigente no momento em que se oo~ 

oratize a integra;ao. isto e, na data do deepeeho autorizador 

do provimento. 

Autos de Reclarna9ao 
Dr. Joao Manuel Neto NQ 61/87 

Sessao 1988/02/09 

1. Em sessao 27 de Outubro 1987. 0 Tribunal de Contffi recusou 0 vista ao di oma de prQ 
vimento de Ilfdio Neves Carvalho Vital para 0 cargo de tecnico de 2d classe -
reira de tecnico auxiliar de laborat6rio - do de Regional de 

cultura da Beira Interior 

Fundamentou-se tal decis~o nos ntes considerandos: 
a)- 0 ti da a de tecnico auxiliar de laborat6rio a que corres-

b)- sua i efectivar-se para a mesma ou outra que 

e) -

rl""~"'!l1'fl""~hl'!. remunerada mesma letra de vencimento. sem 

o interessado de tecnico de laborat6rio de 
29 classe. a que a aa tabela de vencimentos da ic~ 

carreira fOl reclassificada como se ve aas 01 do artigo 372 
do Decrete-Lei 248/85. de 15 de Julho e do artigo e mapa I do Decreta Regulame~ 
tar n2 de Outubro. 

Para a 
das haM 

i 
aas; 

ainda a lei 0 da posse 

tecnico auxi ar de laboratorlO ao grupo de tecnico 
do mesmo nome e nfvel 4 como se ve do mapa II anexo ao 

nessa carreira tem os il1teressados de r um curso de 1"nV"IiI;o,r:<n 

tres al10s e nove anos de escolaridade como 
c) do 



i) - Para 
haM 

2~ lIIio se rm,'¥n,\"m,""ffltl 

clamar cia 
sfntese. 

11) - 0 
tal 
de 

b) -

d) 

1 

Norma
nil 

Illio mostra 
Normativo nQ 

ra 

veio re 
i nvoc<fldo, em 

"'1151;0'" do 

constatando-se, assim,que .na 
formalidades S; 

veia a carreira onde 0 
para 0 i ngres-

ameniar fI£' 

forma expressa 

rlci 
sfaitos 

vinnam 
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finalmente sal'" i de varios anas de espera. tenha de bafxar de 
e deixar de trabllhar numa area onde hi varios aoos vem prestando a sua co 

se mostra cularmente 

g) - A s1 e factica em que se encontra este 
da n!o retroactividade e da sal dos direitos 

• das regras 
1J!:l~,pill'>;nQ Normative nil 

3. admiss1vel. tel'" sido interposta em 
recebida a reclama~!o e cumprido 0 d1 

e pOl'" quem para 0 efeito.detem 
no nQ 1 do artigo 52 da lei 

4. No seu douto parecer. 0 Digno do Ministerio Publico nl"cUlul'ICl no sentido 
de ser a reclama~!o formulada. 

5. Colhidos os vistas s. cumpre decidir. 

6. 0 artigo 392 do Decreta Regulamentar n2 41/84 de 28 de ~~io - il'lvocado como autorizador 
do em analise - estabelece no seu I'll! 2 que a il'ltegracio do pessoal sera feita "sem 
prejuizo daB habiZitaqoes ~egaZmente exigidas n• 

A que se suscita e a de saber qual 0 momento em que se devera aquilatar all. posse 
dos sitos habilitacionais exigidos pela lei. 

Na formulada defende-se que tais sitos deverlo sera> no momenta do 
reconnecimento do estabelecimento do vinculo fUl'lcional entre 0 agente e 0 Estado 

concretamente 0 curse dos liceus ou nos termos da alfnea do n2 2 do ar 
152 do Decreto 1'12 de 26 de Novembro. 

que os sitos habl1itacionais Sl005 

• nove anos de escolaridade 
Decreta-Lei nQ 248/85. e cursas el'lu~ 

EstalOOs 
defillidos 

5 de Novembro de 1985. 

das leis no 
que eli 

cujos 

N2 1 - A iei so 01 para-a futuro; ainda que lhe seja atribufda eficacia retraactiva.pr~ 
sume-se que fiquem ressaivados os efeitos produzidos factas que a lei se 
destil'la a 

tHl 2 - a lei di sobre as de validade subst!ncial au formal de s-
quer factos ou sobre os saus efeitos entel'lde-se em easa de duvida. que s6 visa os fact~s no 
vas; mas dispuser directamente sobre 0 conteGdo de certas 
trail'ldo-se dos factos que lhes deram el'ltender-se-a que a lei 



rei 

tros ramo;; 

POl" sua 
ensinam: 
relativ{)s 
tes dOS seus 

para 
Admirri tomo I. 8il 

neste se~tido 
136. 

e 
em todos os ramo!> de direito 

lidade de uma retroactividade 

.0 artQ. 12Q nQ 2 
sitos de va idacle 

squar factos Ii! 
cas e 0 modelam sem 

novos <to 
antes da lei nova mas 

Antunes Varela. no 
tado 12Q 
substincial Oil 

$e. tratando-se do conteudo de reito for indiferel1te {) facto que lhe deu 
a nova lei e leada. 

tal S1 

Com.sfaito nos termos do 
1969 0 pessoa! alem 
~os 

Assim. 0 das 
de 1984. data da entrada 

Porem. 
1111 

borat6rio. 

do <11 

de 0 

ell! que 0 ll1teressado ~ cU"""·"4,.'" 
eultura da Beira Interior uma v€zque 

Decreta-lei nll 49 410 de 24 de Novembro de 

.. ".,,'"-''', nQ de 28 de 
a data da entrada 

ser aferido em 1 de Junho 

no foi modificado Decreta-lei 
reclassificou a carreira de tecnico auxi 
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Para 
haM 

sa passa operar e, no entanto necessario, 0 requisito das 
na alfnea c} do nQ 1 do artigo 20Q do mesmo diploma 

normativo /1Q 3/86 de 5 de Novembro de 1985 icado na Ii! 
o 5ae 7 de Janeiro de 1986. 

Por isso resol da rec!.!:;a fez uma correcta da lei. 

7. POI" tais fundamento!> acordam os Jufzes do Tribunal de Contas, em sessao a, em jul 
gar a reel eonfirmando, a resolu~ao tomada em sessao de 27 de 
Outubro de 1987 110 processo nQ 41 044187, que recti!>ou 0 "visto" ao provimento do interess! 
do 11idio Neves Carvalho Vital como teenico de 2~ classe do de pessoal da 
D1 de eultura cia Beira Interior. 

N~o sao clavidos emolumentos. 

Comuni necessarias. 

Lisboa, 9 Fevereiro de 1988 

aa) - Joao Manuel Neto 
- Orlando Soares Gomes cia Costa 
- Francisco Pereira Neto de Carvalho (Votei apenas a conclusao) 
- Alfredo Jose de Sousa as razoes constantes da "'~.·n~"~ it da ded a ra~ao que 

- Jose Antonio ta (Vencido as razoes constantes aa decl de voto do Ex!:! 
Conselheiro Alfredo Jose de Sousa) 

- Pedro Tavares do Amaral {Votei apenas a conci 

Fui 

- Jose Alves Cardoso 



Alfredo Jose 

a)- 0 

c)-

d)-
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ntes razoes: 

go 8Q nQ e Decretos amentares pos-
56/86 (artigo 202 ), apenas 

anterior do M.A.P.A. para os novos qU! 
sma deste Mi sterio; 

servi~o no M.A.P.A. na situa
a outros Ministerios ) s6 e 

41/84 de 28/5 go 39Q), 

e identidade de 
amentar n2 41/84. sao 

o Decreto-Lei nQ 310 

que se refere 
adas na lei 

go 472 nQ 2 da Consti 
) do Decreta-lei nQ 44/84 de 3/2. tendo 
nessa carreira e 

que obtiveram 
i!W conUrio 

.;:;,..;..::.;:....:;.:::::=..:...,-,-,:..::.:::c:.::.:=.;.=--..,::,::::::,::::-===-== s6 og ra ram do 

, devia 0 

exigida a data cia 
41/84- face ao di 

nQ 44/84 de 28/5, com observancia do 
1 



Re 
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INTEGRA~AO 

Urn ex-funcionario do ex-Gremio da Laveura, tranferido nos teL:. 

mos dos nQs 1 e:3 do ert,igo 5Q do D.L.n Q 482/74de 25/9, CO-

mo ~~~~~~~_ do quadro da Direc~ao Regional de Agrl. 
cultura da Beira Interior pede ser integrado nessa catagoria 

am luger do novo quadro ao abrigo do artigo 399 nQ 2 aJ do D. 

Ragulamentar nQ 41/84 de 2B/5, ainda qua nao posewa as hebi

litayoes literarias do artigo 22Q n I bJ do Decrate-Lei nQ248 

185 de 1517, pOl" tel' urn direito adquiride a categeria quepe~ 

sui e a carreira reconhecida pele nQ 3 do artigo 41~deste 

timo diploma. 

Autos de 

Dr. redo de Sousa 
NQ 2/88 
Sessao de 88 2/18 

1 
4. o Senhor Secretirio de Estado da cultura. ao abrigo do artigo lQ nQ 1 da Lei n2 

de da resol deste Tribunal de , que. no seu pr2. 
cesso nil • recusou 0 visto ao diploma de Luisa Freire 
Batista como 2Q ofi C1 a 1 

Para tanto. e em sfntese 

a) a interessada i ciou 
cia lavoura 
-Lei nQ. 

cultura 

desde 

cia D1 cultura cia Beira Interior. 

nil n.R,A.B.l. em do ex-Gremio 
nos termos d~nQs 1 3 do artigo 5Q do Decreto 
de 18 e 31 de Julho de 1979 dos Ministros cia 
n.R., nil 159 2§ Serie de 

de 22 ofich.l. 
dos criterias s entao em vigor, nomeadamente 

• por 
no 

Normativo nil 299/18 de 14/11 

c toda a cia ocasiao e fo; no sentido de nio car as 
vas de emprego e carreira dos trabalhadores servi~o nos ex.Gremios da Lavoura e suas 

nomeadamente 0 Decrete-Lei Decreto-Lei n2 218/86 de 0 

de nQ 85/81 de 12/3 e I} Oecreto-Lei rlQ 
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vos que levaram 0 siador a exigir, no artigo 22!nQ 1 b} do Decreto - Lei 
o curse dos liceus para como 3Q oficial nao podem servir, p! 

o'-O'or","'H1 no de um 2Q oflcial. adido a esse que nessa a 
se encontrava ha varies anos; 

e} daf que norma nao passa ser icada analegicamente. nos termos do artigo 10n 
nQ 2 do C6digo Civil. ls as habilitacionais para a integra~!o de um 22 
of ida 1. devendo cOl'lsiderar-se "sufi(Jientes" ao di no flQ 3 do ar 

102 do Civil) as nabil; que possibilitaram a sua coloca 
como adido nessa a; 

f) literarias reguladas pel0 Decreto-Lei n2 248/85 para a 
como 22 oficial. ser1a aplicar retroactivamente este diploma. devendo tal 

a habilitacl0nal ser de afastar por do 52 do Decreta-Lei nQ 4821 
25/9; 

g) easa assim 1110 se entenda. devera a posse de sito habilitacional para a integra~io 
aferir-se Normativo n2 299/18 de 14/11 e Decreto Regulamentar n2 79/77 
de 26/11. 

2. A "'''"!I>.I,;ClV fai limil'larmente admitida,e cumprido 0 disposto no llQ 1 do artigo 5Q da Lei 
nQ 8/82. 
No sell daute 
cedencla 

parecer 0 do Ministerio pablico pronunciou-se 
basicamente par entender que 0 artigo 39~Q 2 do Decreto 

1'12 41/84 s6 
tes "if data 

ser i no sentido de r as habilita~oes liter~rias vige!!. 
da integraqao". 

Colhidos os vistos , cllmpre decidir. 

3. A resol em apre~o recusou 0 visto ntes fundamentos: 

a il'lteressada tern como habili literaria 0 III ano do Cursa de Formacao Feminina oa 
Escola Industrial e Comercial de Castelo Branco. 

o 392 do Decreta amentar fill 41/84 invocado como autorizador do provimento 
estabelece no seu 112 2 que a i ser~ feita usem prejuizo das habiZita 
qoes Zega Zmente exigidas 1/; 

s sao os mencionados no artigo 222 nll 1 do Decreta-Lei nQ 248/ 
do ensino secund~rio ou equivalente. 

Posto isto. a COl'lcreta S1 de facto ail. interessada a data da ""',,,,..,"' ... 

Conforme seve do seu 1'I0 eX-Gremio aa Lavoura de 1/10 
/68 a e POI" tu-
ra e Pescas e do Trabalho. fo; 

---~'-'-".;....;..=-
52 do D!. 
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creto-Lei nll 482/74 de 25/9, para exercer fun~oes na I.como 2Q oficial adido ao 
R., 2g Serie. 24/8/79). 

o Decreta-Lei nQ 482/74, que extinguiuos gremios da lavoura e suas federa~oes. no seu ar 
tigo va pessoai "podero ser aoZoaado em quaZquer servi-
qo da Eaonomia e do TrobaZho ••. fl. 

Par seu turno 0 nil 3 do mesroo normativo tua que fla tronsferenaia do 
para os serviqos dos Mi~isterios .•• efeatuar-se-a independentemente de 
quaisquer requisitos ou formaZidades, inaZuindo 0 visto do TribunaZ de 
Contas3 fiaando 0 mesmo pessoaZ adido aos quadros em aategorias aorres
pondentes as que jd tinha, ate que seja definida a sua situaqao". 

a que h~-de reger esta situa~aa de 

o Decreta-Lei nQ 294/76 que criou 0 quadro geia! de adidos, no seu artigo 17Q nll 1 b) 
de organismos aorporotivos de aonstituiqao obrigati 

Ora os Gremios da Lavoura eram precisamente organismos corporativos de constitui~~o obrig! 
toria Decreto-Lei nQ 23 049 de 23/9/33). 

o nQ 1 do 20Q daquele diploma estabelece 0 condicionalismo de ingresso no 
ral de Midas. 

Todavia (I nQ 2 desse normativo afirma que tal condicionalismo "nao anuZa as situaqoes 
de adido adquiridas ao abrigo da ZegisZaqao em vigor", na qual oDviamente se 
ioclui 0 artigo 5Q nQ 3 do Decreto-Lei nQ 482/74. 

Deste modo a interessada ficou constituida na situa~ao jurfdica de adida contemplada per 
1100'l11ativos !leom as prerrogativas aomuns a todo 0 funaionaZismo pubZi 

inci ndo a de 2Q oficial que possuia no servi~o de origem (artigo 19Q nQ 
25Q do Decrete-Lei nQ 294/76). 

1sso mesmo lhe foi reconhecido para efeitos de aposenta~ao Decrete-lei nQ 141/79 de 
22/5 icavel per do Decrete-lei nQ 204/84 de 20/6). cujo relat6rio expressamente 
reconnece que aque Ze pessoal estava equiparodo ao funaionaZismo pubZiao re 
Zativamente as suas aategorias profissionais, as remuneraqoes que, eor 
respondentemente, Zhe eram atribuidos ... ". 

Normativo nQ 85/81 de 12/3 (reconfirmado Decreta-Lei nQ 218 
determinou que "0 tempo de serviqo prestado aos extintos gremios 

e havido em eonta para efeitos de ~iquidade dos trobaZhadores 
pOI" quaZquer tituZo a prestaI' serviqo em aZgum departamento 
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Per seu turno • 0 Decreta-lei nO 42/84 de 3/2. que revogou 0 Decreta-Lei nQ 294/76 de 24/ 
4. no seu 32 a dutomitica nos e des 
funcionarios e do de adidos que se encontrem dos 
mesmos ha mais de 6 meses. 

E manHesta a definitiYa e incondicionalmente a 
s i dos ==-o.=-=- de aqueles. 

da ora interessada. 

nos ~ de resto 0 YO finaJ da de - ar 
16Q do Decreta-lei nQ 294/16. 

5. Assente que e5t& que a interessada fica des fUl"lcion4rios adidos com 
todos os direitos inerentes a de 22 oficial. regressemos ao em eau 
sa: na O.R.A.B.I. nos termos do 392 do Decreto 

o nQ 1 oeste normativo toeo 0 pessoal que 1 data aa entrada em 
se encontrava a al~m dos quadros do M.A.P.A •• 

de - contratados alem do au requisitados (tfr. nQ 1 do 
de - quer de funcionirios {adidos dOS 

desse se fal sem das habili 

do respe.£. 
quer se trate 
252 do Deere 

ou 

aategoria iguaZ a que jr.i possui T1 ou llparu aategoria 
que desempenha remuneruda peZa mesma Zetru de 

A 'l 
um 1'10 r'''''':''''',,(,,?; 

porque e Oil porque e funciomirio do 
via de <'IO;:!Qi.liiGO instrumento de mobilidade 
n2 1 do Oecreto-Lef 1'12 

sito da 

• OU 

se encontre POI" 

• 252 e 262 

def'i ni da !'Ia 

]2 n2 2 do Decreta-lei I'lQ 44/84 
respectiva. 

No caso vertente ail. carreira de oficial administrativo. para a de - 32 
oficiai - as habH literifrias seriam 0 !laurso geraZ do ensino seaundr.irio ou 

quer face a a data do Decreto nQ 41/84 
2 do Decreta-Lei l'lQ quer ~ data do t!",<:~,rhn 

222 l'lQ do Decreta-Lei l'lQ 
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o n2 3 do artigo 112 do Decreto-lei nQ 191-C/79, admitia mesmo que os oficiais adminis
trativosque niilo ssem na data cia sua entrada em vigor sito habiiitacio-
nal ascender ate a de 22 oficial. 

Ora a interessada era a data da norma autorizadora da sua 
crete amentar nil 41/84 - funcionaria adida titular' 

39Q do 
para todos os efeitos da cate-

o que 
cionais entao exigidos per lei. 

a titularidade dos 'lOS sitos habili 

Estando inserida 
bora na 5i 
cia me5ma 

na carreira de oficial administrativo com a 
de ad i cia nada obs ta va a que ==--.:=:..:.:::..::..;c..:::..::

imediatamente 
nQ 2 do Decreto-Lei nQ 44/84; 

de 2Q oficial, e~ 

fosse recrutada para urn lugar 
abrigo da intereomunicabilid! 

16Q nQ 1 e artigo 41Q nQ 3 

E que Ii interessada, 
2Q Michl. 

a ea tegori /I de 

o reeonhecimento nQ 3 do artigo 41Q do Decreto-Lei nQ 248/85 do direito a 
at~ certo limite, apesar cia falta das habilita~oes actuaimente exi para ingresso na 

va carreira e a mani cia tutela desse direito adquirido. 

Deste modo concluir que a interessada sendo titular cia de 2Q oficial PO! 
sui habiZitaqoeB ZegaZmente exigidas fl para ser i categQ. 
ria em lugar do , de acordo com 0 nQ 2, alfnea a), do artigo 
mentar nQ 41/84. 

Fica assim udefinida a sua situaqCio fl e 
expresso no nQ 3 do artigo 5Q do Decreto-lei nQ 

o slador desde 
com base no fo; colocada como 

adiaa aO do P.A. na a a que tinha. 

6. Pelos 
te a 
Luisa 
da Betra Interior. 

Emolumentos apenas 

I"'nm<;r."". aCOi"dam os Jufzes do Tribunal. em 
,o.,'r"'''"'''''~n conceder 0 Ilvisto fI ao di 

• como 2Q oficial cia D1 

to". 

Lisboa. 18 de Fevereiro de 1988 

fredo Jose de Sousa (Rei 

cultura 

- Jose Antonio ta (yencido por entender que 0 sito habilitacional exigido no 
nQ 2 do 39Q do Decreta nll 41/84 e tambem exi no easo yerten-
te que 5e contem na ffadidoB aos quadros lf do nQ 1 do mesmo to) 

- Pedro Tavares do Amaral 
- Joao Manuel Neto 
- Orlando Soares Gomes da Costa 
- Francisco Perei de Carvalho 

FUl 

a) - Jose Alves Cardoso 



DA 

Conselhe Relator: 
Dr. Joao Manuel Neto 
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PARA 0 CARGO DE 3Q OFICIAL 

DE OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Sl.I!IIIIlirio: 

Qual" oa vi-genel.;! do Oac:reto-l,.I!l~ fig 19l.~C/tg, de 25 de Junho 

·efr. 0 seu srtigo 11!l nil 2 ~ qual' rio iimbitode aplieso;:ao do 

Decreta-Lei n 9 248/85. de 15 de Julno - efr. 0 seu artig022 Q 

nQ 1 al!naa b] - 0 ingresso ns carreira de ofieial admini~ra 

tivo e eondicionado a posse do cur so gersl do ansino secunda

rio au equiparado. 

Autos de Reclamagao 
NQ 3/1988 
Sessao de88/02/18 

1. Em sessao de 10 de Novembro de 1987 0 Tribunal de Contas recusou 0 

"visto" ao diploma de provimento de Herminio Freire Batista para 0 

cargo de 3Q ofieial da carreira de oficial administrativo da Direc 
9aO . Regional de Agricultura da Beira Interior. 

Fundamentou-se tal decisao nos seguintes considerandos: 

a) 0 interessado tem como habilita90es literarias 0 2Q ana do 
curso geral dos liceus; 

b) 0 artigo 39Q do Decreto Regulamentar nQ 41/84, de 3 de Fe 
vereiro, invocado como autorizador de provimento, estabel~ 
ce no seu nQ2 que a inte9ra9ao sera feita "sem prejuizo des 

legalmente exigidast! ; 

c) As habilita90es exigidas sao as mencionadas no artigo 22Q 
nQl, alinea b), do Decreto-Lei nQ 248/85, de 15 de Julho , 
ou , 0 curso geral do ensina seeundario au equivalen -
teo 

II. Nao se eonformando com est a resolU9aO 0 Senhor:Secretario de Estado 
da Agricultura veio reelamar da mesma nos termos do nQl do artigo 
lQ da Lei nQ 8/82, de 26 de Maio, invocando, em sintese, os seguin
tes 

Da analise do processo individual do interessado verifica-se 
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que prestou 
no periodo de 
do, por 

no 
1 de Outubro 

de 16 de 

de Lavoura de Idanha-a-Nova 
de 1965 a 28 de Mar~o de 1983,te~ 
Dezembro de 1982 a 18 de Janeiro 

de , side nQsl e 3 do artigo 
para a 

Interior, a fim de ali exer -
eer 
ao quadro, 
de Agosto, ser-Ihe contabilizado 
gais 0 tempo de servi~o ali 

b) Estando neste 
de publicar;ao do 

sidlo de todD 0 

do quadro unico para 0 

todos os efeitos 

adido 
de 5 

Ie 

, depois 
proeessode 

e han 
DRAB 

Regional de Beira Interior, a 
adequa~ao e de todos os efectivos existentes, 
de modo a que se possa obter dos mesmos uma 
maxima; 

c) Nos termos da b) do nQl do 2ZQ do Decreto -
-Lei nQ248/85, de 15 de Julho, a aeategoria de tereeiro-ofi
eial da carreira de ofieial administrativo mostra-se eomo 
uma eategoria de aeesso para os funeionarios ou agentes que 
se eneontrem providos em lugares de 

, com menos tr@s anos de perman@neia nessa 
tuar;ao e eonsiderando que estes servir;os se eneontram presen
temente numa fase de reestruturar;ao considera-se ser perfeita 
mente proposta do eseriturario -
-dacti Freire Batista para a eategQ 
ria de estabelecido nos nQs 1 e 5 do 
artigo do 

A nao ser assim entendido, 
tuar;ao de ter que incluir 0 

no de Excedentes 
existem na de 
entes para 

se 
te 
e 

, de forma 

3 de Fevereiro; 

si 
casas similares; 

nao 

grave 
que 

anteriormen-

e) A tudo a anteriormente referido, acresee ainda mencionar 
40Q do Decreto-Lei nP se encontra es-

a criar 
, prever novas 

ios ..:.Dacti que, em conse -
previstos na nossa Lei vagas 



-233-

o dos que j~ prestava servi~oi 

do requisito habilitacional verifica-se 
1983 -- data da publica9ao no Diarioda 

do do ex-Gremio da Lavou 
mesmo possui a de Escritura~ 

fo-Principal adido ao quadro, tendo-lhe tal cate-
atr POl' for9a de aplica~ao de criterios legais 

entao em vigor, nomeadamente no disposto 
do Decreto-Lei n9 482/74, de 25 de Setembro; 

g) Na oca~iao e presentemente, tanto quanto se entende, sempre 

h) Nesse 
quer 
-Lei 
5 

Em 
das todas as 
-Lei nQ 

da Lei 0 objectivo de nao prejudicar as le 
de emprego e carreira dos trabalhadores -

de Lavoura e suss Federat;Oes, vinham prestando serv i-

toda a legisla~ao que, que I' na ocasiao 
veio a ser criada, nomeadamente o Decreto -

, de 25. de Setembro, 0 Decreto-Lei nQ 218/86, de 
o Decreto-Lei nQ 141/79, de 22 de Maio, 0 Despacho 

, de 12 de Mar90 e 0 Decret6-Lei n? 204/84,de 

imp5e-se a constata9ao de que foram segui
formalidades legais exigidas nos termos do Decreto 

de 25 de Setembro, para a coloca9ao de traba -
da Lavoura de Idanha-a-Nova na situa~ao 

do MAPA; 

j) POl' outr~ lado, a integra9ao no quadro da DRABI, em particu
lar, e no publico, em geral, nao e um direito cri 
ado ilex novo"; 

efeito, 0 nQ3 do artigo 5Q do Decreto-Lei nQ 482/74, re 
expressa e claramente a 11 deste pessoal 

devendo esse termo, na absoluta ausen 
, ser entendido no seu senti do tec

integra~ao num quadro de pessoal como 
sua manuten~ao na situa~ao de adidos a 
como provisoria pOl' natureza; 

No mesmo sentido 
este tema tem side 

toda a legislagao especial que sobre 
onde se tenta equipara~ para todos 

os adidos aos funcionarios, de modo a que os 
possam ser prejudicados pelo simples facto de se 

dos ex-Gremios; 
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Entende-se assim que os adidos dos 
de direitos que, de acordo 
rais do direito, nao 
980 posterior de um 

ser 
como 0 

p} Este normativo de natureza clara e inequivocamente 
ca, por este facto e na ausencia de estipula980 
contr~ri~nao poder~ derrogar te6rica e as 
gitimas expectativas juridicas adquiridas com a aplica~ao 
1egisla98o especifica de car~cter especial (cfr.o nQ3 do ar
tigo 7Q do C6digo Civil); 

p) Quanto a problem~tica da legitimidade de de 
quer dos normativos constantes no Decreto-Lei nQ 248/85, face 
ao principio geral do direito da nao 
12Q do C6digo Civil) -- mesmo que nao se venha a 
como ultrapassada a exig8ncia habilitacional por 
plica9aO do dispositivo especial do artigo 5Q do 
nQ 482/74, de 25 de Setembro, que derroga as 

considerar 
da a

Decreto-Lei 

vigentes sobre a materia -- importar~ constatar em que momen
to se devers aferir a posse das mencionadas habilita90es; 

q) Assim sendo, duas alternativas se colocam: 

-Relativamente ao disposto no Decreto-Lei nQ 248/85; 

-Re1ativamente ao estabelecido no Despacho Normativo 
nQ 299/78, de 14 de Novembro, conjugado com 0 

to Regulamentar n9 70/77, de 26 de Novembro; 

r) Efectivamente, a nao retroactividade de qualquer 
gal, sendo um pri~cipio geral do Direito e do nosso sistema 
normativo inpedem que, no caso em apre90, se venha a eXlglr a 
posse das habilita90es reguladas no Decreto-Lei nQ 248/85 
ra efeitos de numa categoria, onde 0 agente vern 
penhando fun90es desde hs oito anos, sempre dentro da 
de; 

s) Assim sendo devera ter-se par 
cia da posse dos requisitos habilitacionaispara 
ingresso na categoria de 3Q oficial par for9a do no 
artigo 5Q do Decreta-Lei nQ , de 25 de Setembro e de a-
corda com as principios definidos no nQ3 do 7£ e 
109 do C6digo Civil ; 

t) entao, caso assim se nao entenda, 
a posse do 
mente ao 



vembro e no 
da ap 

go Civil, 
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nQ 79/77, de 26 de Novembro, por 
definidos no 12Q do Cadi 

suficientes as que 0 me_smo 

III~ Por ser 
quem, 

em 
recebids a 

ds lei nQ e 

IV. Do seu douto parecer, 0 

v. 

no sentido 

Colhidos OSVist08 , cumpre decidir. 

a 
para os 

vez 

invocados nas cinco a1 do nQ II des-
no aresto deste Tribunal de 19 de 

nos autos de rec1sms~ao nQ 62/87. 

que nao se pode dizer 
3Q oficisl mostre como 

como vern invocado - que 
de acesso 

do 
Decreto-Lei nQ 248/85, uma 

estes podem ser 
dos a concurso, tao pouco sendo invocar 0 preceituado no 

atendendo s que nao se encon -do Decreto-Lei nQ 41/84, 

No que 

os requisitos 
seus nQs 2 a 4. 

tao pouco este 
gao uma vez que nao 

39Q do Decreto 
creto-Lei flQ 

Acresce 

Em face do os 

deve 

nQ , de de Setembro. 

Com efeito, 0 termo II 

aludidos 

0 

do nQ} do 

no mesmo artigo nomes 

fundamentos. 

na 

no 
De 

poderia 
alemdo 

reclama-
Decreta-Lei 

no aludido 
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legal so pode como mudanga e nao no sentido de in 
tegra~ao num quadro de pessoal como vez que 0 mes 
mo normativo refere se opera at6 

Nao se 
do no 
dro. 

, assim, direi to ao interessado de ser integra-
da DRABI mas apenas 0 de ficar adido ao aludido qua -

Esse surge com 0 Decreto 
de Maio, que ~o seu artigo -- invocado 
vimento em estabe1ece a 
dros a qual "sem 

que se suscila e a de 
da posse dos 

Lei. 

A este teses se defrontam 1 

nQ 41/84, de 28 
autorizador do prQ 

deve 
pOI' 

-- Ums que entende que tais requisitos sao os exigidos em 24 
de -- data da publica~ao no Diario da Republica da 

interessado do ex-Gremio da Lavoura de Idanha-a-No 
de Agricultura da Beira Interior. 

ser a tese do Rechamante ~. , mesmo que assim se en Esta parece 
tenda,nao e 
Normativo nQ 
gulamentar nQ 
vos Foram 

ao caso concreto 0 estabelecido no Despacho 
, de 14 de Novembra, conjugado com a Decreta Re-

97/77, de 26 de Novembra, uma vez que tais normati-
pelo nQ 191-C/79, de 25 

de Junho, em estabelece diploma prevalece 
sobre 

Assim sen do seria 
quiparada,nos termos do 
191-C/79. 

A outra que defende que tais 
da entrada em do Decreto 

do ensino secundario.ou e-
11Q do citado Decreto-Lei nQ 

sao os exigidos a 
nf! , de 

de Maio por ser este que no seu permite a inte-
no quadro do pessoal que, a 

encontre na de adido, 

Para tal tese seria 
terior na medida 

nf! 

o mesmo 
entao se encontrava em 

da sua ,se 

habilitaciona1 da 
o referido 

tese, a da reclamada, as 
aludidos sao os mencionados no nQ , de 
15 de Julho por ser a lei autorizador 
do o concurso de habili-



referido no 

Ora, no caso em 
anD do curso 
se defends 
a1. 
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179 do mesmo diploma legal. 

I 0 interessado possui aperl as 0 

liceus que seja qual for a tese que 
se torna 0 seu provimento como terceiro 

VI. tais fundamentos acordamos Juizes do Tribunal de Contas, em 
sess~o , em julgar improcedente a reelama9~o, eonfirman
do, asslm. a resolu9~o tomada em sess60 de 10 de Novembro de 1987 
no proeesso nQ .39 421/87, que recusou "oBvisto" ao provimento' .do 

Herminio Freire Batista como terceiro oficia1 da 
reira de ofiela1 administrativo da D1rec910 Regional de Agricu 
1'a da Interior. 

N§o s§o devidos emolumentos. 

Comunida96es necess~rias. 

Lisbos, 1989.Fevereiro.18 

aa Jo§o Manuel Neto 
Orlando Soares Gomes da Costa 
Francisco Pereira Neto da Carvalho 
Alfredo de Sousa 
Jose Antonio 
Pedro Tavares do Amaral 

Fui presente: 
(a) Jose Alves Cardoso 
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CONCURSOS 

SUr·IARIO: 

i. Nos termos dO 92 de ConatltuiQio da Rep6blica 

sa "todas as cidadaos t8M direito de acelUUl> S fUftlif80 

publica. em condi~oes de igusldade e liberdade em regre 

par via de concurso". 

2. De harmonia com 0 disposto no nQ2 do artigo llQ do Deor~ 

to-Lei nQ44fB4. de 15 de Julho. nao sa pacem abrir. 51 -

multanasmente. urn concurso interno e urn concurso externo. 

3, De scordo com D disposED ns sl1nes hJ do artigo 209 e da 

interpretsQlo u e Dontrario· do nQ2 do ertiga IqQ. am 

bos de Decreta-Lei acima citado. quando os avisos de ~ 

berturs do concurso indiquam claramante 0 numera de va
gas a preencher. eete numero nunca pode ser eumantado 

nem com a invocs9ae do artigo unice do Decreto-Lei nQ-

238/85. de 8 de Julho. 

Conselheiro Relator: Autos Rec 
Dr.Pedro Tavares do Amaral NQ 6/88 

Sessao de 88.02.23 

1. Em sessao de 3 de Dezembro de 1987 foi recusado 0 visto aos diplo-
mas de provimento de diversos auxi1iares de 
2~ classe, em nomea98o provis6ria, 80 abrigo dos 
e 77Q do Decreta-Lei nQ 252-A/82, de 28 de Junho, de com 0 

artigo 149Q do mesmo diploma, correspondentes acima 
identificados, todos da Direc98o-Geral das Al 

2. Baseou-se tal recusa fandamentalmente nas razoes 

a) o provimento foi precedido de concurso externo aberto por 
so publicado no io da Republica, I , de 28 de Setem-
bro de 1985, para a preenchimento de 187 vagas no 
quadro do pessosl ds Direc98o-Geral das Al fandegas , das 202 
descongeladas por despacho con junto dos de 



3. 
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Admi 
no Di 

, de 28 de 
I Ie, de 9 

de 
de 

, 
de 1987, 

de Julho de 

de 
I Se 

rie, 
95 dos ve 

de 2£ classe; 

c) Os Serv a 
passando, assim, em 90 0 

so de abertura do concurso; 

de 255 ultra -
no avi-

Na mesma data, 
interno para 
que viessem a 
concurso, 

de concurso 
vagas existentes e das 

termo do prazo de do 
auxiliares ver ficadores de 

2§! classe 

o concurso 
gas - 165 

os abliram simul 
concurso externo para 

mesma pro 
externo foi aberto para um 

sem a oeorrer 

o concurso interno 
das vagas existentes --45-

durante 0 prazo de 

de 
que 
va

se destinou ao 
e das que vies -

do concurso; 

das 
Novembro, veio a ser 

pessoal; 

26 de Julho, 
de 11 de 

que constavam 

Assim, tudo se passa como se as vagas excedentes ao 
de 165 declaradas no aviso de abertura tivessem 

e dentro do de validade do concurso 
28 de Setembro de 1987 

h) 1 nao ser 

da 

tos no concurso externo para 
gas que Ihes foram destinadas e antes 

va 
em fa-

Val' dos candidatos 

N~o se conformando com est a decis§o 
ra os Assuntos Fiscais vei reclamar 
da Lei nQ 8/82, de 26 Maio 

Pa
lQ 



-240-

A filosofia de gestao a que obedeceu a abertura dos concursos 
foi, basicamente, a de suscitar candidaturas de modo 
a conseguir-se 0 abaixamento do etario das 
respectivas carreiras e, simultaneamente, 
a forma9ao por um elevado 
res sem vinculo fun980 publica, 
respondentes aos lugares a prover, 
tica dos superiores do 
tarefeiros. Para consecU9ao deste 
externos eram plenamente adequados; 

b) A abertura de concurso externo depende 
lugares a preencher. 
mitiu que aos concursos internos 
alguns candidatos correspondendo as 
rejuvenescimento dos quadros, foi resolvido 

curso interno, pais assim se conseguiria 0 preenchimento 
guns lugares para alem do de 

con 
de a1 

c) Nessa orienta98o, destinavam-se ao concurso inter no apenas 45 
lugares$ embora se admitisse virem a ser providos mais alguns 
candidatos ao mesmo concurso pela ocorrencia de vagas resul -
tantesde exonera90es , aposenta90es ou falecimentos; 

d) Na pendencia dos concursos, 0 quadro de pessoal constante do 
Decreta-Lei nQ 252-A/82, de 28 de Junho, foi alterada ,pelas 
Portarias nQs 864/85, de 15 de Novembro e 521/87, de 26 de 
rro e 0 Despacho Normativo nQ 57/87, de 2 de Julho, veio 
buir a Direc~ao-Geral das Alfandegas uma nova quota de desco~ 
gelamento de 200 unidades, da qual, foram destinadas 95 ao PI9 
vimento de lugares de tecnicos auxi1iares de verifica9ao de 

2§ classe; 

e) Ao solicitarem os descongelamentos, os servi90s propuseram rna 
redac9ao que expressamente autorizava 0 seu aproveitamento nos 

f) 

concursos -- ,concursos necessariamente externos.Mas 
num despacho com as caracteristicas do Despacho 
57/87, de 2 de julho, dirigido a varios e a 
sas carreiras, tal nao era , nem foi considerado neces~ 
sarlO. Entendeu-se que 0 descongelamento, pela sua na 
tureza, era para ser utilizado nos concursos externos, e que, 
estando pendente um concurso externo, nada que 
se aproveitado 0 descongelamento ja nesse co 
mo e sabido, os concursos sao caros; 

Daqui se conclui que os se destioavam 
utiliza9ao nos concursos externos entao 
ra se reconhe~a que teria sido conveniente a 
despacho declarando isso e ate de despacho 
altera980 dos avisos de abertura dos conc~rsos; 

a sua 
embo

de 
de 



g) 

h 

i) 
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aviso de abertura do concurso interno, se referiu que 

, 
gares criados 
xistentes mas 

ia 
do concurso, que a 

de abertura; 

a concurso 

vagas, 

os 
ja e-

nos avlsos de abertura dos concursos se 
"de acordo com as necessidades 

das necessidades do 
da discricionaridade 

concursos interno e externo verificador su 
, simultaneamente abertos aviso inserto no 

, de 14 de de 1985, foi 
nQ , de 15 de Novernbro, que 

de verificadores superiores que consta
de 28 de Junho, e foi efectuado urn 

de outras un ida des 
de , que foi 

sendo 40 candidatos no 
mo concurso. 

Senhor 
datos que 
rios aduaneiros auxi de ve-

e tendo par carreira em 
que agora 
outra, a teria 

e com 
fossem 

,aos ExmQs 

5, No seu 
de que se deveria 

adicionais 
dos nela 

6. , assim, decidir. 
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6.1 recente deCIS~O tomada par este Tribunal, nos processos 
a 93 375/87. fOI recusado a f! 80 

aduanelros da Direc980-Geral e 
na rec deduzida pelo Senhor 
do dos Assuntos Flscals. foi a mesma Inteiramente 
c6rdao de 3 de Dezembro de 1987, proferldo nos autos de reclama980 
nQ 7/88 •. 

As raz6es aduzldas nessa rec1ama9~0 sdo preclsamente as mesmas das 
que agora s§o Invocadas par membro do Governo como 
cos eram os fundament as de recusa do vIsta em ambos as processos. 

Como n§o fOI par isso Invocado qualquer facto novo nada permite,ou 
justific~ que agora se decida de forma diversa. 

6.2 De facto 0 procedimento adoptado pela DIrec9ao-Geral das Al 
gas, na abertura e desenvolvimento dos concursos em aprecia9aO,viQ 
lou ou Ignorou os principlos seguintes: 

a)O estabeleCldo no nQ2 do artigo 479 da Constituigao da Republica 
o qual "todos os tem de aces 

em de e ,em 
via de concurso". 

Embora esse concurso tenha sldo. de facto, realizado, nao foi 
no entanto respei tado aquele prInCiplO de Igualdade ,na rredida em que 
foram privllegiados trabalhadcres sem vinculo a . fungao 
publica, admitidos em regime de tarefa, em detrimento de funcio
n~rios j~ h~ muito vinculados ~ Direcg§o-Geral das A1f§ndegas, 
sem se cui dar de se saber, se . com a sua experiencia profissiQ 
flal e depois de submetidos a uma preparag80 especial, nao adqui
ririam a me sma capacidade, au capacidade superior, a de simples 
tarefeiros, a maioria dos quaIS sem terem sequer 3 anos de ser
vi90. Acresce que. 0 art 33Q. nQ6 do Decreto-Lei nQ44/84 
dispoe que, em caso de igualdade de classific8g80, preferem, su
c~ssivamente, as candidatos mais antigos, na categoria, na carrei 
ra ou na fungao publica, e nao os mais novos. 

Como se salienta no Ac6rdao referido, nem a Lei nQ2-B/BS, 28 
de Fevereiro nem a LeI nQ 49/86, de 31 de Dezembro nem mesmo 0 

Decreto-Lei nQ 100TA/87, de 5 de Margo, se coadunam com 0 

cho conjunto de 28 de Agosto de 1985, au justificam 0 procedi -
mento adoptado, uma vez que tais diplomas legais n§o apontam 
ra qualquer prioridade em rela9§0 a da situa980 
dos tarefeiros ou desvio a lei geral. 

Procuram, zar, sempre que , a situ~ 
daquele pessoal mas, se eles preencherem os tos esta-

belecidos para a sua inte9ra9ao da admissao da fun9ao publica , 
do recurso a concursos publicos. 

No caso especlal do oecreto-Lel nQ lOO-A/87 esse concurso seria 



Ora 
terna 
obedec 

veri 
mento das 

Ora, 
mo 
tes. 

o 

sa 
do 

E a 

, e da 
do Decreta-Lei nQ 

deate Tribunal de acordo com 0 

concursos indicam claramente 

ex
nao 

do 
c:cns-

necessida-



zes do 
clama9ao 
ferenciados, 

Nao sao 

Lisboa, 

(aa) 

nao confere a Administra9ao um ambito de dis 
vasta que itimar 0 procedimento a-

que em identica -- concursos in 
verificadores superiores estagiarios abertos 

decidiu de forma diferente. 

cas~e do que acontece no ca 
Normativo nQ 47-B/86, de 18 de Junho, permi 

seu nQ4, que os concursos abertos a data da 
ao das quotas de descongelame~ 

57/87 nao tern norma semelhante 
a concursos externos a 

e sem necessidade de mais considera90es, acordam os JUl 
Contas, em sessao , em julgar improcedente a ~e 

l confirmando a recusa do visto nos processos acima ~e 

.23 

Tavares do Amaral 
Neto 

Soares Gomes da Costa 
Francisco Pereira Neto de Carvalho (vencido 

to 6.3) 

Fui 

(a) Alves Cardoso 
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URGENTE DE 

CARGOS POR 

Relator: 

1, Com a declarsyao expresae de urgante conveni~ncia de asrviya 

apansa aa pretende dispenser 0 pare que Q ae 

to de nameayio praduze efeitoa imediatoa mae eo a parti de 

data daquela, 

2, A falta de autorize~io para 

blicall apenea sa repercute no campo diacipliner e treduz~- IfJe 

nums mera incompatibilidade. 

Soares Gomes 
8 

1. 0 Sennar Secret&rio de Estado das V1as de Comuni vem sol ao 
dill rasol 

10 di III 

do Tribunal de Contas que 
Oillls da Costa Gow~s para 

da 1ei nQ 8/ 
recl.lsou Q tlyls td' 
ail. Comis~ 

taladol"a da Admini~TI~~,'an do Porto de Sines, 

Z. POI" estilir em 
admitido POI" 

fa'! 0 

fundamefltos: 

\il!!:l>~ca\';I'IV de data de 13 de Abri 1 de 1987. por HY<,,,,,,rIY"" """"",,,,~'li 

a l'IE!cessiri a POI' des~u::I1I(l 

para as Assuntos Parlamentares. por de 27 de Julho 
fixou os efeitos a r de ;3 de 

£) process!) so vaia a ser n'l!li!etido em 12 de de 1987 e a dar entrada 
Dunal em 17 nte; 

""".flU dcs efeitos 
de efidcia do 

1987 



o Que fica de autor; a 27 de Ju 1110 de 1987. 
o acto de Jl\,m::ed,r,;ao COS; 

e)- Com <l conveniencia de apenas sa di 
para que 0 acto efeitos imediatos mas 

"""'''''''''\!''''' e !lilo em data anterior a desse des 

com a autori constanta do f)- Este. 
de 1987 
de at 

• a 
r aa data do 

conveniencia de s6 
referido na alfnea anterior; 

de 27 de Julho 
relevancia e utilida-

4. Outra e a 

a)- E 
5i 

Nestes termos a 

o 

a 0 de 

de atribuir eficacia retroactiva a 

aa emi ss~o do "':;:;, 1"0 \" 1 

verificar-se-a n~o na 
mas na data a 

data 
r aa 

esse mesmo cO!lsiderou autorizado 0 exercfcio das • como no 
caso ffsub judice" nao hil ceincidencia dessas duas datas; 

c)- Um tal tamente por 3 sol 

- uma. nada dizer a data em que se considerava autorizado 0 exerc1cio das 

autorizado 0 exerc1cio aas 
1'0 e 

- por ultimo. uma terceira. que fei a 
se cOl1sidera autorizado 0 exerc1cio 

56 a r de um momento 

um momento 

d)- Mesma que 0 Tribunal continue a considerar i a retf'oactividade do I1r!)Vim"'l~to.se!!1. 

dos seu efeitos retroactivos. pre esse 

5. 0 Ministerio Publico. ao ar-se sabre a materia. manifesta-sel1o 
do mas por fundamel1tos n!o inteiramel1te coil1cidentes com os 

Tribunal. Sumariam-se assim: 

Embora com duvi das 5e a autori do Conselho de Ministros e de eficacia 
de afi he, no entanto que a recl nao del/era ser 

a)- ou a referida e uma formaHdade essencial. nesse caso tornan§: nul0 0 acto de 
"'ii',.,"",,"''', nos termos do 88Q do Decreta-lei nQ 100/84, de 29/3. ieavel POl" 
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au constitui 
do Decreta-Lei 

es hi idade como parece inculcar a rubrica do artigo 78Q 
498/72, e entao disciplinarmen-

te, devendo 0 acto considerar-se 
nan~as e cias Obras Publicas, 

Ministros ailS 

Acrescenta 0 mesmo strada que ace rca da natureza cia 
ri do Consel de stros, como esse esta datado de 13 de Abril 
de 1987 e 0 processo s6 fo? remetido ao Tri bunal de Contas em 17 de do mesmo ano, 
esta excedido 0 praza dos 30 dias a que se refere 0 159 nQ 1. do Decreto-Lei nQ 

, de 22 de Maio. circunstancia que 0 Tribunal de conhecer do fundo do pr£ 
blema, torm:mdo-se 0 "visto" P'll1tpm:nOI·ll 

6. Colhidos os stos s, cumpre e dedo; 

apenas os dados essenciais e 

: 0 da do il1teressado Dias da Costa Gomes, em can 
das Finan~as e das Obras PQblicas, e 

tado de 1987 e 0 da concedida, em , de ,par 
do Ministro e para os Assuntos Parlamentares de 27 de Julho de 1987. com 

efeitos desde 3 de Junno de 1987. 

Os dois nao sao coincidentes de per si nas datas da sua 

o lea-se ainda mais na medida em que uma terceira data - ados 
tos retroactivos do surge e nao ser olvidada. 

o ema pari! definir a bilidade do ac 
to administrati em apre~o. dos seus efeitos? 

Desdobremos 0 onando-o 

Encaremos uma hi a de 0 acto se tarnal" com a do 
de 

Os relativos a iea am-se sempre flum 
admi strati que normal a entidi!de a que a lei 

re timidade para tal. 

Tais ados abonos de Contas. 

Proferido 0 • este. nos termos e 
POl'" do de 22 de Maio. s6 
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ser exeeutado e r efeitos eo-fjnanceiros s de icado no Diario da 
iea com a decl de ter sido visado 0 Tribunal de Contas. 

no nQ 2 do mesmo normativo. os cases de 
~o em que os aetas administrativos logo ser executados e 
exercfcio de e processamento de aoones. 

Tem sido ca e uniforme deste Tribunal que mesmo nesses 
cOl'lveniencia • alem de dispensar-se 0 "viste" • a 

tos do acto administrativo nan a data anterior a do 
de que formalmente 0 consubstancia. 

mente. 

s um acto s6 
se definiu 0 

ur 

data em 

S6 assim nio sera se algum to declarar o contrario e eie sa mos 
trar constitucionalmente correcto. 

Adiante-se agomuma hi 
que "'OTln""rl,'" e condicionado a uma 
do Governo que nao e 0 que 0 

cho de • que. alias. e de data 

Como e 6bvio e 1 de s6 deve ser 

oe:'Pd'CflQ de .. ,,,,,"",,,,,,,'" 

qmwamelHe a de urn membro 
um 

o de au 
assim tivesse acontecido, nao se sucederiam as i-

Qual e, a natureza: deste acto autorilador? Uma formalidade essencial, uma condi 
de eficicia au a "'''11;'<1''''10 de uma mera i hi i dade? 

Dada a CirClIl'lSUllcia de lnteressado ser um 
i bilidaae. Todos os aetos 
Comissao Instalaaora aa Admini 
rectos traduzindo-se a falta aa 
meramente disciplinares como estabelece 0 

9 de Dezembro, que aprovou 0 Estatuto da 

• afigura-se-nos tratar-se de mera 
i nteress.ll.do na sua i dade de da 

de Sines sao valid05 e substancialmente cor 
aridade formal com. efeitos 

782 do Decreta-Lei nQ 498/72, de 

POI' 1SS0 masma Se considera 0 dos Ministro 
nan~as e das Obras Publicas. e Comuni SEl declara que a 
non"!eo.'cao ~ efectuada pOl" converH enci a de servi ~o ao abri go do nQ 2 do 
Decreta-Lei nQ 146-C/80, de 22 de Maio. 

Como outra data do illfcio de nao e nele indicada. infere-se daf que a r da data aa 



em que 
Tratando-se de urn 
ra 

esta tamente 

cada a analise do 
essa 

entrada efectiva de 

nl!. sua esfe-

saber se um mero de autoriza 
a uma data anterior a sua 

Pelo cOllcluir-se com relativa segurall~a que nao e o fUlldamento em 
a reso1 reclamada. 

Um ultimo se () da a t{)mar facto de. sendo () 
13 de Abril de 
do mesm{) 

s6 ter remetido ao Tribunal de Contas em 

E que. desse modo, mastra-se do 0 dos 30 01 se refere {) 15il ,nil 
1, do Decrete-lei nil • de 22 de t"iaio. 

Verifica-se na verdade que, obstante ser esse facto do conhecimento do Tri 
apesar d1SS0. devolveu processo para esclarecimento de relativos 
ria de ftmdo. aceitanao a vidade da 

Isso nao 
to aa 5i 

sede 

do. como na 
Maio. Para 0 efaita. 

acordaa. que transite em 

Neste termos 

ta Gomes 

Sao devions emolumentos 

LisDoa. 23 de Fevereiro de 1988. 

e a de considerar 

de contas se de va 

cad a a de 

22 de 
a do 

Estado 
Dias da 



aa) - Orlando Soares Gomes da Costa 
- Francisco Pereira Neto 

considerada 
- Alfredo Jose de 

a) a autori 

eia destina-se 
a !,ossibHHar liO 

te est6 inibido; 

-25 

ho vencido entendendo que a reel devia ser 

conclusao mas apenas com os ntes fundamentos: 
[statuto da e um acto i da 

para a mas sim 
icas de que estatutariamen 

c) a foi um acto ido em conformidade com as atribui~Oes da e~ 
tidade que 0 cou - nQ 2 do artigo 3Q Decreto- nQ 508/77 14/12. 

restitulu eficacia a • retirando-lhe a susce-
por este Tribunal uma vez que se verificava 0 pr£ 

cesso fOl submetido ill vista - arti 14Q da Lei nQ de 26/5: 

e (} excesso dos prazos do artigo 15Q nQs 1 e 3 do D.L nQ de 22/5. nao ob~ 

ta a que 0 Tribunal idade do acto submetido ill vista. mas apenas i~ 
termos do artigo 38Q do D.l. nQ 22 257 de 

das eontas do 

- Jose Antonio ta 
- Pedro Tavares do Amaral 
- Joio Manuel Neto (vencido: gava a reel por sa verificar a ex-

Fui 

!'Ia medida em que foi excedido 0 pralo de 30 dias a que se refere 0 ar 
1 do D.L. nQ 146-C/BO de 22 de Maio). 

a) - Jose Alves Cardoso 
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lNDEFERlMENTO LlMlNARDE PEDlDO DE 

LEGlTlMlDADE PARA RECORRER 

Carece de legitimidade para recerrar de indaferimanto limlnar 

de urn padlde de raclsmaQ8e quem nac e parte principal ns causa 

qua tanha ficsdc vBnclea, 

Conselheiro Re 
Dr. Pedro Tavares do Amaral 

Autos Reclama980 
NQ 42/87 
Ses de 87/1 

1 - POI" resol de 28 de Abril de 1987, processo nQ 17 429/87. fei recusado 
vista ao diploma de de Jose Manuel ~orreia Domingos como tecnico or de 
19 classe do Instituto Nacfonal de Investi as raz5es indicadas na me sma 
resol 

2 - Nlo se conformando com tal decislo. 0 velo reclamar da 
mesma nos termos do de reel nQ 

) tendo essa sido liminarmente POl" de 4 de Junho do 
ana corrente. POl" tel" entendido que entidade carecia em absolute de timidade 
para a formula. I" • 

3 - E desta decisao que vern i 
cultura, nos termas do nQ 
menta de que se u criteria diferente 
visar os processos de 
ciasse. ali identificarlos. 

Juntou v4rios documentos, 

Secretario de Estado da 

de 26 

de 
para 

Ii'! 

4 - Admitido 0 recurso fOl dada vi sta ExmQ Procur1l.dor-Gera , que no seu 
to parecer de fls,entende que 0 mesmo nao deve 5er tido em virtude de 0 recorrente ca 
recer de timid1l.de uma vez que nao > muito menos, veneida nil. reel 
liminarmente indeferida. 

Se assim nao for entendido. deve ser 
mento ao recurso. 

ndeferimento liminar neiaarlOO 



5 - Corridos os sios cumpre declo;r. 

- Como se py'ocesso de reel nQ 23/87 e do processo de vi sto nil 17 
tos por j nha aos autos, 0 Senhor Secretari 0 de Es tado da tura nao teve 
interfen~ncia nos mesmos uma vez que 0 autorizador do visto fal 
recusado, 0 Sr. Ministro aa cultura. Pescas e Al que 
veio a ser devidamente notificado da reso! de recurso e corn ela se conformou-e a re 
cl fo; deduzida 0 vi dente do Instituto Nacional de 

o Sr. Secretario de Estado da cultura e, asslm, i para a 
recurso uma vez que nao se considerar. de modo algum, como 

ci tenha ficado vencida 680Q, nQ 1 do de Processo Civil~ 

De resto e como acima referimos, uma vez que se mantem inc61ume a dO 
liminal" de indeferimento, este teria, necessariamente, de ser ccmfirmado nega!! 

do-se,l assim, ao recurso. 

7 - Em face do e sem necessidade de mals longas , acordam os Jufzes do 
Tribunal de Contas, em sessao a, em nao tomarconhecimento do recursopor 
11 timidade do recorrente. 

Nao sao devidos emolumentos. 

Cornuni necessarias 

Lisboa, 5 de Novembro de 1987 

aa) - Pedro Tavares do Amaral 
- Orlando Soares Gomes da Costa 
- Alfredo Jose de Sousa 
- Joao Manue 1 Neto 
- Jose Antonio ta 
- Francisco Pereira Neto de Carvalho 

Fui presente 

- Jose A'!ves Cardoso 



LEGISLAcAO 
,j 
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de aplicacao do artigo 106Q da Lei 
nQ 38/87, de 23 de Dezembro (Lei Organica dOB 
Tribunais Judiciais). 

economlca das despesas 
publicas. 

- Estabelece os formularios dos diplomas 
elanaao8 do Gaverno. 

- Da nova redac~ao ao artigo 11Q do 
Decreta-Lei nQ 529/85, de 31 Dazembro, que 
aprovou Organica Ministerio 
NegocioB 

- Aprova a tabela de rBlLuneracoes base para 
os tres raiDS das 

- Aprova a tabela de remuneracoes base para 
os tres ralos das Forcas Armadas 
durante 0 periorlc de servico lIiiitar obrigat6rio 

- Aprova 
COil fUIllioes 
Publica. 

- Aprova a 
do do 

linutas de contrato8 e 
previstoll 

de 
de 
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da Judicii,ria. 

- Altera a redaccao de tim do 
da Universitaria 

aD s 

a da do 
Porto. 

- Decreta-Lei nQ li.ill.t. de 29 de Abdl 

o Instituto Portugues de Arquivos 

cOflselho 
aprova~ao das contas de 

de 

a Lei 
Superior de Educa~ao 
1ecnica de Lisboa, 

das Pescas. 

de 
e 

competindo ao 
prolDver a elaboracao e 

e ao 

Organica do Instituto 
, aa Universidade 

organislo dotado de 
de autollolliia 

cOlilpetincio ao 
conta 

Organica da Direc~ao
autolloillia 

competindo ao 
a 

a julgalento do 

da Direcgao-Geral 

- 1st abe Ieee a organica da Direc~io-Geral 
da Qualidade do Allbiente. 

- Rasolucao ~ Conselho ~ Ministros nQ 
12188, yublicada ~ 11 de Abril 

- Aprova 0 Regimento do Conselho Superior 
de Seguran~a Interna. 

- Portaria ~ ill.ill.... de 1. Ml 

- Aplica 0 Decreto-Lei nQ 384-B/85, de 30 
de Setellbro, a08 fisioterapeutas do quadro do 
Instituto do Kmprego e Forlaeao Profissional. 

- Aprova 0 Regulamento dos Concursos de 
Provilento dos Lugares de Assistente Hospitalar 
cia Carreira Bospitalar. Revoga a Portaria 
nQ 141/85, de 13 de Mar~o. 

- Portaria nQ229/88, ~ 11 ~ 

- Atribui aos titulares do diplola de 
estudos superiores especializados el Auditeria 
do Institute Superior de Contabilidade e 
Adlinistra~ao de Aveiro que nele hajam 
ingressado com a titutlaridade de ula das 
habilita~oes a que se referee as alineas a) e b) 
do nQ 2Q do. Portaria nQ 686/86, de 14 de 
Novembro, ° grau de licenciado em Auditoria e 
aprova 0 modelo ds respectiva carta de curso. 

- Estabelece a tabela de equivalencia do 
ensino ministrado em ao ensino ministrado 
em Portugal. 

- Po rtil ri a ~ lliill...- ~ 21 ~ A.li.ill 

- Deterilina que os funcionarios integrados 
com a categoria de adjunto tecnico principal 

para a de tecnico adjunto 
especialistii, ao do 11ll 
193/87, de 30 de 
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de 

15-A/88, Dublicado 
"""""~~= distribuido em 

as reluneracoes relativas a 1981, 
corrigidas da cOlpensaqao devida pela introducao 
do imposto profissional. 

- Despacho Normativo nQ ~ publicado em 
~ d& Abril 

- Fixa em 160 000$, iliquidos, 0 valor 
padrao mensal para 0 cargo de Director-Geral. 

- Regulamenta 0 juridico do pessoal 
nao docente dos estabelecimentos de enBino nao 
superior e da nova redaccao a diverBos artigoB 
do Decreto-Lei nQ 223/87, de 30 de Maio. 

o EBtatuto dos Deputados na Regiao 
Autonola dOB Acores. 

as normae que regulamentam os 
concursos para 0 docente dos ensinos 
pre-prilario e primario. 

os concursos de 
e 

- Altera os concursos de pessoal docente 
para OB ensinos preparat6rio e secundario na 
Regiao Autonoma dos Acores. 

- Decrete Legislative Regional nQ IS/8S/A, 
puhlicado em 21-de Abril 

- Altera a organica daB servicos da 
Assembleia Regional da Regiao Aut6noma dos 
Acores. 

-~ Legislativo Regional Jl[ 1L.W.L 
publicado ~ d& ~ (SupleBentQ 
distribuido ~ ~ ~ Ahr1ll 

- Dota a Direc~ao Regional de Agricultura 
(DRA), da Secretaria Regional de Economia, de 
autonolia adminiBtrativa e financeira. 

-~ LegislativQ Regional Jl[ ~ 
publicado ~_ d& AhriL 

- Aprova 0 

Madeira para 1988, 

d3 

da Regiao Autonola da 

da Secretaria Regional 
da Madeira. 



enquanio 
Decreio-Lei 
aplicar 
nQ 4 do 

COil 

- pOI' do 
e) do nQ 2 do da 

, aa norma do do 
nQ 215-B/15, de 30 de Abril, 

ao releter para 0 artigo 16Q do 
nQ ,de 7 de , faz 
i:lUI..J""""", sindicais 0 disposto no 

-~ ~ Tribunal Constitucional ~ 
~ publicado no Diario aa Republica, 
1 ~ M. 21 M. full 

- Daclara a inconstitucionalidade, COl forca 
obrigat6ria geral, da 1~, 2g, 3~ e 4g norlas da 
delibera~ao nQ 11/CM/85 da Camara Municipal de 
Lisboa €, nos terlos do artigo 2822, n2 4, da 
Constituicao da Republica Portuguesa, com 
ressalva, poral, da situacao dos contribuintes 
que nao ainda pago, no todo ou em 
a "tarifa de sanealento', restringea-se os 
deUos da inconstitucionalidade de tal lodo que 
eles s6 virao a produzir-se para 0 futuro, on 

da data da publicacao do presente 
cia Republica. 

Constitutional ~ 
11.Lft.8... pllbli cado lllL lliti.o. da. Republica, 
L~ !k 

- ftao a ineonstitucionalidade das 
norlas dos artigos 6Q e 1Q, nQ 1 e 2, do 
Decreta-Lei nQ 436/83, de 19 de 
deelara, com forca obrigat6ria geral, a 

restantes Dorlas do 
leSIIO Decreto-Lei; lillita os da 
inconstituclonalidade ell de salvaguardar 
a eficacia portarias ellitidas ao abrigo do 
artigo 2Q do Decreto-Lei n2 436/83 e 0 resultado 
das avalia~oes fiscais extraordinarias 
realizadas ate a data do presente 
ac6rdao. 

- Altera 0 artigo 70Q da Lei nQ38/81, de 23 
de Dezembro (Lei Orginica dOB TribaD.is 
Judiciais 1. 

- Decreto-Lei ~ ill.ill... M. Z. d.e. ll.ill. 

- Estabelece medidas de proteccao social DO 
ambito do trabalho, do elprego e da forla~ao 
profissional e da seguranca social para 
aplicacao da Convencao da CEE no dominic do 
apoio da CODvencao Kuropeia do Carvio e do Aco 
ao reordenamento sectores siderurgicos BI 
crise. 

- Decreto-Lei 

- Torna extensivo aos lestres 
institutos superiores de engenharia 0 regime do 
Decreta-Lei nQ 311/84, de 2& de Sete.bra 
(Regalamenta os cursos de cOlplemento de 
formacao de profesBores de TrabalhoB BIBalis ... J 

c2rreira 

de fiels para a 

dos organ is lOB e 
da Kducacio a 
e jardilll 
relativas a 
de 



e de inspeetores-orientadores para a carreira 
teeniea de inspee~ao ou teeniea superior e 
tecniea. 

- Decreto-Lei nQ ll.illL. de II de Maio 

- Estabelece DOflas relativas ao aces 50 a 
carreira de investigador. 

- aprova a Lei Organica da Auditoria 
Jurldica da Presid§ncia do Conselha de 
~iniBtr05. 

- Regile de isen~ao do IVA e dos impostos 
espeeiais sobre 0 consulo cobrados na ilporta~ao 
de lercadorias contidas na bagagem pessoal dos 
viajantes. 

- Decrete-Lei ~ 116-A/88, ~ la ~ ~ 
(Suplelente distribuido el ~ de Maio) 

- Reve a disciplina juridica dos planos 
regionais de ordenalanto do territ6rio. 

- Decreto-Lei ~ 176-8/88. ~ la ~ ~ 
(Supielento diatribuido Wl ~ ~ HaiQl 

- CriB 0 Centro de Investiga~ao e Forma~ao 
!aria Candida Marques de Sousa Selrao da Veiga 
da Cunha. 

- DecretQ-Lei ~ illLII.L ~ 21 de. ~ 

- Transfere competencias do Gabinete da 
Area de Siles para outros departamentoB. 

- Apr;vI a nova Lei Organic a da Inspec~ao
Garal de J,)gos. 

- Decreto-Lei ~ ~ ~ 2f de. ~ 

- Aprova os veacimantos da PSP. 

1-
- Procede a revisao do Regime Juridico da 

Duracao e Horario de irabalho na Administracao 
Publica. 

- Decreto-Lei nQ ~ de 28 ~ Maio 

- Reve 0 regime remuneratorio dos militares 
do quadro permanente, 

- Decreto-Lei llQ ~ de 28 de Il.tiQ. 

- Aprova os veacimentos da GSR e da Gr. 

- Decreto-Lei nQ 192/88. de ill. de Maio 

- Aprova a Lei Organica do Instituto do 
V inho do Porto. 

- Decreto-Lei nQ ~ ~ II de.1l.tiQ. 

- Altera as normae relativas a selec~ao de 
pessoal para 0 Servi~o de Estrangeiros e 
Fronteiras. 

- Aprova a convencao entre 0 . Governo 
Portugues e a Comissao das Comunidades 
Europeias-Conven~ao CECA. 

- ResQluGao ~ ConselhQ ~ MinistrQs 
Il2lli.8L publicada Wl 2. ~ 

- Cria linhas azuis em servi~os e 
organismos da Administracao Publica destinadas a 
UBO exclusivo de pedidos de informacoes, por 
telefone, por parte do publico. 

- Homologa 0 protocolo que criou 0 Centro 
de Formacao Profissional cia Industria Textil 



estabelecilentos 



da 

- Actualiza os docentes dOB ensinos 
preparat6rio e secundario. 

- Define 0 regime juridico do pessoal nao 
docente dos de ensino nao 
superior da Regiao Autonola da Madeira. Revoga 0 

Decreto Regulalllentar Regional nQ 7/81/H, de 31 
de Marco. 

os quad rOB docentes das 6scolas 
preparatorias 
ail Madeira 
colocacao de 

e s6cundarias Regiao Autonoia 
e fila 

tos de ensino. 
regulamentares regionais. 

um quadro 
professores do ensino 

de 
e 

de 
de 

infancia e os novos 1lI6canislos para a 
colocacao daqueles docentes. 
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Estrangeiros. 

- Da nova redac~ao ao 2Q do Decreto-
Lei nQ , de 16 de Setembro (altera 0 

mecanismo de publicita~ao dOB resultados dos 
concursos abertos nos termos do Decreto-Lei 
nQ 44/84). 

- Decreto-Lei nQ 206/88, de ll. ~ ~ 

- Introduz altera~5es ao artigo 29 do 
Decreto-Lei nQ 50/18, de 28 de Mar~o, diploMa 
que reformulou os principios reguladores do uso 
das viaturas do Estado. 

- Decreto- Lei n£ 208/88! de ll. ~ JUl1ho 

- Reve os poderes da comissao instituida 
pelo diploma cia extin~ao do Instituto de Gestao 
e EBtruturacao Fundiaria. 

- Dec re t Q-Le i n£ 2.1.4.L81.. ~ 11 ~ J.iJ.n.bQ 
fSuplemento distribllifuQ ~ 21 ~ ~ 

- Regulamenta a nova Lei Organica dos 
Tribunais Judiciais. 

Integrado de 
dOE A90res 0 Centro 

de ProfesBores. 

a passageil de 



atelltados 

a disciplina da amissao de divida 
publica de curto prazo. 

- Decreto-Lei 

- Aprova a 
PlaneaJlento e 

da carreira de 

da Direc~ao-Geral de 
dotado de 

antonomia administrativa e financeira e cnja 
conta de gerencia sera anualmente submetida a 
con5idera~ao do Tribunal de Contas. 

-~ Reguluentar n2 2.illL d.t 11 d.t 
Junho 

- Cria a comissao instaladora do Instituto 
das Comunica~oes de Portugal (Cl/Iep). 

- ResolllGao WL 
2lill... pllblicada n 

- Fila 0 valor padrao mensa I para 0 posto 
de cOlandante-geral da Policia de Segllran~a 
Publica em 160 006$ 

- Fixa 0 valor padrao i8nsal para 0 posta 
de general em 160 000$, 

!1ill. 
~""""""'-".lL ,.........,,",-,,-,Ll>I.ULlL n d.f. J.\mlJ.Q 

-2 

~~ nQ 392188, d.t 20 d.t J.\mlJ.Q 
o no Decreta -Le i 
-nonas sobre 0 

sector publico- a entidades 
aciministracao 

- !pliea ao pessoal taenico auxiliar dos 
servicos complementares de diagnostico e 
terapeutica as di8posi~oes do Decreta-Lei nQ 
384-B/85, de 30 de Setembro, e da Portaria nQ 
256-A/86, de 28 de Haio. 

- Fixa a tabela de ajudas de custo para ° 
pessoal das docentes do ensino 
superior universitario e politecnico e da 
carreira de investiga9ao a de 
1 de Janeiro de 1988. 

- Despacho ""'-"-"""-"-"'-'-"
i d.f. Junho 

lliB..L publicado n 

- Determina a defini~ao de regras e 
procediIDentoB a adoptar palas entidades 
candidatas ao apoio do Fundo Social Ellfopeu. 
Revoga 0 Despacno Normativo nQ 54/87, de 25 de 
Junho. 

de pessoal cia Direc9ao 
, na Regiao Autonoma 

do lIleS1!lo. 



Constitucional nQ 
=~= no DUrio da Republica, 

21 de Junha 

- Decide pronunciar-se pela inconstitucio
nalidade de algumas norlas do Decreto da 

da Republica n2 8l/V, (revisao do 
regime juridico da cessa~ao do contrato 
individual de trabalho, do contrato de trabalho 
a terlo e 0 regime processual da suspensao e 
redu~ao da presta~ao do trabalho), 

- Ac6rdao do Tribunal Constitucional nQ 
108/88, publicado no Diario da Republica, 
1 Serie, de 25 de Junho 

- Decide nao se pronunciar pela 
inconstitucionalidade das norlas dos artigos 1Q, 
2Q, n2 i. 42, 82, e 92 do Decreto n2 83/V da 
Assembleia da Republica e pronunciar-se pela 
inconstitucionalidade da norla do artigo 7Q. nQ 
29, do 18SI0 diplola. 

- Declara a inconstitucionalidade COl for~a 
obrigatoria geral da norla constante do nQ 1 do 
artigo 30Q do C6digo das Expropria~oes (Decreto
Lei n2B45/76, de 11 de Dezelbro) por viola~ao do 
n2 2 do artigo 62Q e do n2 1 do artigo 132, 
ambos,da Constituicao da Republica Portuguesa. 

53/SEKS/68-II, publicado ~ ~ 
Iii Repliblica, II ~ ~ ill... ~ 2.l1. ~ 
J.iuJill. 

o de in3tala~io da Escola 
Superior de Educaclo do Instituto Polit~cDico de 
Lisbol ate 14-5-89. 



(Supleiento 

cia Republica. 

do 
do selo a que 

da reapectiva Tabela. 

a docentes de algumas escolas de 
de dedica~ao exclusiva e de 

remunera~oeB previsto ne Decrete-Lei nQ 145/87, 
de 24 

do Departamento para as 
Kurepeu. 

2 cargos ;18 

a nova estrutura 
do aa 

as carreiras 

- Decreta Regulalentar 
JulhQ 

superior 

- AHera 0 Decreta Regulalllental' nr! 18/80, 
de 23 de Maio, referente as delega~oe8 regionais 
aa Secretaria de Estado da Cultura. 

- FroTroga POl' um anD 0 de 
funcionamento em regime de instala~ao cia Sec~ao 
Regional do Tribunal de Contas dos 
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de 
do 

de fonar;ao 
dOll 

de 
do 

tratamellto 
do Pessoal 

os corpos 
e respectiva 
aplica~ao do 

Adlinistra~oes dos 
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de 

- Altera d 

ao 



1 nos termOR 

- Declara a 
forea 
do Decreto-Lei nQ 
COlO interpretado pela 
do nQ 
parte em que se 

do 
disposto no ariigo 512, 

publica~ao 

Ii inconstitucionaiidade, COID 

normas constantes 
crime de 

- Declara a inconstitucionalidade, com 
normas constantes 

do crime de 

COlltas e 
dos Acores os 
estrangeira para 1988. 

1 

- Desp. conj. 110/ME/88, Dublicado no 
Diario da RepUblica, II Serie, fiQ 155, ll.t 
7 iNIL. 61031 

em regile de 
estahelecilllentos de superior. 

- Deep. 65/SEES/BS-XI, ="""-"'= 
Republica, II 

J u lho iNIL. fi.illl 

diversos 

- Prorroga 0 de instala~ao da Esc 
de Educacao de Portalegre ate 18-6-89. 

- Altera 0 regime 
de cargos politicos. 

1 • 
-i,&l 

1 
'-"'''~~= ;u~"""-"-"''''''''''- mll \k AOO.iLl 



quadro. 

- Decreto-Lei 112 215/88 1 de ! de Agosto 

- Reestrutura 0 Departamento de Recursos 
BUlanos do Ministerio aa Saude dotando de 

11<"'1""""' (\ Centro 

- Procede a integraJ;:ao do pessoa 1 e do 

de uma linha de 
financeiro de 

n2 

de recrutalento 

de 



da 



do 

de 

eLe 3, da 

com 

por 
.n 
,1) , 

peS30as 



- Define a autonomia das universidades. 

- Decreto-Lei 316/88, de ~ de Setelbro 

- Estabelece 0 novo regime remunerat6rio 
dos cargos de governador civil e de vice
governador civil. 

- Decreto-Lei 3i9-A/88, de ~ de 
Setemtro (Suplelento distribuido em ~ de 
Setel!!brol 

- Cria a Universidarle da Madeira. 

-Decreto-Lei nR 319-B/88. ~ ~ de Setelbro 
(Suplelento distribuido ~ ~ ~ Setelbrol 

- Aprova a Lei Organica da Universidade da 

-213-

- Decreto-Lei nQ. 331/88, 27 Setembro 

- Subsidio de alojamento para directores-
-gerais ou equiparados quando colocados fora de 
um raie de lOOkm da sua residencia permanente. 

- Decreto-Lei nQ. 334/88., de 21 Setembro 

- Estabelece 0 regime da lntegracao dos 
assistentes das carreiras docentes 
universitarias e de investigacao Da carreira 
t~cDica superior. 

- Decrete-Lei 

- Consigna as 
sobre 0 8lli 

Estradas. 

Beira Interior. custo 

- DecretQ-Lei nR 3Z0-A/88. dt ~ ~ 
Setelnbro ISuplemento distribuido ~ 
~ SeielllbrQ) 

- Altera algumas disposi~oes do Decrete-Lei 
nQ. 391/80, de 22 de Novembro, relative a 
COIDissao Naciooal para as Comelllora~5es dos 
Descobrilllentos Portugueses. 

a do GabiDete do 

- Decreta-Lei ~ ~ 

- Aprova Ullla nova 
Departamento para os Assuntos 
Europeu (revoga 0 Decreto-Lei n. 
de Abril). 

- Altera 0 

Agosto, relativo 
colocados nas 

organica do 
Social 

) de 16 

) de 11 de 
mili tares 

- Decreta-Lei ~ ~ 2.a ~ Setembro 

das 
e dos Aproveitalllentos 

GOS. 



dos 

- Decreta-Lei 

Tecnica de Lisboa. 

- Integra 0 

DeSell'loiviBlento 
do 

os da 

pessoai do d.8 
no guadro de 

Coimbra. 

tuto Nacional de 

elahora~ao do 

as Euas 

Emprego 2 
B, 



- Desp.93/SlKS/88-Xl publicado no Diario cia 
Republica, 11 Serie, nQ 208, d~ ~ de 
Sete.bro ~ 8233\ 

- Prorroga 0 de instala~ao da Escola 
Superior de ~duca~io do Instituto Politecnico de 
Viana do Castelo ate 29-8-89. 

- DespaQhQ con.lunto 155/MKl88, 
publicado llQ. lli.rlsL da Republica, LL 
lli.k... ~ Z2L. ~ 21 ~ Seteillbro .t:min 
lli1l 

- Determlna 0 fim do periodo de instalacao 
do Institute Superior de Educacao Fisica e da 
Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, com efeitos a partir de 6-1-88 e 1-3-88, 
respectivalente, 

- Jlli.ri.Q. ~ Republica! II SIDh llf lHt.. <k 
a <k ~ <k liaa lauplemento 
distribuido ~ II <k SetelllPro (pag.716Q-
LID 

- Farecer do Tribunal de Contas sobre a 
Conta Geral do Estado do ano economico de 1982. 
229Q., a1. al, e 2S4Q. da Constituicao, 

-27 
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PUBLICA~OES ENTRADAS NA BIBLIOTECA DESDE 

1 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 1988 

o GENERALIDADES 

01 BIBLIOGRAFIA 

81 - BOLETIM BIBLIOGRAFICO. A1fragide, 1988 
Boletim bibliogrUico/ Centro de Informa\;ao e Documentalfao do Instituto de Il'lfonM
tiea do Ministerio das Finan~as - NQ OOIr (Mar. 1988).- Alfragide: C. de 1.0. do 
I.I.M.F., 1988.- 21x30 em. 
B.T.C.: E.20- 98-D 

82 - BOLETIM DE SUMARIOS. A1fragide, 1988 
Boletim de sumarios/Alfragide/Centro de Informa~ao e Ooc~enta~ao do Instituto de I~ 

formatica do Ministerio das Finan~as.- nQ 106, (Maio 1988).- Alfragide: eID I.I.M.F •• 
1988.- 76p.;30cm. 
8.T.C.:E.20-98 

83 - BOLETIM DE SUMARIOS. A1fragide, 1988 
801etim de sumarios/ Centro de Informa\;ao e Documenta\;ao do Instituto de Informatica 
do Minsiterio das FimHl<,;as.- nQ.s 104-107 (Mar. - Jun. 1988).- Alfragide: C.I.D •• LI
M.F •• 1988.- 30 cm. 
B. 1.C.:E. 20-98 

05 PUBLICA~OES PERICDICAS 

84 - ALIMENTAR. Lisboa, 1987 
Alimentar: Revista portuguesa de alimenta~ao/dir. Mario Rodrigues Correia; Centro de 
forma~~o profissional do sector alimentar.- nQ 8 (Nov.- Dez. 1987).- lisboa: C.F.P.S. 
A., 1987. - 30cm. 
B. T .C. :E.13-218 

85 - ALIMENTAR. Lisboa,1988 
Alimentar: Revista portuguesa de alimenta~ao/dir. Mario Rodrigues Correia; Centro de 
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do sector alimentar.- Lisboa: C.F.P.S.A., 1988; - ;30cm. 

86 - INFORMAR. sboa 1988 
Informal"': consumider/dir. Manuel Lucas Estevao,- nR 17 (Mar.- Abr. 1988). 
-Lisboa: Institute Nacional de Defesa do Consumidor, 1988.- 30 em. 
B.T.C.:E. 20-289 

87 - SCALA. am Main, 1988 
Scala/Red, Gerhard Hofmanll.- nQ 2 (Mar. - Abr. 1988).- Francfurt am Main: Werner 
thle, 1988.- 30 em. 
B. I.e. :L 20-142 

- 0 VALENCIANO. Va1enc;a, 1988 

89 -

o Valenciano: nzemlrio regional ista pela nossa terra; ~ir. Luis Ant6nio de Matos 
Um ... - A. 34, nRs 779-789 (16 Mar. - 1 Jun. 1988).- Valen~a: Anfbal Ivloreira de Sousa, 
1988.- 43 cm.- inzenario regionalista. 
B.T.C.: E. 20-298 

3 SOCIAIS 

1 

SOCIAL. sboa 1986 - 1987 
Analise Social: revista do Instituto de Ciencias SocialS da Universidade de Lisboa: 
3g d1 A.Sedas Nunes.- Val. 22-23, 5Q, 2Q e 4Q Vols nQ5 94 - 98 (1986-1987),-
Lisboa: Instituto de Ciencias Siciais da Universidade de lisboa 1986·1987.- 23 v. 
- cinco numeras par ana. 
B.T.C,:E. 20-276 

STICO. sboa f 1985 
Anu~rio Estatfstieo: e Madeira: 1984 -1985 = Annuaire Statistique: 
Continent, Azores et Madere: r. Jose Francisco Costa.- ( 
boa: Inst1 Nacional d? Estatfstica,1985. .; 30 em. 
IL T.C.: E. 5-78 
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MENSAL DE sboa, 1986 
Boletim Mensal de Estatfstica: Continente, e Madeira = BUlletin Mensuel de Sta 
tistique: Continent Azores at Madere/ Instituto Nacional de Estatfstica; dir. Manuel 
Jose Vi1ares.- A. 58. nQ (1986).- Li : INE, 1986.- 30 cm. 
B.T.C.: E. 5 -128 

9~ - GREVES 

93 -

Greves: 3Q trim. 1987/ Departamento de Estatfstica do Ministerio do Emprego e Segura.!! 
~a Social .- (18 Mar. 1988).- Lisboa D.E E.S.S., 1988.-(Informa~ao Estatistica(sln 
tese)) - 30 cm. 
B.T.C.: E. 20-301 

DE SALARIOS CONVENCIONAIS 
rndice de salarios convencionais: 4Q trim. 1987. - (27 Abr. 1988).- Lisboa: Departa
:nento de Estatfs ti ca do Mi nl steri 0 do Emprego e Seguran~a Soc; a J, 1988. - (Infonnal¥do 
Estatlstica (Sintese)). 
B. I.e.: E. 2C .. 301 

94 - INQUERITO TRIMESTRAL DE ~~REGO. Lisbo~ 1987. 
Inquerito trimestral de emprego/ Departamento de Estatistica do Ministerio do Emprego 
e Seguran<;:a Social.- (Abr. 1987).- Lisboa: D.E.M.E.S.S., 1987.- (Informa<;:do Estatisti 
Cd (sintese)).- 30 cm. 
B.T.C.: E. 20-301 

95 - INQU~RITO TRIMESTRAL DE EMPREGO, Lisboa, 1988 
Inquerito trimestral de emprego: Jan. 1988: indice trimestral de emprego: Continente
Homens , /~u J heres/Departamento de Estati sti Cd do Mi n1 steri 0 do Emprego e SeguNn<;:a So 
ciai.-(15 Abr. 1988).- Lisboa: D.E.M.E.S.S., 1988.- {Informa~ao Estatistica (sfntese». 
- 30 cm. 
S.T.C.: E. 20-301 

- TRIMESTRAL DE EMPREGO II 
Trimestral de emprego II: remunera<;oes; dur-a<;ao de trabalho: evolu<;ao remunera~oes m! 
dias base 1987:grandes grupos de actividade econ6mica: homens-mulheres/Departamento 
de Estatfstica do Ministerio do Emprego e Social.- (16 Mar. 1988).- Lisbo~ 
D.E.M.E.S.S., 1988.- (Inquerito trimestral emprego 11).- 30 em. 
B. I.e.: E.20-301 

32 POL1TICA 

97 - DEMOCRACIA E LIBERDADE. f 1987 
Democracia e Uberdade/ <iir. Eugenio Anaeoreta Correia.- nQ 41 (Jan.- Jun. 1987).- Lis 
boa: 1 Instituto Amaro da Costa, 1987.- 25 em. 
S.LC.: G. 
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98 - TRIBUNA ~.~~~. Hamburgo, 1988 
Tribuna Aleml: resenha mensa1 Oil. imprellsa aleml /Friedrich Reinecke.- nl:! 362 (Maio 

.1988).- Hamburgo: F.R., 1988.- 40cm. 
B.T.C.: E.20-143 

33 ECONOMIA 

99 - ANDRADE, Joao Sousa 
L' Etat. le marche et la monnaie/ Jalo Sousa Andrade; And~ Ch~meil.u.- lisboa: 
Imprensa Nacional Casa dil. Maeda. 1987.- 764p.: graf. - (Estudos Gerais: Serie 
si 
B.I.C.: G. 

- THE ECONOMIST. London, 1988 
The Economist/dir. it. Domenico Tassiresni. - Vol. 307 nQ 7545 (April 9. 1988).- Vol. 
307 nQ 7552 (May 28. 1988).- London: The Economist Newspaper, 1988.- 27cm. 
B.T.C.: E.20-270 

101 - PORTUGAL. MINISTtRIO DO PLANEAMENTO E DA ADMINISTRA9AO DO 
TERRITCRIO. 

1 

Desenvolver e modernizar 0 pafs: 1 ionas de iu::tuat;!o para 1988: Relat6rios Gop's 88 
nisterio do Pianeamento e Administrat;ao 00 Territ6rio. Secretaria de Estado Pla-
neamento e do Desenvolvimento Regional.- Lisboa: M.P.A.T •• S.E.P.O.R •• 1988.- 137p.; 
20 em. 
B. I. C.: E.20-345 

Helmut, e outro 
La dette des pays en developpement: le probleme budgetaire et la 
tnHlsfertl par Helmut Reisen et Axel van Trotsenburg.- Paris: Centre 
Economiques. 1988.- 211p.- (Etud~du Centre de Developpement). 
B.I.C.:G. 

- VIDA ECONOMICA.Porto, 1988 

question dll 
Developpement 

~ida economical dir Jo~o Peixoto de Sousa .- A. 5. nQ 55 (1988).- Porto: J.P.S. 1988. 
- 41 cm. 
B.T.C.: E. 20-310 
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330.19 POUTItA ECOIOOtA 

- PORTUGAL. Ministerio do Mar 
As pescis portuguesas face a aaesao a CEEI Ministerio do Mar: red. Jose de Almeida Ser 
ra.- lisboa: Caixa Geral de Depositos. 1985.- ll5p.: map. desd.; 24cm. 
B:T.C.: E.20-344 

105 -PORTUGAL.Ministerio do Emprego e Seguran9a Social, Direc-
9ao-Geral do Trabalho. 

amenti:l\;io colectiva do Trabalho: grau de actualiza~ao das remul'lera~Oes e nheis 
mais baixos em vigor: situa\;ao em 30 de Jun. 871 Minister;o do Emprego e Seguran~a 

Social. D1 do Trabalho.- 29, 33p. (Relat6rios e AmOises: Serie "Regula:..
mentos do Trabalho"; 12 - 13). 
B.T.C.:E.20-63 

1 - PORTUGAL. Ministerio do Emprego e Seguran9a Social, Di
rec9ao-Geral do Trabalho. 
Relatorio de conjuntura: anual de 19861 Departamento de Estudos e Planeamento do Ml 
nisteria do e da Socia1.- Lisboa: M.E.S.S., 1988.- - (Relato
r10s e Ann'ises: Re 1a t6ri os de COl'lj ul'Itura; 29) 
B. I.e. :E.20-63 

- PORTUGAL • Ministerio do Trabalho e Emprego 
Regime co dacessa~!o do contrate individual de trabalho ••• : (projecto de diplO
ma para aprecia~ao publica Ministerio do Trabalho e Emprego.- Lisboa: M.T.E •• 1985. 
- 2Ip.; 3acm. 
Sep. "Boletim do Trabalho e Emprego", nil 2. 29 Abr. 1988 
B.1.C.:E. 20-62 B 

- BOLETIM DO TRABALHO E EMPREGO. ls Serie. Lisboa, 1988. 
Boletim do Trabalho e : Ig Serie.- Vol. 55. 1'12 8 - 24 (29 Fev.- 29 Jun. 1988). 
- Lisboa: Servi~o de Informa~ao Cientffica e Tecnica do Minister;o do Emprego e da 
Seguran~a Social, 1988.- 32 cm. 
B.T.C.: E. 20-62 

109 - ESPANHA. Mini io de Economia Y Hacienda. Instituto de 
Planificacion Contable. 
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Assembleia da 

l(XI) 
'''''''IT'''-i'ln e debate.- Lisboa: 

~os Tecnicos, 1987.- 228p.; 30em. 

lea. 

a dil. 
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33 ECONOMIA 

J. p ed. lit., e outro 
ic eco~omicsl edited Ala~ J. Auerbach and Martin Feldstein.-

Science Publishers, 1987.- Vol.II : ., ; 25 cm.- (Handbook 
csl Kenneth J. Michael D, Intril 

- EATWELL f e outros 
:a di of economicsl John Eatweli; Mil Peter 

ed.- London: The Mac Millan Press; New York: The Stockton Press; 
1987.- 4 vols.; 25 cm. 

ECONOMIST. London, 1988 
The st/ Domenico Tassinari.- Vol. 308 nQ 7553{4 Jun.)- nil 7569 (24 

1988.- 27 em. 

1988 
\/01. 32, nil 1 ( .- New YorK: Price 

TRABALHO E EMPREGO: 1 g sboa 1988 
de Cientffica e Tecniea 

Social.- Vol. 55. nils 25 e 26 e 15 Jul, 

- BOLETIM TRABALHO E EMPREGOe ,1988 

o -

ho e : Ii! Mirdsterio do e Social 
"' ... ",,,,,,,,,,.,.,,,, Chmtffica e Tec~iea.- Vol. 55 r.Q 27 27- Jul. - nQ 33 

de Cientffica e T~cnica do Ministerio do 
.,,,,,,,,,am;,,, Social. 1988. - 31 em. 

TRABALHO E EMPREGO. 19 
do Fmn'lf'P,m: l~ de I 

. Lisboa, 1988 
Cientffica e Tecnica 
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Social.- Vol. 55, nQs 34 e 35 (15 e 22 Set. 

201 - PORTUGAL. Minis do e . Di-

2 

1 do Traba1ho 
As estruturas sindicais uma analise evolutiva de Setembro de 1933 a 
31 de Dezembro de nisterio do e Social; red. Maria da Con-

Cerdeira e Maria Eaite Padilha.- Lisboa: M.E.S.S .• Oil'. G. do Trabalho. 198& 
- 3 vals.; 30 cm.- : Serie C - "Trabalho"; 
B.T.C.: E. 20-64-C 

- PORTUGAL. 
tamento 

o de 

e 

Ministerio do e 
30 cm. - (Relatorios e Analises; 30. 

12 vol.: 1Q trim. 1987.-

vol.: 22 trim. 1987.

vol.: 3Q trim. 1987.
B.T.C.: E. 20-63 

Lisboa: M.LS. 

203 - do Emprego e 

2 

Aumento medio intertabelar: 12 Semestre de 19871 Ministerio do e 
Social, Di do Trabalho.- lisboa: M.E.S.S •• 1988.- 146 p.; 30cm 

- (Relatorios e Analises: Coiectiva do Trabalho; 11 
B.I.e.: E.20-63 

loeaisl Comissao de r.olllrd~'!,J;!I-~O da 
C.C.R.l.V.T., 1987.- 298 p •• 21 em. 

de Lisboa e 

2 - FIN1h~CE AND BANKING~ Bruxe1as, 1988 
Finance and banking: training and Information for Senior 101 r Davi d J. Bow-

• - Jun. .- Brussels: Centre 1988. - ; 30 em • 
$B.T.C.: E.20-364 

DE LA CAMARA DE COMPTOS DE 
1983. 
£1 control economico-financeiro de los foncios 



2 

2 

2 

- TAVARES 

1110 

23 em. 
B.1.G.:G. 

B.L 

Croniea 

B. I.e.: 

o - ESPANHA .. 

Tri 

ESPANIL.1\, 

212 -
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de Navarra: 14-16 Marzo 1983.-
24 Cill. 

Camara 

p e outro 
Tavares, Antc

Rei dos Livros. 1988.- 1024 p.; 

Cascaiho.- Lisboa: Rei des Livros. 1987.- 493 p.; 

de Cuentas 
;Cooro. J. 

de Cuentas. 

Cuentas. 

Cuentas. 

Cancio. - Madrid; T.C., 1982.-

, Madrid, 1984 
aClOO de Censores Letrados y Contabies 

Jose Maria Fernandez Pirla.- Madrid: 
; 24 em. 

.1985 
<lelOn de Censores Letrados y Contables y 

Loriin Gimeno. - Madrid: Tr1 buna 1 de 

, 1986 
on de Censores letrados y Contables y 

Lor4n Gimeno; coord. Manuel 
Tribunal de Cuentas. 1987.- XV, 
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3 - Jacques 
La Cour des t, 1965.- 236p.; 22cm.-
(l'Administration Nouvel 
B. LC.: S.S. 

214 - OPINIONS. Ottawa, 1987 
Ilions / Bureau au Verificatellr General au Canada.

B.Y.G.C •• 1987.- 27, 27p.; 28 cm.- Bilingue franc. i 
B.T.C.:E. 1- ICFP- 82 

- PORTUGAL. Tribunal de Contas 

1. AOut. 1981).- Ottawa 

o Tribunal de Contas/ apres. Antonio de Sousa Franco; Jose Farinha Zulmi-
ra Queiroz; colab. Alzira Teixeira L. Moreira.-Lisboa. T.C. 1988.- (60)p.:il.:25cm 
B.T.C.: E. 20-347 

336.2 IMPOSTOS. TAMS. 

216 - ABREU/Antonio Jose, e outr~ 

C6digo do ssional: (completamente actualizado. anotado e comentado)/ 
/Antonio Jose de Abreu. Jose Yitoriano M.S.Estrela.- 2s ed. - Porto Ed •• 1986.- 8llp. 
23 em. 
B. I.C. :8. 

PORTUGAL, Leis, decretos, etc. 
Imposto do Selo: regulamento e tabela geral actualizada ••• - 7g ed. - lisboa: Rei dos 
livros. 1988.- ; 22 cm. - Indice alfab~tico e remissivo. 
B. I.C. :G. 

218 - PORTUGAL. s, decretos, etc. 
de taxas cia reforma fiscal: de lei nQ 59/V: relat6rio 

nist~rio das Finan~as.- lisboa: M.F •• 1988.- 55p.; 24 cru. 
B.T.C.: E.20-360 

SANTOS, A.H. Leal dos 
o sabre vefculos: 0 selo do automovel. 0 sobre a venda de vefcu -
105 automOveis (IVVA). sobre vefculos: sao i 5 I A.~ Leal dos Santos. 
- lisboa: Gabinete de Comunitarios. 1986. - 31 R21cm. 
- (Cadernos Divul 
B.I.C.:G. 
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336.11 

220 - PORTUGUESA DE BANCOS 
Boletim informativol Associ de Sancos. - A. 1 nQ 1 (Jun. 1988).- Lis 
boa: A •. B .• 1988.- 23 fl.; 30 em. 
B. 

221 - BANCO COMERCIAL 
Relat6rio e eontas Cornereia! - Lisboa: B.C.P., 1988.- n.; 
30 em. + anexo. 
B,T.C.: E.20-366 

222 - BANCO DE E S$A. 
Relat6rio contas: de Com€reio e Industria.- Porto: B.C,I., 1988,- 521', 
1; 30 em. 

B. LC. :E.20-305 

223 - BANCO DO 
Relatorio, balan~o e cootas: 1987/ Banco do AtHintico.- Lisboa: B.P.A •• 
1988.- ; 30 em. 
B.Le.: E.20-365 

224 - BANCO DE INVESTlMENTO S.A. 
Relat6ri e contas: 
i1.; 30 em, 
B. I.e. E. 20-367 

de Il'Ivestirnento.- Porto: B.P.I.. 1988.- 871'. 

- BOLETIM TRlMESTRAL.Lisboa,1988 
Boletim trirnestral -
ticas e Estudos Eeon6micos.
B. C.: E. 20-99 

CAlXA GERAL DE 

"bulletinl Banco de Portugal. Departamento de Estatfs-
• 10 nQ 2 1988).- Lisboa: B.P •• 1988.- 30 em. 

Admissao de valores mobili~rios a Mercadorias em con-
de tos. -lisboa: C.G.D •• 1988.- 30 em. 

DE Lisboa,1988 
: 1987/ Caixa Geral de tos.- (1987).- Lisboa: C.G.D •• 1988.-

30 
B.LC.: E. 16 
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PARA AS EMPRESAS. sboa, 1988 
I'1fnlf'lllJII .... lIn para as empresas/ Caixa Geral de Depositos. 78/88.- Lisboa: C.G.D •• 1988. 

- 30 em. 
B.T.C.: E.12-16-A 

- JUNTA 00 paBLICO 
Relat6rio e contas do ano economieo de 1986/ Junta do Cr~dito Pdblico.- 1986.- Lis
boa: J.C.P .• 1988.- 30 em. 
B.Le.: E.13-4 

- REVISTA DA DANCA. Lisboa, 1988 
Revlsta da Banca/ dir. lufs Sris Teixeira.- nQ 2-5{Abr. Dez. 1987 - Jan. Mar. 1988). 
- Lisboa Associa~ao Portuguesa de Bancos. 1987-88.- 21cm. 
B.T.C.: G. 

336. BOLSA. OPfRAWES VA BOLSA.. MfRCAIJO flNNlCflR(}" I4fRCAIJO 
PITAIS 

CA-

231 - BOLSA DE VALORES DE LISBOA. 1988 
Relat6rio :: Report / Bolsa de Valores de Lisboa.- (1987).- Lisboa: B.V.- 1987.-30cm 
B.T.C.: E.20-153-A 

- FROES, Fancisco 
Tend~ncias do mercado de capitais em 1988/ Francisco Froes.- Evora: Uni 
partamento de Economia, 1988.- ; 23 cm. Palestra na Univetsidade de Evo-
ra em 23 de Janeiro de 1988 
B. T.C. :G. 

- PORTUGAL. Governo Constituciona1 (XI) 
Pol1tica econlimica global/XI Governo Constitucional.- Usboa: Presid~l'lda do Conc£:
lho de Ministros. Oirec~~o-Geral da Comunica~ao Social. 1988.- 8p.: 11.; 30cm. 
B.T.C.:E.20-351 

338.1 EC€JKIHICA. CONJUPfTLIM.. "'''H' uu, .. , DA ESTIWTLlM. ECONmICA. CRESCIIBTO 

- BANCO DE PORTUGAL 
Indicadores ecol16micos: 1983-1987 = Ecollomic indicators: 1983-1987/Bal'lco de 

• 1988).- Lisboa: B.P •• 1988.- 15x21 em. 
B.T.C.:E.20-90 
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235 - Manue 
A economia face a CEE: balan~o de Manuela 
va.- lisboa: livros Horizonte, 1988."' 191 p.: r ~F,~"'n' co; 5) 

B.T.C.:G. 

34 DIREI'l"O. 

DOU'l"RINAIS DO SUPR~10 TRIBUNAL ADMINIS'l"RATIVO. 
Lisboa, 1961 
Ac6rdaos Doutrinais do Tribunal Administrativo/dir. propr. Antonio Simoes 
CorreiaA\lQl,AI(1961J.-Usboa:Ant6rdo Simoes Correia. 1961- .- 23 em. 
B.T.C.:S.S. 

237 - ASSOCIACIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE 
r economici nella costituizione: rassegna di 40 ann; di uri sUI 
titolo I azione fra 1e Casse 01 Cami 10 Ferrari.- Milano: 
A. Gluffie. 1987.- 2 vols.: XXIII 801 - XIV, 202 p.; 24 em. 

12 vol. Il lavoro e 1a ni 

2Q vol. Ii diritto sindacale/Mario Buoncristiano 
B. T.C. :6. 

- BOLETIM DO sboa, 1987 
Boletim do Minist~rio da 
B. I.e.: E. 

9 - DANE, Jean, e outro 
How to use a law Ii 
and Maxwell. 1987.-
B.T.C.: G. 

240 - 0 DIREI'l"O.Lisboa 1987. 

1987).- Lisboa: M.J .• 1981.- 23 em. 

Phil i P Thomas.- ed. - London: Sweet 

o direi dir. Inocencio Ga1v!o Telles; prop!". SIPEC - Sociedade Internacional da 
'U'!I""L~lV do Ensil10 e da Cultura.- A. 106Q. a 119Q (1974-1987).- Lisboa:SIPEC, 1987. 

- 23cm. - Pub Ii trimest!"a 1 que conti anteri or com 0 mesmo tftulo i ""£I,,,,,.,,,,, 
em 1974. director na era 0 Prof. Marcelo Caetano. 

B.T.C.:G. 

1988 
(1SB?) . - nQ 365 1987 - sboa: Ministerio da Justica. 1987.-23cm 
ao "Boletim do Ministeri Jllsti I1Q 365 
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PORTUGAL. Assembleia da Republica 
Actividade legisJativa da Assembleia da Republica: IV legislatura!DivisiO de Docu-
menta~io da Assembleia da ica.- Lisboa: Direc~io Seral da A.R.o 1988.- 133p.; 
30cm. 
B.T.C.: E.I-I5S-A 

3 - BOLBTIM DB DOCUMENTA~AO B DIREITO COMPARADO. sboa,1986 
Boletim de Documenta~io e direito comparado/Gabinete de Documenta~!o e Direito Com
parado.- nO 25/26 (1986).- Lisboa: Procuradoria Sera1 da Repablica. SaDinete de 
Documenta~&o e Direito 1986.- 23cm. 
8.T.C.:S.S. 

244 - CBB. Comite ~conomique et bocial, Division ~tudes et Re
cherches. 
La fonction consultative europeenne. les assemblees consultatives economiques et s~ 
ciales dans 1a Communaute europeenne: 1 'importance et le rOle de la fonction consul 
tative au niveau des Etats memb~set des regions. - Bruxel1s: Delta; Luxembourg: Of 
fice des ications officiel1es des Communaut~s europeenes. 1987.- XXVI 296p.:2ln 
B. I.C. :G. 

342. 8 DlREITO EllITOMl 

245 - PORTUGAL. Ministerio da Administra9ao Interna. Secreta
riado Tecnico dos Assuntos para 0 Processo Eleitoral' 
(STAPB) 

Actual do recenseamento eleitoral: 1987: resultados definitivos: concelhos e 
freguesias: Regi5es Aut6nomas: distritos: Macau. Estrangeiro. Pafses e Consuladosl 
IMinisterl0 da Administra~io Interna. Secretariado Tecnico dos Assuntos para 0 Pro
cesso Eleitoral (STAPE).- lisboa: M.A.I •• STAPE. 1987.- 258p.; 30 em. 
B.T.C.: £.20-118 

35 ADMINISTRA~O POBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO 

246 - ALTA AUTORIDADE CONTRA A CORRU~O 
Relat6rio/ Alta Autoridade Contra a Corrup~!o.- Lisboa: A.A.C.C •• 1988.- 2 vals. 
300)p. dact.; 30cm.- 22 vol. constituido par anexos 
B.T.C.: E.20-347 



BOLETIM I"G"F. 
Boletim aa 
Finin~as.-A.6 nQs 20-21 
tral.- 27 em. 
B.T.C.:E.1-141 
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das Finan~as, Geral de 
M.F •• I.G.F .• 1988.- Boletim trimes-

Marie Christine Kessl cr.- Paris: rondition Nationale des 
; 23 cm. 

r~'~4~'VI J. Silva, e outros 
admini strati vo: actualizado e anotado: Silva Pal 

xio. J. Sela. Carlos Alberto Fernandes Cadilha.- 4~ ed. - Coimbra. Almedin~ 
1986,-
8.1.C.:6. 

PORTUGAL. de Estado stra9ao Publica. 
Recursos humanos aa Admini Secretaria de Estado da Administra~lo PQbliea.-
lisboa: S.E.A.P., 1983.- 3Ip.; 24 em. 
B.T.C.:E. 20-349 

intermil'listerial 
- lisboa: Secretariado para a 

B.T.C.:E. 20- 355 

ADMINISTRATIVA. Comis-

Comisslo de Empresas-Administra
Administrativa. 1988.- SOp.; 21xlO cm. 

- PORTUGAL. Leis,decretos,etc. 
Trabalhadores oa admini""''''",,,··n 

ic~vel aos funcion~rios e 
Lisboa: Rei dos Livros. 1988.
B.T.C.: G. 

1 

PORTUGAL. 

iea: coleet~nea de de caricter geral 
da adrni central. e local.-

; 23 cm. Indices remissivo e crono16gico. 

I etc. 
leas: com 
1987.-

e comentarios ••• / 
25 em. 
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254 - PORTUGAL. S, I etc. 

leis sobre 0 

- 2 '1015. 339. 
B.T.C.:!i. 

51 actualizada e anotada.- lisboa: Caminno. 1988. 
Local) 

255 - PORTUGAL. da Administra9ao Interna. 
Contabilidade das locals/ Ministerio da Administra~~o Interna.- lisboa: 

Nacional-Casa da Maeda, 1983-1985.- 2 vols.; 23 cm. 
12 vol. Manual de do Decreto-lei nQ 341/83 de 21 de Julho.- 1983.-

22 vol. Manua 1 de 1I~(lmn"'nl1'_li!'l,'n do Decreta Regulamentar nQ 92-C/84 de 28 de Dezem 
bro.- 1985.

B.1.e.: G. 

256 - PORTUGAL. da Defesa Nacional. Exercito. 
Desenvohiimento da defesa para 1987/ Ministerio da Defesa National, txercito.- Lis-
boa: National-easa da Maeda, 1988.- 431'.; 30cm. 
1\1 vo1.: 
22 vol.; certas e permanentes (classes activas) 
B.T.C.: £.20-356 

251 - LEONTIEF, ly, e outro. 

2 

E1 militar: hechos y oatas. implications mundiales y perspectivas futuras/Wa~ 
51 Leol'ltief. Duehin; trade Hibbert.- Madrid: Aliann ed., 1986.-
199p.: ; 23 cm.- (Alianza Universidad: Economia; 462). - 1ft. orig. "Military 
Spending" . 
B.T.C.: G. 

v,.o't",rrl'ln ci \In : 
1987)- nl1 3 
B. T.C.:E. 20-357 

OOSCIVIS 

sboa, 1988 
Naei ona 1 de Protee~ao Ci vi 1 . - vol. 1 nQ 1 (Set. 

.- lisboa: Servi~o Nacional de Protec<;!o Civil, 1988.- 30 em 
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259 - PORTUGAL. Estado Maior da .. 

o -

lista da Armada: referida a 31 de Dezembro de MaioI' da Armada.- lisbo~ 

E.M.A., 1988.- • de .; 26 em. 
B. T.C.: E. 5-7 

LCO .......... -'-• ..,...... SEGUROS 

MARTINS. e outro 
Social em 

Friedrich Naumann Aiemanha}.- Lisboa: 
86p.: 23 cm. - Sindicais: 
B.T.C.: E. 20-362 

Oliveira Martins e 
iJroar2sso Social e Democracia. 1987.-

261 - ADSEc , 1987 
Relat6rio de actividades: 
e 
1988.- ; 24 cm. 
B.T.C.: E. 13-207 

Direc~ao-Geral de Social aos Funcionarios 
pablica • Ministerio das Finan~as.- Lisboa: ADSE •• 

~u'-~~~v. ENSINO. PEDAGOGIA 

PORTUGAL. 
Sistema 

da ssao de do 

fdutar para a comuni Comiss~o de Reforma do Sistema Educativo.- lisboa: Gabi-
nete de Estudos do Ministerio da • 1988.- : 20cm.-
B.T.C.: E.20-332 

3 - PORTUGAL. da de Estudos e 

Jovens safdos do 122 ana via ensino no ana lectivo Gabinete de Estudos e 
Planeamento do Minist~rio cia de Estudos e Planeamento do 
tituto de e Profissional do Ministerto do Emprego e SeguranCa 
cial., 1987.- 133p. (alP.; 30 cm.-(Observat6rio de Entradas na Vida Activa) 
B. I.e. :£.8-41 
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2 UNESCO 
o processo de da am~amei11W e admini da e 

educat hos: modulos de "'''''''':0,''','''' 
boa: Gabinete de E>tudos e Planeamento do Hi 

. de 200 fls.); 30 cm. 
B.I.e.: E. 8 

Unesco; traa, Carlos Monteiro.- Lis
sterio ria e Cuitura. 1987,-

265 - UNIDADE EUROPEI.A DE EURYDICE 

2 

2 

relativas a escolaridade obri a nos estados membros aa Comunidade 
ia.- III ed. Bruxelas: U.E.E., 1987,- 30, ( 21 cm.- lJersao 

B.T,C,: £.20- 353 

.ACORDOS DE PORTUGp~ COM INTER 
DENTRO D.A 1983 

Acordos de com outros e smos internacionais dentro da area eeo 
nomical Secretaria de Estado do Comercio. D1 do Comercio Externo, Dire£ 

dos Servi~os de e .- (1983-1987).- Lisboa: S.E.C.E •• 
D.G.C.E. > D.S.D, e L, 1983-1987.- 30 cm.- Falta 0 vol. reiativo a 1985 
B. I.e. :E.20-81 

7 - EXPORT.AR. ,1988 
Comercio Externo de ; dir. Eurico Roseta.- A. 1 nQ 2 • 

2£. S. 

30 cm. 
. - Lisboa: Instituto do Comercio Externo de • 1988.-

B. T ,C. : E. 20-154 

SOBRE EXTERNO.Lishoa,1983 
sobre comercio externo e Estado do 

ComerciG Externo. Df Geral do Comercio Externo. Dl de' 
e .- (1983 -

1983.- 30 em. -(Falta 0 vol.de 1985 ) 
B.T,C.: £.20- 81 

- Lisboa: S.E.C.E., D.G.C.E •• D.S.D. e I., 

269 - MERC.ADOS. shoa, 1988 
Mercadosl Instituto do Comercio Externo de 

Set. 1988). 30 em. 
B.T.C.: 20-302-A 

- I. E.P.-nQs 15-27 

o - OPORTUNID.AD.ESDE shoa, 1988 

Jun. - 1 

de os/ Instituto do Comercio Externo de - I.C.E.P.- nQs 
Set. - Lisboa: I.C.E.P., 1988.- 30 Cffi.- Revista bissemanal. 



2 

3 -

-3 

. Leis decretos, etc. 
sobre comercl0 externo: ( "' .... " .... "'''':;;n 

do Co~rcio D1 eral do Comercio .,. .... ,-_ .. -
e 

B.T.T.: E. 20-81 

DO 

5 

,1987 
Revista do Instituto Geogrifico e r. Rui Galiano Barata Pinto. 
- N2 7 1987).- Lisboa: I.G.C., 1981.- 30cm.- Publ. anual. 
B.T.C.: £.13-242 

s Crespo 
Ensaios sabre 0 nivelamento de precislo de luis de Carvalho.- Lisboa: 
Centro de Geodesia do Instituto de Cientffica e • 1988.-

( fls. desd. sendo alg. map.; 23 em.- Ensaios e Documentos: 
B.T.C.: E.20-111 

511 

-- LEBA 8 1987 
Leba: Estudos de e 
Clentffica cal. Centro de Pre-historia e 
I.I.C.T •• 1981.- 25 em.: i1. 
B.T.C. : £.13-212 

- GARCIA DE ORTA. Serie de ca. 
Garcia de Orta: S~rie de botini Instituto de 
Vol. 9. nQs 1-2 (1987).- Lisboa: I.I.C.T •• 1987.

: E.1-56-A 

Instituto de 
n2 6 (1987).- L1sboa: 

,1988 
Cientffica 

11. + 1 map. desd.; 25cm. 
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6 APLICADAS. MEDICINA. TECNOLOGIA 

61 

276 - BOLETIM 
1988 

DOS HOSPITAIS CIVIS DE LISBOA. Lisboa, 

Boletim Clfnico dDS tais eivis de Li r. Nuno Cordeiro ra.- Vol.45 
nQs 1-2 .-Jun. 1988).- Lisboa: H.C.t •• 1988.- : il.; 30cm. 
B. LC.: E.7-103 

277 - OLIVEIRA, seo , e outros 
Estrutura .e vidade dos recurses humanos nos 
veira, Ru; Manuel de Freitas Alves, Vftor Al 
mento de Recursos Humanos da Saude. Di 
soal, 1988.- ; 30cm. 
B.T.C.: E.20-303 

GESTAO 

- INSTITUTO SUPERIOR DE GESTAO 
Guia informativo: ana iectivo 
1988.- .; 21 em. 
B.T.C.: E.20-264-A 

65.01 

9 - LEROYI! ehe1 
Initiation au centrole de 
re Dubois. les Editions d' 
l' se}. 
B. LC. :G. 

Instituto 

",,,'ar.,n E 

o - DO PORTO DE LISBOA 

tais/ Francisco Cunha 01i
Freire Siiva.- Lisboa: 

de E studes e Gestio de 

de Gestlo.- lisboa: LS.G., 

Jean lochard.- (5.1.): Pier~ 
; 21 CID.- (Les Carnets de 

ndex and heading in Minist~rio das Obras publicas. 



2 -

3 -

4 -

5 -

286 -' 

7 -

Boletim 
B. C.: 

1988 
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Admin; do Porto de Lisboa.- Lisboa: H.O.P.T.e C., 

DE 
Estradas.- 1Q Trim. - Lisboa: J.A.E .• 1988.- C. 

DE ESTRADAS 
de Estradas.- (22 Trim. 1988).- Usboa: J.P..£.. 1988.-30em. 

DE LISBOA. 1987 
A. aa Costa Neves.- A. 36, nQ 276 (Set. Dez. 

PQblieas cia Admini Geral do Porto de 

DE LISBOAe sboa,1988 
de shoal Admini do Porto de LisDoa.- A. 37, nQ 277 

L., 1988.- 30 em. 

lidade: Bento.- 17g ed. act.- Porto: Porto 

OF GOVERNMENT AUDITING. 

Aud1ti ed.Donald R. Drach.- Vol. 15 nQ 2 
1988.- 28 em. 

s Interna 
sl Ministerio da Admini Interna.- Lisboa: 

, 1983- 1985.- 2 Vo15; 23 em 
Decrete-lei nQ 341/83 de 21 de Julho.-1983. 

Decreta de 28 de Dezem-
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295 - PORTUGAL. Assemble da ca. Conse da ca 
<;ao 1. 
7Q Relat6rio: 22 semestre de 1987/ Conselho da Social.- lisboa: Div. 
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1. As this sixth issue the journal goes to print an important event for the 
ASOSAI fraternity would be taking place in Denpasar Bali-the fourth Assembly 

third international seminar of The heads of Supreme Audit 
Institutions (SAls) of all member countries assembled there would be exchanging 
ideas on Issues deliberating on formulation of guidelines on role 
of audit in for efficient public administration and corporate 
management' in the light of the recommendations of the workshop held at Tokyo 
in April 1988. 

2. cope up with the changing audit environment and to 
discharge their role of securing public accountability SAIs should be to 
acquire, develop, upgrade, and maintain adequate human resources. As lS 

prime concern of ASOSAI in collaboration with 
Development and the Philippines Commission on Audit organised a 
seminar on 'Strategic planning for human resource management in SAIs' at 
Manila during 1987. The BaH Seminar wili also addressing itself to 
this under one of its sub-themes. This will again be discussed in a 
gathering at the Berlin Congress of INTQSAI in June 1989. These discussions 
may shed light on effective means of tackling the complex problem 
developing and managing the human resources. 

3. We again appeal to you to us to serve you 
case studies,audit profiles, 

. Only then can we fulfil our cherished desire of serving you 
the quality of contents the coverage. 




