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BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE 

SDMARIO 

Tres idades do Arquivo 

Recusa do Vist") 

A~~lag~o de fun9~es sem autorizag~o do Conselho 
de Ministros. Facto ' a analisar nos processes res
peitantes aos servigos de cargo acumulado. 
Irregularidade de situag~es de acumula9~o releva~ 
das por n~o haver proposito de frau de nem prejui-

zo para 0 servigo 

A responsabilidade dos juros de mora pelo atraso 
de pagamento do consumo de energia electrica, oli 
ginado pelo facto de n~ existir ve~ba orgamental 
6uficiente para fazer faoe a m0dificag~o de tari
fas em novo uontrato de concess~o e distribuig~b, 
e de natureza funoional, e por isso n~o p1de ser 

imputada pessoalmente aos gerentes 

Substituig~o total dos membros de um Conselho Admi 
nistrativo sem se ter atendid0 ao disposto no ar~ 

14 2 • do deoreto, n g·.·.26 ~~21:1o I. 

~ admitido 0 processo nestes termos por presung~o 
de quitag~o, conforme 0 artQ. 132 ., n2 • 12, do R~ 

gimento e julgado com este fundamento 

o pessoal civil dos estabelecimentos fabris do Mi 
nisterio do Exercito e considerado beneficiario 
da regalia de protec9~o e a09~o social. Consequen 
temente as despesas efectuadas pelo organismo com 
o fornecimento de almogos ao pessoal civil contr~ 
tado e assalariado, deste estabelecimento fabril, 

e legal 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

SUMARIO 

( Contirrua9al)) 

t acumula9ao ilegal n0S termos do artQ. 5442. do 
Codigo Administrative 0 desempenh~ pelo Chefe da 
Secreta ria da Camara das fun9~es de escriturarie 
do respectiv~ hospital, ~esm) fora das horas ( do 
servigoe Consequentemente, sao ilegais os abonos 

remunerat6rios de tais fun9~es 

Comandos Militares das Provincias Ultramarinas 

Pelo artQ. lQ., do Decreta-Lei nQ. 39.953, de 4 de 
Dezembro de 1954, ficou fixada a competencia do 
Tribunal de Contas para 0 julgamento das contas 
des comandos militares das provincias ultramar~ 

A responsabilidade financeira pela gerencia de f~ 
dos pertence aos Cl)nselhos Administrativos das uni 
dades, estabelecimentos ou servigos subordinados 
aqueles comandas, por serem eles de facto e de di 
reito os verdadeiros getores e, assim, sao as con 
tas das mesmos Clue estao sujeitas a julgamento ell!, 
bora incluidas na Conta Geral do Comando Militar 

da-respectiva provincia ultramarina 

Pelo exposto do artQ. 63Q• do Codigo do Processo 
Civil nao oferece reparo a aplicagao do citado D~ 
creto-Lei nQ. 39.953 a conta de gerencia de ~m doo 
tes Conselhos Administrativas respeitante ao ana 

em que f 0i publicado 0 me~fuo . diploma 

Aplica9ao das disposi96es da Lei nQ. 2.054 a urn ~ 
so de alcance 

Provimento dado a urn recurso interposto para 0 Tri 
bunal de Contas pelo Governador do Estado da Indja 
contra. uma decisao do Tribunal Administrati vo do 
mesmo Estado que recusara 0 "Visto" a uma portarja 
de. nomea9ao interina de uma mestra de trabalhos~ 
nuais da Escola Industrial e Comercial de Goa 
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BOLETIM DA DIRECgAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS .. -----. 

SuMARIO 

(Continuagao) 

A irregularidade resultante da remuneragao de fun
g~es desempenhadas antes do cumprimento no disposfu 
no § 2Q. do artQ. 24Q. do Decreto oom forga de lei 

nQ. 22.257, so pode ser relevada nos termos do De
creto-Lei uQ• 30.294 quando se mostrar que 0 exer

cicio das . mesmas fun9~es era necessaria 

* 
Nao e permitida a forma de remunerar, por meio de 
gratificagoes mensais, os servigos eventuais pres
tados por .veterinarios as Camaras Municipais, mas, 
uma vez prestados esses servigos e julgados indis
pensaveis, a irregularidade e de relevar nos termos 

do Decreta nQ. 30.294 

)IE 

Os chefes das secret arias das Camaras Municipais 
nao podem prestar servigos de advocacia as respe£ 
tivas Camaras, s~b pena de incorrerem na incompa
tibilidade resultante de varias disposigt5es do Co 
digo Administrativo, designadamente as dos artQs. 

453 9 , § 2Q, 727 Q, 728 Q., 741Q. e 783Q• 

A autorizagao referida no artQ. 7Q. do Decreta-Lei 
nQ. 27.563, uma vez concedida na) isenta da obri~ 
gao imposta pelo nQ. 2 do artQ~ 8Q• do mesmo Deor~ 

to-Lei . 

Os artigos de resguardo exigidos pela natureza doo 
fung~es do peesaal nao oabem na olassifioagao gene 

rica de artigos de fardamento 
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BOLETIM IlA IlIRECgAO GERAL IlO TRIBUNAL DE CONTAS 

SUM.ttRIO 

(Continuagao) 

* 
A excep9ao prevista no artQ. 7Q. do Decreta-Lei nQ 
39.101, nao se sobrep5e ao disposto no artQ 4 6Q • e 
8Q • do Decreto-Lei nQ. 27.563, na parte em que es
tas disposig~es envolvem nao so os despaohos mini~ 
teriais de dispensa de concurso publico e contrato 
escrito, mas todos as despaohos proferidos no mes
mo sentido por quaisquer outras entidades com com-

petencia para os proferir 

Os estabelecimentos fabris do Ministerio do Exerci 
to nao podem conceder fardamentos ao pessoal menor 
A autonomia administrativa ou oompleta autonomia 
administrativa de forma nenhuma sao express5es que 
invalidem 0 principio de obediencia as leis finan
ceiras. A autonomia administrativa nao quer dizer 

aut~nomia discricionaria 

* 
Feitos do Tribunal de Contas do mes de Julho de 

1957 

* 
Rela9aO dos processos julgados par cada urn dos E~ 
Juizes Conselheiros do Tribunal de Contas no mes de 

Jhlho de 1957 

* 
Errata 
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BOLETIM DA DIRECgAO GERAL DO TRIBUNAL DE OONTAS 

TRmS IDADES DO ARQUIVO 

* )I: 

Rouve urn tempo em Que 0 ArQuivo era urna mansao sombri~urn 
lugar de desterro. Grandes salas soturnas, poeirentas, desaga~alha
das onde imperava 0 silencio, urn silencio monastico feito deq.esco.!2; 
forto, de frio, de renuncias e de proibigoes. Sabia-se Que 0 Arquj •. 
vo abrigava em si coisas valiosas; perguntava-se 0 Que estari~ por 
detras daQueles papeloes Que simulavam a ordem nas estantes; ansia 
va-se por conhecer 0 intimo dos grossos magos de papeis amareleci~ 
dos pela idade, gastos pelo tempo e nao pelo uso; desejava-se ras .... 
gar 0 v~u daQuele templo intocavel. Mas, a t odos os pedidos, a to
dos os desejos e anseios, a todas as curiosidades se opunha aquela 
frialdade, aQuele sossogo do ArQuivo daQuele tempo. 

Dizem Que a morte e libertadora. Assim e, na verdad~. 
, 

Certo dia a morte entrou no ArQuivo. E, coisa estranhag a 
imagem da morte ligamos sempre a ideia da escuridao. Mas,.nosto caron. 
Dortl::ftrouxe a luz. Abertas, de par em par, as janelas do ArQui vo, p~ 
netrou p~r elas 0 sol Que afastou as sombras; en.:trou 0 ar Que.,atirOl 
o po para longe; desapareceram os espessos cartaes Que mascaravam a 
desordem; rUlram estantes, surniram-se toneladas de papel inutil,de~ 
fez-se aQui para erguer acola, ordenou-se onde nao havia seQuencia 
nem nexo; em surnag diligonciou-se transforma-lo nurn ArQuivo, se nao 
casQuilho, polo menos util e acolhedor. 

E, assim, surgiu urn outro ArQuivo - 0 do presentee 

Nao mais restrigoesg ele ficaria ao dispor de todosaque
les Que, competentemente autorizados, desejassem consul tar as espe
cies. 

Nao ,mais proibigoesg tudo e todas as coisas se mostrariam 
no Ar~uivo, sem reservas ditadas pelo egoismo, aquele egoismo ende
mico que reveste 0 pessoal dos arQuivos nacionais. 

Nao mais obscuridade c ignoranciag c~talogos e ficheiros 
mostrariam, rapidamentc, 0 Que se possuia e a ordenagao das cpisas 
existentes. 

E, principalmente, nao mais lugar de castigo para fUncio-
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BOLE/111M DA DIREGQAO -GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

narios menos competentes ou desinteressados. 

A obra a erguer era grande, se nao temerosa, pois grande 
fora 0 peri odo de tempo do desinteresse e i ncuria . 

Uma facil i dade, apenas: os superiores di r i gentes er am o~ 
tros, c om mental i dade nova e esclarec i da, 0 que pronunc iava melhor 
compreen~ao , ajuda e, ate, inuitament o . 

Com grande v ontade de a certar come9 0u a erguer- se 0 novo 
Arquivo. 

Urn rec onhecimento pr evio e met odico mostrou que se podiam 
e deviam, organizar dois fundos ossonciais: urn estat ico const i t ui
do pelos docwnentos e livros, digamos , com i nter esse ]:i s torico , ou 
tro , dinamico, formado pelos l ivros, pape i s e processos de usa COE 
rente. 

Passaram- se tempos e surgiu 0 pr imeiro catalogo - 0 dos 
papeis mais antigos . 

Levant ou urna certa ee l eurna nos meios ligados a s l etras~ 
l a s urpresa que ocasionou a notic i a da exi stenc ia de espGcies de ~ 
natureza e importanc i a. Com 0 catalogo vieram os pr i me i r os l e itore~ 
nac ionais e estrangoiros 0 Seguiu- se a publ i ca9ao de t r abalhos de d-i 
vulga9ao diplomatica dos inventarios de duas grandes casas nobres 
do seculo XVIII, va l iosos polo contribut o t r azido par a 0 estudo da 
historia social, econ9mica e artistica da epoca . 

No prosento, trabalha- so em obra de maior f olego g 0 Era
r io regio. 

E outros catal ogos virao, a seu t empo )mos t:rar 0 que de 
precios o encerra 0 Arqu i vo desta Direc9ao-Geral. 

Paral el amente, re organiz ou- se a parte processual. 

Podem- se ver, c om gost o as f ile iras de a l t os a rquivos me 
t alic os onde se guardam os processos de contas, com ordem e com as 
se io . D$apareceram os livros, os indices , os car t oes , as t iras: os 
verbetes, guardados em ma9 0s, em gavetas , em ficheiro s , dos r espon 
saveis pelos dinhe i ros pub lic os subst ituidos por fi chas uniforme s~ 
c l assificadas em f iche i ros constitui ndo urn todo. 

Trabal hou-se por urn Arquiv o melhor. 

13enefici ando de novas i nstal a9 0es 0 Arquivo est a ordena
do, claro, lustroso. Mas, i nc ompl eto. 

Sempre l ut ou 0 Arquivo com fa l ta de es pa9 0. Ont em , como 
hoj e , sempre fa l tou lugar para arrumar papei s , ut e i s e inuteis, va 
lios os uns , di gnos do moinho de pape l os out ros. Como s olucionar 0 
probl ema, incomodat i v o, no pr esent e , e de for90sa r es olu9ao, no fu~ 
turo? 
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BOLETIM DA DIRECgAO GERAL DO TRIBUNAL TIE CONTAS-

Posta a dificuldade a consideragao do ExmQ. Director-Ger~, 
rapidamente, surgiu a solugao simpl es e prec i sa g aurnentar 0 espago,J 
dentro do possivel e, principalmente, reduzir e concent rar as espe
cies guardadas e a arquivar. 

Nestas oasesassentar a 0 Arquivo - do futuro. 

Apontado 0 rurno a seguir, solici tou- se a ampliagao do Ar-· 
quivo como primeiro fim a at ingir. As ooras encontram-se prontaso 
Tres salas novasg para traoalho do pessoal, para microfilmagem, e 
para l aooratorio fotografico. TIuas sal as ant igas· com nova fungaog 
para projecgao de filmes e microfilmes , para gaoinete de leitura. 

A sal a de traoalho e urn quadrilongo cheio de luz, com ar 
de l avado, onde se pode ra traoalhar com prazer. Encerra, em arqui
vo s me t alicos, os cart~rios antigos - da Inconfidencia, Colegios de 
Je su:f.tas, Junta de Lamego, etc. e, tamoem, em ficheiros de gavetas 
metalicas, os catalogos. 

, 
A microfilmagem sera, de f uturo, urna das pogas mais im-

portantes do Arquivo. 

o seu usa, generalizado em todos os arquivos notavei~vc: ' 
revolucionar profundamento a arquivologia. Basta dizer que centenas 
de metros lineares de processos di spost os em estantes serao classi
ficados em meia dezena de gavetas de. urn movel metalico. Microfilma·
das as pcgas essencia i s de urn processo, poder-nos-emos desfazer dos 
originais , que nao apresentem interesse historico e' tenham mais de 
30 anos, sem temor. 0 fi l me guarda f i e lmente e, podemos dizer, para 
sompre, a imagem do docurnento sem os inconvenientes do po, do ama
rolecimento, dos fungos, dos insectos, da podridao, 

H8. Q.ue cuidar , somente, que 0 tra1)alho da filmagem seja 
p0rfeito e que - e i s to e essencial - 0 desenvolvimento do filmo oe 
Ja feito cuidadosa e competentementc, sem pressas e sem poupanga.o o 
de agua, pelo menos. Se assim se nao proceder surgirao inevitaveis 
perturoagoes r esul tantes de se ter destru:f.do 0 que se nao pode ::9-
constituir. Leves indicios de hipossulfito de sodio deixados no fil 
me devido a urna menos diligent e f ixagao arruin~m,em poucos anos,fa 
talment e , as .imagens. 

Pa r a impedir que isto suceda tenciona 0 ExmQ. TIirector-Ge 
ral mandar equipar 0 laooratorio fotografico com 0 material necessa 
rio e de ooa qualidade. 

Neste laooratorio, anexo a microfilmagem, poder-se~ao,a~~ 
da tirar fotocopias e reprodugoes, por ampliagao, de docQmentos que 
sejam solicitados por Qutros servigos ou entidades. 

Como consequencia da microfilmagem e para seu natural 
pleme nto instalou-se, em sala adequada) urn gaoinete de projecgao 
permi t ira a lei tura dos filmes, com grande ampliagao 0 par forma 
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BOLETIM TIA TIIRECgAO GERAL TIO TRIBUNAL TIE CONTAS 

pida e comoda. 0 "leitor" dos filmes e movel e podera ser utilizad" 
indistintamente, na sala de projec9ao ou nos gabinetes e salas deua 
balho. 

Mal pareceria que, dotando 0 Arquivo com tanta coisa nov~ 
nao houvesse ali uma sala, de ha muito reclamada, onde os que inve~ 
tigam pudessem, com sDBsego estudar e colher aqueles elementos, que 
o nosso Arquivo possui 0 cuja importancia consente traoalho sorioe, 
mesmo, hist6rico. A sala la se encontra, agora, para ser utilizada 
pelos estudiosos. Pena foi que, por inacaoada, nao pudosse tor ja 
acolhido 0 ultimo investigador, um frances, que de tao longes ter-

; 

ras, veio consultar os nossos "papeis velhos". 

* 
Assim sera 0 Arquivo do futuro. Novo, asseado, modernoms 

usos e costumes. 

Malaventuradamonte, recebendo outros encantos, perdeu a
quela sedu9ao que nos of ere cia 0 misterio das coisas ignoradas. 

C 
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RECUSAS DE VI STO 



BOLEJ' IM DA DIRECgAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

RECUSA DE VISTO 

o Triounal do Contas em sua sessao de 2 de Julho de 1957, 
examinou 0 contrato ee l eorado entr~ 0 Diroctor da Contra staria do 
Porto, em reprosentagao do Administrador da Casa da Moeda, e Silvi 
rio Alves Per e ira Cardoso , do 39 anos do idado , para desemponharas 
fungoes do ajudanto de marcador das cont r astarias, nos termos do~Q 
29 Q• do Decreto-Le i nQ . 28.902, do 8 de Agosto de 1938 y eg 

Cons i derando que 0 referido lugar f az parte de hiorar
quia do quadr o tecnico da Casa da Moeda , constanto do mapa nQ. II 
anexo aquole referido Decreto-Lei , 

Considerando quo polo artQ. 30~. a promogao a marcador 
far-so-~ por escolha entre os a judante s de marcador e assim esteUl 
tim~ lugar 8 de acess o , 

Considorando que 0 Docreto com for ga de l e i nQ. 16.563, 
de 2 de Margo de 1929, detormina que nenhum cidadao pode ter pri
meira nomoagao para lugar do a cess o com mais de 35 anos; 

Considerando que 0 contratado t ern , como vern dito, trin~ 
o novo anos de i dado, sendo sem duvida pelo contra to suo-judice que 
se vorifica a primo ira nomoagao do interessado para 0 lugar de ac~ 
so; 

Considerando quo, na verdade, como prime ira nomeagao nao 
pode sor tida a sua entrada ao' sorvigo da Casa da Moeda, nos ternm 
do artQ. 9Q• do Decreto-Lei nQ. 34.138, do 24 de Novemoro de 1944, 
visto tratar-se de urna providencia que para remediar s ituagoes de 
necessidade permit e 0 cont r at o, por dsspacho mi nisterial, de aju
dantes de marcador alem do quadro - situagao essa meramente even
tual, sem vinculagao jurldica nos quadros da fungao puolica, nao ,§: 
triouindo ao contratado 0 estatuto do funciomirio, nem tao pouco 0 ch.§: 
man do a o dcsemponho de urn lugar de a ces s o - pois que 0 nao tem,nem 
o podia tor; 

Cons iderando quo 0 proprio provimento dos lugaros de aju 
dante de mar cador 6 feito nos termos do artQ. 29Q• daquele Decret& 
-Le i nQ. 28.902, por concurso de provas praticas 'ontre individuos 
quo possuam 0 curso i ndustrial do ons ino tecnico profissional e te 
nham polo menos dois a nos de pratica em ourivesaria , sem qualquer
r eferencia ao anterior desempenho de fungoos a lem do quadro, pelo 
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BOLETIM DA DIRECgKo GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

que tal circunstancia e l egal mont e irro"l evanto para 0 mencionado Ill£ 
vimento; 

Considorando que em confirmagao do quo vern dito, so por~ 
expressa so admite a excopgao do i ngresso nos quadros da fungao pu
blica a individuos que entraram no ser v igo a l em do quadro com me nos 
de 35 anos, mas que entret anto ultrapassaram e ssa idade . 

Dec i dem r ecusar 0 "Vis to" ao menc i onado con,trato. 

l r 
," 
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JULGM1ENTO DE CONTAS 
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BOLETllII DA DIRECQAo GER.AL DO TRIBUNAL DE CONT is 

ACUMULAQAO DE FUNQOES SEM AUTO RI ZAQAO DO 

CONSELHO DE MINI STROS. FACTO A ANALISAR 

NOS PROCESSOS RESPEITANTES AOS SERVIgOS 

DO CARGO ACUIDIDLADO 

IRREGULARIDADES DE SITU AgOES DE ACUl\lIUlJ\GAO 
N I 

RELEVADAS POR NAO FAVER PROPOSITO DE FRAlIDE 

NEM PREJUIZO PARA 0 SERVIQO 

Rolator: ExmQ. Conselheiro 
Dr. Abrenches Martins 

HIlHUH 

Processo NQ. 299/55 
Sess80 de ll/6/57 

Ve-se do processo que, como ne. gerenci a cnterior~ m~dicos de. 
instituigo.o acumu larDlJl. as suas fungoes com outras do. mesm8 natureza em 
organismos e departamentos do Est ndo sem este.rem autori zados pelo Consp-
1ho de Ministros, nos termos do 8l'tQ. 25Q• do Decreto-Lei nQ. 26.115,de 
23 de Novembro de 1935. Ve-se ainda. de. relHgao de fls. 72 e das fichas 

. respectivo.s que e.lgu:r;s formn nome ados pm-a os lug£'.res a.cumule.dos depois 
de entrarem no exerc icio do do. lig a dos .Amigos dos Eospit ais. 

N ' Quanto a est es , no.o e aqui que tern de por-se 0 problemo. dE'c 
lego.lidade d o. D.cumulageD , mas nos processos competentes respeitantes oos 
servigos do cargo e.cumul o.do, de hermonio. com a jurisprudenc"ia deste Tri
bunal. 

Re l a.tivamente £lOS restentes, afirma-se desde j~ competente
mente E'. irregularidade d!:'.s sua situs.gao, como oportunamente se o.firmou 
no ac~rdao de julgrunento da gerencic. de 1954 . 

Atendendo, no entnnto , a que dessE'. irregularidade nc.o resul
tou prejuizo nem se mostro. que houvesse prop~sito de fr aude , re1eva-se 
a responsebilidade em que incorrerrun os ge r entes, no abrigo do disposto 
no artigo lQ. do Decreto-Lei nQ. 30.294, de 21 de Fevereiro de 1940, ~ 
c~.vel por forga do artigo l Q. do Decreto-Lei nQ. 35.451, de 15 de Jnnei
ro d e 1946. 

14 



BOLETIM D~ DIP~CQAo GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Julgam Q Direcqao dQ Liga dos Arnigos dos Hospit ais quite pe-
1 £1. respons!;cbilidooe de. sua gerenci8. no periodo de 1 de J81leiro Q 31 de 
Dezembro de 1955, devendo 0 seldo, que the ~ 8.bonado , fi e;ure.r como pri
meir o. partida do . d~bito d e. cont E:. seguinte. 

Lisboa, 11 de Junho de 1957 

(aa )- Harmel de Abr81lches Mart ins 
- Jos~ Nunes Pereira 
- M£muel' Marques Mano 

Fui presente: ( a )- Jos~ Alq ad a Gu i mar aes 

0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 
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BOLETIM DA DIREC QAO GER.AL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

A RESPONSABILIDADE DO S JUROS DE ~~6RA PELO ATIfl~) 

DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE EREROIA BLECTRICA, 

ORIG I NADO PELO FACTO DE NAO EX1STIR VERBA OR Q A -

MENTAL SUFICIENTE PARA FAZER FACE A MODIFICAGAO 

DE TARIFAS EM NOVO CONTR.AmO DE CONCESSAO E D1S

TRIBUIGAo, E DE NATURE ZA FUNC10NAL, E POR 1SSO 

NAo PODE SER IIvIPUTADA PES SOALMENTE AOS GERENTES 

"'x=x=x=x= 

Rela.tor) EXIll~,. Conselheiro 
Dr. Abranehes Martins 

Pr:;CEl6S-0 NQ. 706/1955 
' < ao de 4/6/57 

De juros pe lo atr a so de pagamento de consumo de energia e~c 
trica despendeu a Camar a as importancias de 116$ 50, 1 27$ 70 e 271$ 70. -

Segundo 0 comunieado no od,cio de fls". 184, resultou 0 fac
to de nao ter sido orqrnnent ad a v erb a suficiente, em virtud e da modifi ea 
qao !Ide t arifas previ stas no novo contr ato de concessao e distribuiqao
de energi a el~ ctric a com a Comp enhi a TIidro-El~ctrica do Norte de Portu
gal,. !I 

~ f ace d a r a zoo expost a , ve-s e que a res ponsabilidade da 
despes a nao e de imputar pessoal mente aos ge r entes do organismo, pois 
nel a se apre sentam ap e n as as eondiqoes determinantes da respons abili-, 
dade funcional, consoante 0 dis posto no artigo 366 Q,. do Codigo .A.dminis-
trativo uma vez que se efeetuou dentro das respectivas atribuiqoes e can 

r. A . • --

petencia, com observenei a das formalidades esseneiais e para a realiza-
qeD dos fins legais .. 

Julg am a C~,mara Municip al de Barcelos quite pela responsabi 
lidade d s. sua gerEmci a no periodo de 1 de Jeneiro a 31 d~ Dezembro de -
l~ 55, devendo 0 s aldo qu e Ihe ~ abon ado figurar como pri~neir a partida do 
deb ito d a co nt a se guin t e • 

Lisbo a" 4 de Junho de 1957. 

(aa)- Manuel de Abrenches Marlins 

I 
I 
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BOLETIM DA DIRECQlo GER.AL DO TRIBUNAL DE CONT.AS 

(aa )- Jos~ Nunes Pereir a 
- Manu el Marques ~K ano 

Fui presente: (a) - Jos~ lU Qade Guimaraes 

-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-
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SUBSTITUIQAO TOTAL DO S MEMBROS DE UM 

CONSELHO ADMINISTRATIVO EEM SE TER 

ATENDIDO AO DISPOSTO NO ARTQ. 14Q • 

DO DECRETa NQ., 2e~341 

, 
E ADMITIDO 0 PROCESSO NESTES TERMOS 

POR PRESUNqAO DE QUITAqAO, CONFORM E 

o ARTQ., 13 Q ., NQ e . 12. DO REGIMENT 0) 

E JULGADO COM ESTE FUlIID.AlViENTO 

§§§§§ §§§ 

Rol~torl E~Q. Conselheiro 
Dr • .Abranches Martins 

Processo NQ. 1.272/55 
Sessao de 4/6/57 

IIIIIIII 

Conforme se ve da rel aguo de fls. 52 e de outros elementos 
do processo, houve em 11 de Agosto substituigao total dos membros do 
Conselho fi.dministrativo. 

Nno se cumpriu, todavia, 0 disposto no artigo 14Q. do De
creto nQ. 26.341, de 7 de Fevereiro de 1936, 0 qual determina que quan
do haja dentro de um ~no econ6mico substituigao de respons~vel ou da 
totalidade dos respons~veis nas administragoes colectivas, as contas 
serao prest adas em relagao a cadn gerencia. 

Nao obstante. a Repartigao procedeu a respectiva liquida
gao como se se tratasse de uma conta ~nica, aceitando-a, portanto,nas 
condigoes em que foi remetida a Direcg8.o-Geral do Tribunal. 

o facto ~ a repetiguo ,de pr~tica adoptada nas gerenci as ~ 
teriores, que forarn julg adas, alias, sem necessidade de se mandar fa
zer a devids. correcgao proceseus-l. 

Seguindo 0 mesmo crit~rio no presente ju1gemento, princi
palmente em razao de as respectivas contas, se desdobradas conforme 0 

estabelecido na disposiguo acima ci tada. haverem de ser julgadas reu-, 
nidas num so processo, nos termos do preceituado no Drtigo 13Q., nQ. 
12Q •• do Regi~ento, por ser de presumir a quitageo, admite-se 0 pro-
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ces so pura julgamento n as condigoes apres ent ad as . 

Encontr a- se sanada a irregul aridade r e l ativa a despesa de 
13$60 com t ele~romas de pesrme s e f elicit a go es , pois se fez a r eposigao 
duque1a i mport anc i a nos competentes co fres, como se comunicou no oficio 
d e fls. 71 e se provou com a remessa de. respect iv e. guia . 

Julgrnl 0 Cons e lho .l'.dmi n i s tr ativo do Liceu Municipal d a Co
vilha quite pe l a r espons abilidade do. SUE'. ger~nci£, no per iod~ de 1 de 
J ane iro 8. 31 de Dezembro de 1955, (' evendo 0 saldo, que Ihs e abonado, 
figurnr como primeira part i da do d~bito dr. contE'. seguinte. 

LisboD., 4 de Junho de 1957 . 

(o.e.)- Manuel de Abranches Marlins 
- J os ~ Nun es Per eir a 
- l\~ anu e l Marques Mano 

Fui pr esente: ( a ) - Jos ~ Algada Guimaraes 

0/0/000/0/0 
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o PESSOAL CIVIL DOS ESTABELECIMENTOS FABRIS 

DO MINISTERIO DO EXERCITO E CONSIDERADO BENE

FICIARIO DA REGALIA DE PROTECQAO E ACQAo SOCIAL. 

CONSEQUENTEilfIENTE A~ DESPES ~ EFECTUADA\> PE

LO ORGANISMO COM 0 FORNECIJIIlENTO DE ALMOgOS 

AO PESSOAL CIVIL CONTRATADO E AS SALARIAD 0, 

DESTE ESTABELECIMENTO FABRIL, E LEGAL 

$$$$$$$$$$ 

Relutor! ExmQ~ Conselheiro 
Dr. Abrenches Mart ins 

Processo NQ. 1.520/55 
Sessao de 4/6/57 

Por contu do Fundo de Protecqao e Acqao Social, criado pe-
1£1. Lei nQ. 2.020, de 19 d e Marqo de 1947 (base XIV, al!nea d)), gastou 
o organismo 18.020$00 -, dispendio relativo u parte dos encagos com 0 

fornecimento de almogos £1.0 pessoul civil deste estabelecimento militar. 
, 

A despes a encontra-se D.utorizuda pelo despacho generico do 
SUbsecretnrio de EstDrlo do Ex~rcito de 12 de Outubro de 1955, nos ter
mos d e. referidn £lline a d) da base XIV d a Lei nQ. 2.020, 0 gual foi co
munic ado aos servigos competentes por circulo.r de 13 do mesmo mes e ffilO 

(dornmmento de fls. 192). 

Levont a-se por~m 0 problem£.. de saber se £t mencionada despe
s a cabe no mnbito daguela disposigao. 

Torna-se necess~io esclo.recer, para tanto, se ela tem ca
rueter de social e, depois, se a r6gulia ubrange, indistintemente, 0 

pessoal civil assalario.do C3 0 contro.t.ndo dos estabelecimentos fabris do 
Minist~rio do Ex~rcito. 

'I'ratando-se de beneficio de protecqao e acqao social, d~vi
das nno h~ de gue 0 encargo fioa ao f'.lce.nce do principio legal em re
ferenci a , uma vez gue por el e S0 procurarcm melhor£'J' as condigoes do 
trabalho do pesso oJ. civil do organismo. Na verdruie, propor9ion8T a es-
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, , 
te pessoal refeigoes no proprio local d a sua actividade, facilmente ~~ 
siveis as suas modestas remuner agoes, ern guantidroe e gu alidade requeri
das pelas bo as regras higi~nice.s da alimentagao, constitui servigo de 
protecgao e acgao soci al. 

Resta saber se a regalia, sern diseussao guento ao pessoal 
assa1ariado por s e considerar sob principio d o. liberdade contratual na , , 
maneira d~ fixer a forma do s alario, pode abr anger t8IIlbem 0 vessoal con-
tratado. A primeira vista, independentemente daguilo que esta estabe1e-, 
cido n~ lvi, e se lev ado a concluir peln negativa, atendendo,a que, nes-
ta hipotese# a ideia de vencimento exelui qua lquer outr a especie de re
muneragao. seja qual for a forma que possa revestir. Todavia, conside
rando 0 disposto nn base XIX da supredit a Lei nQ. 2.020, tem de tirnr
-se outrn conclusao. 0 legisl ador nEb fez aqui distingao entre pessoal 
assalariado e contr atado, ao det erminar gue 0 pessoal civil gozaria das 
reg alias previstas n o. lei, designad e.mente 9u r:nto ao reg ime de lie engas, 
aposentagao ou reforma e de J)revidencia. , Ve-se que bouve a inteng5.o, 
consequentemente, de considerar beneficiario de. regalia da protecgao e 
D.cgao social to do 0 pessoal civil dos estabelecimentos · f abris do Minis
t~rio do Ex~rcito, guer s e j £' assnlariado ou contr atado, portanto. 

Em f ace das r azoes, entende-se que leg al mente se efectuou 
a despesa em discussao. 

Julg em 0 coronel Ilidio P~ibal Botelho Coelho e 0 coronel 
Joao Coelho Lopes, como directores d as (" ficinas Gerais de Farde.mento, 
quit es pel a responsabilid ade d e. sua ge :(' ~nci D. nos periodos, respectivn
mente, de 1 de Jeneiro a 14 de Novembro e de 15 de Novembro a 31 de De-, 
zembro de 1955, devendo 0 s aldo, gue lhes e abonado, fi gurar como pri-
meira partida do d~bito da cont a seguinte. 

Lisbo n, 4 de Junho de 1957. 

( aa )- Manuel de P.branches Martins 
- Jos~ Nunes Pereira 
- Menuel Marques M£'no 

Fui presente: (a)- Jos~ .Alg adc. Guimar8.es 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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m A CUr-1ULAQA 0 ILEGAL NOS TEm10S DO ARTI GO 

. 544Q• DO CODIGO ADrUNISTRATIVO 0 DESEHEENHO 

PELO CHEFE DA SECRETARIA DA CAMARA DAS Frrq:. 

Q~ES DE ESCRITURARIO DO RESPECTIVO HO~PITAL 

MESMO FORA DAS HORAS DE SEJ1VIQO .CONSEQ,UEWFffi.-
_ 4 

MENTE 9 SAO ILEGAIS OS ABONOS REMUNERAT4RIOS 

DE TArS FUNQOES 

Relator: ExmQ. Conselheiro 
Dr. 00100 Louoa da 

Processo NQ. 669/55 
Sessaode 18/6/57 

&&&&&&&&&&& 

Ao chefe da secretaria da Camara foram abonadas peloHos
pi tal Municipal diversas importancias, no montante de 2 .OOO$OO~ pC' .. 
10 s eu trabalho como encarregado da escrita do mesmo Hospital. 

A Camara diz que nao se trata de acurnulaga o. 0 Chefe da 
secretaria limitou-se, a pedido da Administragao do Hospital,e fo~a 
da s horas l egais de servigo, a fazer este trabalho que pertencia ao 
escriturario, cargo este entao vago e de dificil provi mento por Iha 
ser atribuido urn vencimento diminuto. Ha muito que 0 chefe da secrs 
taria vinha fazendo 0 servigo sem qualquer retribuigao ate que a -
Administragao do Hospital entendeu compensa-lo do trabalho presta-
do. 

Nos termos do nQ. 2 do artigo 543 Q• do Codigo Administra-
. tivo os funqionarios de carteira ~ao podem exercer qualquer activi

dade ou emprego, acidental ou permanente, com ou sem r emuneragao, 
denmro das horas normais do desempenho de fungoes publicas, incomp~ 
tibilidade natural que aqui se nao verifica porque 0 trabalho de eD 
cri turario era fe·i to pelo chefe de secretaria fora das horas do fun 
cionamento normal da Secretaria. 

Mas 0 artigo 544Q• do citado C6digo e rigoroso em precei
tuar que 0 exercicio efectivo das fungoes de secretariae tesoura
ria e incompativel eom 0 exercici0 9 nao imposto por lei, de outr~ 
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~ualquer cargo ou fungao publica. 

Sendo 0 lugar de escriturario urn cargo publico, e como 
tal remunerado, nao ha duvida que na hipotese, _se verifica uma acu 
mulagao ilegal. 

A circunstancia alegada pela Camara para a justificar,im 
possibilidade de provimento de lugar de escriturario, aliada a ne~ 
cessidade imperiosa de se efectuar regularmente e sem atre.nos a eE. 
crita do hospital com vantagens para os servigos, e de aetualmente 
a situagao se encontrar regularizada pois ja-foram aumentados os 
proventos de escriturario e, em consequencia, provido 0 respectiv~ 
lugar, permitem relevar a responsabilidade em que os genentes in
correram, ao abrigo do disposto no artQ. lQ. do Decreto-IIei nQ. 
30.294. 

E assim, julgam a Camara Municipal de Condeixa-a-Nova,pe 
la sun gerencia no periodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Deze~ 
bro de 1955, quite pela indicada responsabilidade de ajustamento, 
devendo 0 saldo, que Ihe e abonado, figurar como primeira partida 
do debito da conta seguinte a esta. 

Lisboa, 18 de Junho de 1957, 
(aa) - Abilio Celso Lousada, relator. 

- Ernesto da Trindade Pereira 
- Armando Candido de Medeiros. 

Fui prosente: (a) - Jose Algada Guimaraes 

- 0 0 0 0 0 -
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~OMANDOS MILITARES DAS PROVINClAS ULTRAMAR.INA§ 

-PELO ARTQ. lQ. DO DERCETO-LEI 39.953, DE 4 DE DEz~rnRO DE 1954, 
FICOU FIXADA A COMPET~CIA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA 0 JULG~ffiN 
TO DAS CONTAS DOS COMANDOS MILITARES DAS PRovfNCIAS ULTRAllliURINAS. 

-A RESPONSABILIDADE FINANCEIRA PELA GE~NCIA DE FUNDOS PERTENCE 
AOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADE S, ESTABELEClMENTOS OU 
SERVIgOS SUBORDINAID S AQUELES COMANDOS, POR SEREM ELES DE FACTO 
E DE DIREITO OS VERDADEIROS GESTORES E, ASSIM SAO AS CONTAS IDS 
MESMOS QUE ESTAO SUJEITAS A JULGAMENTO EMBORA INCLUIDAS NA CON
TA GERAL DO COMANDO MILITAR DA RESPECTIVA PRovfNCIA ULTRAMARINA. 

-PELO EXPOSTO NO ARTIGO 63 Q• DO C6DIGO DO PROCESSO CIVIL NAO OFE 
RECE REPARO A APLICAgAO DO CITADO DECRETO-LEI 39.953 A CONTA DE 
GERmNCIA DE UM DESTES CONSELHOS ADMINITSRATIVOS RESPEITANTE AO 

ANO EM ~UE FOI PUBLICADO 0 MESMO DIPLOMA. 

-APLICAgAO DAS DISPOSIgOES DA LEI 2.054 A UM alSO DE ALCANCE. 

Re l ator: txo Q• Conse lheiro 
Dr. Celso L"usada 

III 

Pr;,cesso NQ. 1.500/54 
Sessao de 25/6/57 

1. 0 Decreto-Lei nQ'. 37.542, de 6 de Setembr O

) de 1949, que fez 
t ran ositar para a dependencia do IvIinisterio d, Exercit ') os servi9°)s mi
litares das prClvincias ultramarinas, preceitunu no § 5 Q• do seu artigo 
setimo que os C')mandantes militares destas provinc.ias prestariam contas 
anuais da aplica9an dns dinheir·)s recebidos para pagamento das despesas 
G,)m as for9as e servi90s mili tares, as quais deviam ser organizadas e 
submetidas a jUlgamento do Cnnselho dn Imperi ') Colonial - hoje Conselho 
Ul tramarino - em conformidade com 0 Regimento d~ mesmc) Ccmselh:). 

Em 4 de Dezembro de 1954 f oi porem publicado () Decreto-LeinQ• 
39.953 , da mesma data, que, definind,) quais ·.)S orgaos jurisdiqionais 
que sucediam ao Conselho Ultramarino no julgamento das contas relativas 
ans Comandos Mil itares d() Ultramar, as das antigas provincias e as das 
divisoes administrativas que as substituirem, dispos assim: ArtQ. lQ.: 
- Compete an Tribunal de Cnntas 0 julgamentn final das crmtas que 's cQ 
mandantes mil i tares c1:J.s prClvincias ul tramarinas devem pres tar , nos teL 
mos do Decreto-Lei nQ. 37.542, de 6 de Setembro de 1949, as quais lhe 
seran enviadas pela Comissao e.e C,mtas e Apurament;) de Responsabilida
des do Ministeri0 do Exerci to, de harmonia com 0 Decreto-Lei nQ. 38.476, 
de 24 de Uutubro de 1951, - ArtQ. 2Q.: - Compete a c. Tribunal Administra 
tivn, Fiscal e de C:llltas da re~pect iva pr wincia ultramarina 0 julgEm!!o 
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r . ~ to das contas das antigas prOVlnClaS e as relativas as divisoes adminis 
trativas que substituirem estas. 

Pelo artigo lQ. transcrit. fic nu fixada a competencia dD Tri
bunal de C::mtas para .:") jUlgamento das c 'mtas d0S referidos c lmandos mi
litares e~ ipso facto~ excluida a dn C·:mselho Ultramarin::>. 

Quando as leis alteram a competencia em razao da materia 0U 
da hierarquia observa-se a ~gra geral da aplicabilidade imediata das 
leis de process o ~ e portant()~ a lei n.wa. 0 artigo 63 Q• do C-1di go d0 
Processo Civil sanciona a aplicabilidade imediata da nova lei mandando 
observa-la se for suprid) 0 0rgao judiciario a que a causa estava afe~ 
t a ou se deixar de ser competente em razao da materia e da hierarquia. 

E pois de ob r.c; rvar este princ{pio tanto mais que 0 Decreto
-Lei citad() nada cy ·tatui em .G 'llltrario. 

Assim~ resulta que '1 referid·~) diploma devia ter aplicagao q;BQ. 

t o a conta de gerencia do ano em que f oi publicado ~ ou seja 0 de 1954~ 
e como e esta precisamente a que consta deste processo~ nao ha qua1¥er 
nbjecgao a fazer. 

2. 0 citado artigo lQ. dn Decreta-Lei em referencia acentua que 
as contas sera:) enviadas a·) Tribunal pela Comissao de Contas e Apura
mento de Responsabilidades do Ministerio do Exerci to de harmonia co~ 
o Decreto-Lei nQ. 38 .476, de 24 de Outubro de 1951. 

Ora este dipl,)ma manda organizar, p.)r anos econ.)miGos ~ pel a 
referida Comissao a ~ ·'nta geral de gerencia de diriheiros e materiais 
nurn mapa resurnindo 0 movimento de t od:->s os Conselhos Administr3,tivos~ 

designando 0 que a cada urn respeita (artigo 2Q.~ nQ. 6)~ e destacarde~ 
se mapa qualquer conta de gerencia para 0 caso especial de haver depnJ 
ferir-se julgament o de alcance ou de oredito (alinea a) ~ nQ. 6 d0 cit~ 
dt) a rtigo). Depois~ conf(')rmel disposto n·;) artigo 13Q

q § Unic()~ ali
neas a) e b) a C(lmissa·.') envia~ n()s prazos estabelecidos ~ ao Tribunal cE 
C()ntas~ para julgamento~ a conta geral e~ em separado~ as cnntas onde 
se presurna a existencia de qualquer alcance e as que~ por qualquer mo
tivo de forga maior~ nao puderem ser consideradas para a organizagao cR 
conta geral d" Ministerio. 

Assim procedeu a referida Comissao cpm a ,,) 0nta em analise 
relativa a") peri'ldo de gerencia de 1 de Janeir'l a 31 de Dezembro de 
1954 dc.1 Conselh~l Administrativo da Bataria Ligeira Aut()m')vel~ NQ. 3,de 
Nampula - Comando de :Rb gambique - l.")nde vern denunciad0 urn alcance da im
pnrtancia referida no ajustamento. 

3. Os Comandr1s mili tares ul tramarin:1s engl<)bam os varios conse-
Ihos admini~trativos das unidades, estabelecimentes 0U servigos seus 
subordinad'1s. Tal C(lmo na metropole a responsabilidade financeira pe1a 
gerencia de fundos (unica que a este Tribunal interessa conhecer) per
tence aqueles c)nselhos por serem estes de facto e de direito os verda 
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deiros gestores e, assim, sao as contas dos mesmos que estao sUJel
tas a jUlgamento embora incl u idas na conta geral do Comando Mili tar 
da respectiva provincia ultramarina (vide a portaria 4.348, no Bole 
tim Oficial da provincia de Mogambique 9 nQ. 149 de 2 de Abril de -
19419 regra 4 ~.9 e artigo 32Q. do Decreto nQ. 22.257, de 25 de Feve 
reiro de 1933). 

4. 0 funcionamento dos Conselhos Administrati vos das Unida-
des da Provincia de Mog ambique rege-se pelas Instrugoes postas em 
vigor pela Portaria Provincial NQ. 4.348 9 de 2 de Abril de 1941, p.:!:!; 
blicada no Boletim Oficial NQ. 14, do mesmo mes e ano. 

Por estas I nstrugoes os Conselhos Administrativos sao 
constituidos por tres oficiais g 0 comandante, como presidente, e os 
dois oficiais imediatamente inferiores em graduagao e antiguidade, 
ou somente um, quando nao·haja mais 9 como vogais (tesoureiro e se
cretario) . 

Aos Conselhos Administrativos compete a gerencia e aplica 
gao legal das receitas de qualquer proveniencia, executando e fazen 
do cumprir todas as disposigoes regulamentares e instrugoes espe
ciais relativas a administragao e prestagao de contas. 

5. 0 alcance de 2010304$70 indicado no ajustamento de fls. 
e atribuido nesta gerencia a responsabilidade do Conselho Adminis
trativo d~ Bataria Ligeira Automayel NQ o 3, de Nampul a, composto p~ 
10 Capitao de Artilharia Orlando Rodrigues da Costa e pelos Tenen
tes Milicianos Carlos Martins da Silva Insua e Joao de Almeida Noro 
nha de Azevedo Coutinho o 

o primeiro destes oficia is, conforme a relagao de fls.15, 
exerceu as fungoes de pres i dente desde 31 de Dezembro de 1953 ate 
26 de Julho de 1954 ; 0 Tenente Insua as fungoes de tesoureiro desde 
31 de Dezembro de 1953 ate 1 de Margo de 1954 e de secretario desde 
1 de Margo ate 17 de Maio ; 0 Tenente Joao de Azevedo Coutinho as de 
secretario desde 31 de Dezembro de 1953 ate 1 de Margo de 1954 e de 
tesoureiro desde 1 de Margo ate 26 d€ Julho do mesmo ano. 

Verifica-·se porem que na data de 1 de Margo de 1954 em 
que 0 Tenente Insua foi substituido nas fungoes de tesoureiro pelo 
Tenente Azevedo Coutinh09 aquele, por ordem verbal do comandante 
continuou a exercer de facto, ate 17 de Maio, as mesmas fungoes pa
ra ir orientando 0 novo tesoureiro, Azevedo Coutinho, nos servi gos 
conjuntos . 

o processo vem instruido com varia documentagao, interes
sando especialmcnte as capias dos acardaos do Tribunal Militar Ter
ritorial de Mogambique e do Supremo Tribuna l Militar, que 0 confir
mou, e dos despachos do General Comandante Militar de Mogambique 
que aplicou certas sangoes disciplinareso 

Por estes documentos e os mais elementos dos autos ve-se 
que em 17 de Maio do 1954 0 Capitao Orlando Rodrigues da Costa soli 

I 
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citou da Filial do Banco Nacional Ultramarino, em Nampula, nota do 
saldo da Bataria existente naquela data, e verificou que esse sal
do, em deposito, era apenas de 43.429$35 ao passe que 0 indicado no 
livro do Registo do Conselho Administrativo era ae 189.734$05 haven 
do assim uma diferenga para menos de 146.304$70. Chamados a sua pr~ 
senga os dois vogais do Conselho Administrativo, 0 Tenente Insua 
confessou logo ser 0 autor dos actos fraudulenios que deram origem 
a tal alcance. 

E, assim, ficou averiguado que este oficial na referida· 
qualidade de tesoureiro, cargo que exercia desde 15 de Julho de 
1953, e tambem na de secretario, com fungoes de tesoureiro de facto 
durante certo periodo, como atras ficou esclarecido, desviou do seu 
legal destino, e em provei to proprio, a quantia total de 201.304$70 
por sucessivos levantamentos na Filial do indicado Banco em conia 
da Baiaria, atraves de cheques que falsificava, alierando as impor
tancias e for jando as assinaturas dos outros dois membros do Conse
Iho Administrati vo, autenticando-os depois com 0 selo branco em uso, 
pelo que originou uma diferenga de saldos entre os di tos Banco e 
Conse lho Administrativo de 146.394$70, a que foi adicionada a impor 
tancia de 55.000$00 que, como adiantamento, 0 mesmo oficial conse-
guiu obter do gerente de uma firma com sede em Nampula, . pelo descoQ 
io de um cheque, que nao tinha coberiura na conta de deposito, per
fazendo assim 0 desfalque, na total idade, aquela quantia de 
201. 304 ~nO. 

o alcance comegou em Julho de 1953, evoluindo nos seus 
quantitativos, mas 0 desvio de fundos nao foi constante nem apenas 
progressivo , como se demonstra pela nota da posigao devedora, de 
£Is. 113. 

A gerencia de 1954 iniciou-se com a heranga de um alcance 
de 33.304$70 que, tendo chegado a atingir a verba de 180.204$70, de
caiu em 17 de Maio para 146.304$70 para no dia imediato de novo su
bir a 201.304$70 por virtude do resgate do cheque atras mencionado. 
o alcance concretiza-se, pois, na gerencia de 1954, com a quantia 
denunciada no ajustamento. 

6. Por acordao do Tribunal Militar Territorial de Mogambique, 
de 12 de Ouiubro de 1954, confirmado pelo do Supremo Tribunal Mili
tar dE) 16 de Dezembro do me smo ano, foi 0 Tenente Insua condenado 
por tais factos em dez anos de prisao maior correspondente a quinze 
anos de degredo reduzido de urn tergo, levando-se-lhe em conia a me
tade da prisao preventiva, como consta de fls. 45 e seguinteso 

Recai sobre ele directamente a responsabilidade financeira 
por sor 0 agente do facto ilicito (lei 2.054, de 21 de Maio de 1952 
- Base I - NQ. 1). 

Mas ve-se ainda que com base no auto de corpo de delito do 
processo crime instaurado contra este oficial, 0 Capitao Orlando Ro 
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dr i gues da Co s t a, Pres i dento d o Con selho Admini s tr a tivo, f oi punido 
por despacho de 20 de Julho de 1 95~· , publica do em Ordem de Eervi 90 
NQ. 30, do 1 de Ag osto segui n t e, com qua t ro di a s de pr i sao di sci pli 
nar por se tor provado que , pel a exce s siva bo a-fe qU ~ depositava no 
Tonen t o I nsua, pol a fal ta de f i scalizac;:ao quo exerceu no Conse l ho , e 
por nao tor cumpri do 0 que ostav a de t er mi nado, deu lug ar a que aqu~ 
1 0 Tenente defr audasse a Fazend.a Nacional na quanti a ja descri ta e 
a que urn cheque emiti do por aq u el e Consol ho foss e tr ansa ccionado p e 
1 0 mesmo , i'raudulen t amon te , ' co m urn pa rticul ar 0 qual, a o pretender
receb~-lo n o Banco veri f icou nao to r cobortura, pol o que i ntentou 
uma aC9ao judici o.l centra a Ba,tar ia, com g rave preju i z o das i nsti
tui 90es mili tares (fl s. 46) . 

Por despacho do r efe r j.do Coma ndE'n t e Milita r, da mesma data, 
mas a l tor ado pel o de 1 de Se t embro publicado n a Ordem de Servi 90 NQ 
33, do 1 1 do Setc:1bro de 19 54, 0 Tenen te Joao d.e Almei da No:r:onha de 
Azev edo Cout i nho , f oi puni do com quatro di as de prisao Si mpl es, vi~ 
to t er- so provado quo a o t omar posse da s su a s novas fun9 0es de te
soureiro ? nao f i s ca li z ou conven i entemente os fundos exi sten t e s n o 
cofr e com os docl.1;nentos do Banco ITaciona l Ul tramar i no , como e s t a v a 
dotermi nado , n o qUA assi m contri buiu para qu o na o fosse deseoberto 
ma i s c edo 0 dc sfa l que praticado pclo Tenento Insua, 0 qual con tinu
ou a excr cer do facto as fun 90e s de t esour e i ro acumul a ndo-as com as 
de s e cretar io , () a de f raud.ar a Fazenda Haciona l (fls . 47 ). 

No:::; terL'0 .3 da l oi 2 ? 054, do 21 de Maio de 1952, em cas o de 
a lc ance ou dosvi 'J de dinh"l iro s ou valores do Esta do, a responsabili 
dade f i nanc oi ra recai d~rect2,men te s obre 0 agEmt e do facto ili ci to
e , n o caso da alliuini sir agao ou gereDci a pert encer a gerentes ou Con 
selho s Adm i n i strat:i VJS, :re ca ira t ambem s o bre 01 es, mesmo estranhos
ao f a cto J so :;"rocod.'::,.:'om com cu l pa grave no c.3sempenho das fun90e s 
(Ie fi s ca lizagEto y'ue Ihes esto j a,n oomet i das. C Tribunal em s eu pru
dente a rbi t ri o gr a.c.u2.r a a cu l pil de llarmoni a com a s circunstanci a s 
do caso , tendo ainda (:1 co ru:; id.;:;r ,J, ga o a i ndo l e das pr i ncipai s f u n-
90es de gereni;8;: o·~ mem bro s do s ;onselhos Administra t i vos. 

E s ta norma e de aplica 9ao geral pel o Tr i bunal de Conta s 
n os caso s l cgal mente pr evi sio s eem que 0 jul g amento de contas Ihe 
perten ga o 

Alem do, r e sponsa bil idade directa do Tenente Insua c omo au-
t or do desf a l qu e , vor ifica - se -;;ambem a do Cap i tao Orl ando Rodrigues 
da Costa e do Te:'lente Azovedo Ccut i nho 9 embora estr anhos a o facto 9 

v i sto domonstrar-·se ql'e f a cili taram aque l e desfalque pela f a l t a de 
cumprimonto do c dever e s q u e Ihe s e stavam impostos pel os regul amen
t os em vigor 0 das f -ul1go e s de fi s c 8.lizagao que I hes estav am come ti
da s , t udo om c irc·l.111s tanci a s e condj_9oes Que rove l am cu l pa g r av e . 
Com efe i t0 9 

7. NO G torElOG expr~ss~s das Instrugo'es atras refer ida s compe -
te a o Pre sidonte de' Con uelho Adm i n i stra t i v o 9 espo c i a l men t e J exami
nar a escri tura9ao do Conselho antes de encerrada a con t a das de sp~ 
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A 

sas f eitas em ca da mes, autenticar com 0 s elo br anco da unidade a 
assina tur a dos mem br os do Con sol ho e rubr i car e aut enticar com 0 

mesmo selo os doc-wnento s de de spe sa Que devam acompanhar a conta 
me n sal ? e ao tesoure iro ? t ambem especialmente, compete efectuar ou 
dir i gi r , s ob a s ua responsa bilidade, a escrituragao e contabilida
de do Conselho , e a r e cober 0 contar as i mportancia s Que tenham de 
Qe,r en-Cr 8.da no cof re, bem como aQuelas Qu e do me smo cofre hajam de 
sair por del iberagao do Conse l ho . Todo s os membros do Conselho sao 
cl avi"cul ar io s do cofr e e, consoQuent emente, r e sponsave i s s Oli dar i a 
men t e pel os val ores QUo, em f a ce dos sal dos a cu s ados na conta men
sal 0 r eg i s t os d.o movi mento do cofre, devem nele ex i st i r. Sao tam
bem r esponsave i s l)e los valores Que I he este jam entregues, pel os P.§; 
gamonto s Que autor i zar em em co ntr avengao das le i s , regul amentos ou 
di sposigoes , igen t es , pel a f a l ta de cumprimento de Quai sQuer pr e
ce i t os l oga i s ou regul e.mentare s , pel as conseQuencias resul t antes 
do pouco zolo no de sempenho das suas fun goe s a dm i nistrativas e pe-
10 extravio do dinhe iro s ou outros valore s Que devam a tr ibuir-se a 
fal ta do prov i donci e.s Que pe lo Consolho devessem ser t omadas. Qua.:Q 
do al gum c.o s membros do Conselho Admini strati vo tenha de ser subs
t ituido, devem ser conferidos os valores ex i st entes no cofre com 0 

sal do ver if icado , QUO cons t ara da acta . 

Estes pr eceitos r egu l ament aros , Que alias sao os normais 
no runci oname~tc de QualQuer Cons ol ho Adm i nistr at i vo mili tar e es
tao em i ntj_:Gla corr el a.gao com as normas do Decreto nQ. 34 .3659 de 3 
do Mj r go de 194 5, 0 Regul amonto aprovado pel o De creto nQ. 35. 413, 
de 29 do De zembro do mes;-no ano, foram ni tidamente infri ngi dos vo
luntar i ~ 0 in t enc ional mente pe l o Tenente I nsua e negligentemente, 
em br au de cu l pa grave , pe l os outros doi s membr os do Consel ho Admi 
ni str8.t i vo en causa , embora sem prop6sito de sone sto . -

Como so di z no despacho transcrito a f l s . 29 e segui ntes g 
"0 Oa:)i t ao Orlc c1.G.o Rodr i gue s da Costa depos i tava i nte i ra confi anga 
no Tenente 1n '1ua 0 ass i m nao conferia regularmente os sal dos do 
Banco Nacio~al Ultr&~arino ape sar de tal I he t er s i do determi nado , 
nem eXET cen o:1paz fi scalizaga0 5 0 Tenente Azeve do Cout i nho depos i 
t ava t ambom excoss iva confianga no Tenente I nsua e a tal ponto Que, 
pa ssando n exer cer a s f un goe s de te s ouroi ro, Quem as exercia, de 
f ac -:;o, ora 0 Tor.ento I nsua, acumul ando com as suas f ungoes de se
cre tario 0 '1'8,1 8i tuagao nao t em justificagao , poi s durante bas t an te 
t empo exeroeu f ung08 s de s ecretario do Oonsel ho Administr at ivo , c~ 
j os sor vis;o s 1hc" ~ao doviam s er estranhos por esse mot i vo . Como se 
\-erifica G.J auto, non om seu poder tinha a chave do cofre Que Ihe 
pert enc i 8. 1i 

• 

o e:x:co,=>sCl de confiang a r opresenta sempro cul pa 9 desde que 
os di nhe iTOs c1aG s ao propr i os mas do Estado, como este Tr i bunal vi 
r i as voze s 0 tem enunci a do , e a fal t a dos deveres de f i scali zagao 
Clbrange nao so Rq ue l e s QUE) es t ao expre ssamente cons i gnados na l e i 
como os Qu e liocessariamente esta o i mplicitos no exercicio de f un
goe s l ogal men t e cometidas aos a dmini strador e s para 0 cabal desemp~ 
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nho da gerencia do organismo. As fungoes de fiscalizagao que incum
bem a qualquer Conselho Administrativo incluem sempre, alem de ou
tras especiais de cada um , as de exame e correcgao da escrita, do 
balango mensal do cofre, e da comparagao do saldo do cofre c'om 0 

saldo da escrita (artigo 179 Q• do Regulamento da Contabilidade PU
blica de 1881). 

8. 0 Digno Agente do Ministerio PUblico e de parecer que em 
face das numerosos elementos de prova constantos do processo, entre 
os quais avul ta a circunstancia de todos terem sido condenados - sem 
embargo de 0 agente do facto criminoso 0 t er sido em pena e condi
goes diversas - que a responsabilidade do alcance tem de recair so
bre todos os componentes do Co nselho Administrativo, nao so em vir
tude do disposto na al::Lnea c) do nQ. 2 da Base I da Lei 2.054, que 
implica a exi stencia de culpa grave por parte do Capitao Rodrigues 
da Costa e Tenente Azevedo Coutinho, mas ainda por forga do dispos
to na alinea a) do citado nUmor o e Base, por parte do primeiro dos 
indicados oficia is, atenta a circunstancia de, por ordem sua, 0 pr~ 
varicador t er podido cont inuar no desempenho das fungoes de tesou
reiro, quando l egalmente j a Iho nao competiam. 

E esta realmente a conclusao resultante dos factos averi
guados atras relatados G das dispos igoes legais aplicaveis,devendo 
porem notar-se, quanto a invocagao da alinea a) do nQ. 2 da Base I 
da Lei 2.054, f eita nesta pro mogan, que anteriormente a determina
gao do Capita o Rodrigues da Co s t a, para que 0 Tenente Insua conti
nuasse a exercer de facto as fungoes de tcsoureiro que regulamentar 
mente pertenciam ao Tenente Azeva do Coutinho, ja 0 alcance tinha si 
do inici ado e que, podendo se r discutivel a necessidade de tal de~ 
terminagao, nao ha prova al~lIDa de que cla obede cesse a intuito me
nos honesto. 

Pelo expo sto , acore.am os do Tribunal de Contas em condenaI' 
solidariamente 0 Capi t ao OrJ.ando Rodrigues da Costa e os ex-tenen
tes milicianos Carlos Mar t i ns da Silva Insua e Joao de Almeida e Kc 
ronha de Azevedo Coutinho que constituiram 0 Conselho Administrati= 
vo da Bataria Lige ira Automovel NQ. 3, de Nampula, Comando de Moga~ 
bique, no periodo de gerenciade 1954 atras indicado, a pagar ao Es 
tado a importancia de 201.304$70 de alcance praticado dolosamente 
pelo segundo dos ditos oficiais, e os r espectivos juros de mora a 
liquidar nos termos da r egra 2~ do artigo 44 do Regimento deste Trl 
bunal e arti go 139 do Decreta 16.731, de 13 de Abril de 1929, con
forme a discriminagao feita a fls. 

Lisboa, 25 de Junho de 1957. 

(aa) - Abilio Ce lso Lousada, relator. 
- Ernesto da Trindade Pereira. 
- A. de Lemos Moller. 

Fui presente g (a) Jo se Algad~ Guimaraes. 
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PROVIMENTO DADO A TIM RECURSO INTERPOSTO 

PARA 0 TRIBUNAL DE CONTAS PELO GOVERNA

DOR DO ESTADO DA INDIA CONTRA UMA DECIS.Pb 

DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DO MESMO ESTA

DO QUE RECUSARA 0 "VISTO" A 1JMA PORTARIA 

DE NOMEACAO INTERINA DE UMA MESTRA DE TRk 

BAlliOS MANUAlS DA ESCOLA INDUSTRIAL E CO-

MERCIAL DE GOA 

/=/=/=/=/=/ 

o Tribunal Administrativo do Estad() da India recmsou ° "Vis 
t o" a portaria de nomea9Eh de Maria Rosa da Palma Sout0 Alves para exer 
cer int erinamente as fun9~es de mestre de trabalhae manuais da Escola 
Industrial e Comercial de Goa, por oonstar, do mapa remetido pela Sec~ 
taria do Conselho de Instru9~o e de urn oficio do mesmo Conselho, que 
nas provas prestadas 00m vista ao p1'eenchimento do lugar, outra oandi
data obtivera media final mais alta, e 0 respectiv~ jUri, depois de a
tribuir determinados ooeficientes segundo 0 seu livre arbitrio, aoaba
ra por reduzir e inutilizar a vall)rizag~o dessa candidata, olassifi08:U 
do as duas por igual. 

N~o se aoatou assim, afirma ° Tribunal Administrativo, 0 02 
mando legal da al{nea g) do artQ. 293Q• do Deoreto nO. 37.029, que prQ 
mulgou 0 Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comeroial, nem I) 

criterio adopt ado e de molde a assegurar 0 triunfo do merito absolute 
e a permitir a seleog!ro de valores, C0mo n'")rmais objeotiv()s a alcangar 
por meio de toda e qualquer presta9~o de provas atraves de oonourS"lS 
publio")s. 

N!ro se c0nformando com tal reousa e pretendendo a sua revo
ga9~o, I') Governador Geral daquele Estado recorreu para este Tribunal. 
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Alega, . em surna g 

Ravia dois requerimentos pedindo a nomeagao para 0 lugar 
criado pelo artigo 221. do Decreto nQ. 39.850 9 de 15 de Outubroce 
1954. · 

Nao obstante tratar-se de provimento interino ou eventual 
julgou-se util mandar prestar provas praticas as concorrentes que 
as requeressem, a fim de se escolher a mais idonea. 

o jUri nomeado apresentou 9 no final das provas, urn mapa 
no qual figuravam as duas unicas candidatas com a classificagao fi 
na1 de 16 valores. -

Nao exist indo preferenciasestabelecidas na lei, pergun
tou-se a Folicia e a Administragao do Conselho qual das concorren
tes precisava mais de trabalhar ou de receber 0 respectiv~ vonci
mento. 

Conhecida a concorrente mais necessitada, foi essa a es-
colhida. 

o Tribunal Administrativo nao se ocupou da legalidade do 
acto de nomeagao, mas sim da legalidade do acto da apreciagao das 
provas, com 0 qual nada tinha. 

Nao sendo de aplicar ao caso os §§ lQ. e 2Q. do artigo 
66 Q• do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, ainda mesmo que as 
provas praticas exigidas pudessem ser equiparadas a urn concurso de 
habilitagao, 0 contencioso administrativo seria ° Unico meio comp~ 
tente. 

o Digno Magistrado do Ministerio PUblico, ~ quem 0 pro
cesso foi continuado com vista, entende que 0 Governador Geral do 
Estado da India esta vinculado a decisao do jUri, pois seria ilogi 
co atribuir a essa decisao valor meramente indicativ~ depois de 0 

mesmo Governador ter delegado, como delegou, 0 poder de graduar as 
concorrentes. 

Sustenta, no entanto, que 0 "Visto" deve ser concedido, 
apoiando-se no facto da concorrente prejudicada nao ter reagido pe 
1a via contenciosa contra a inobservancia, p~r parte do jUri, das 
normas ou formalismos a seguir no desempenho da missao que Ihe fo
ra confiada. 

Tudo vistog 

No quadro anexo ao Decreto nQ. 39.850 de 15 de Outubrode 
1954 figura a categoria de auxiliares de trabalhoe manuais e foilOr 
esse Decreto, artigo 22Q. que foi criado 0 lugar cuja forma de pr~ 
enchimento se discute. 

Mas 0 que importa considerar em primeiro plano e relati~ 
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vamonto ao processo seguido na escolha da concorrente, e se a Et:' ,"

meagao do jUri era obrigatoria, e, portanto, se as provas efectu~ 
das dependiam da exigencia de qualquer preceito de lei ou regula
mento. 

o Tribunal Administrativo na sua recusa de visto limit ol 
-se a invocar 0 comando legal da al:lnea g) do art igo 293 Q. do DG, 

creto nQ. 37.029 que promulgou 0 Estatuto do Ensino Profissiona:i .. ";" 
Industrial e Comercial para se ater a norma que manda, na realiz~ 
gao dos concursos, determinar a media final com aproximagao das~2 
cimas. Ultrapassando assim a questao previa enunciada, se nao P~f, 
tiu do principio de que 0 concurso era indispensavel, entendeu,ao 
que parece, que nenhum outr~ criterio ou poder de classificagao~ 
deria ou deveria sobrepor-se ao do jUri, uma vez que neste fora O;! 

legada a competencia de graduar as candidatas submetidas a prov8~ 

o argumento impressiona, tornado no ponto em que 0 sitUJL'. 
a recusa do Tribunal Administrativo. 

Olhando, porem, 0 caso nos seus aspectos iniciais e fun 
damentais, 0 argumento esvazia-se de todo 0 seu valor. 

Trata-se de urn provimento interino fora do ambito de a~ 
plicagao dos §§ 12. e 2Q. do artQ. 66 Q• do Estatuto do FuncionQ
lismo Ultramarino (Decreto n2. 40.708, de 31 de Julho de 1956)0 

Nada impedia 0 Governador Geral daquele Estado de Op"~e.;2 

livremente pela concorrente que se Ihe afigurasse mais idonea o :.:[:.) 

obstante,quiz rodear-se de certos elementos de apreciagao que 0 

ajudassem a determinar-se na escolha. Ordenou a prestagao de pro
vas praticas. Cometeu, para 0 efeito, a um jUri, 0 encargo de az~ 
sificar essas provas. Mas nao ficou adstri to ou vinculado a d. :) (.~ : : . ~, 
sao do jUri. E nao ficou, precisamente, porque nao era obrigacto (; 
organizagao de qualquer concurso, como meio normal de provimen.-:j,; o 
Por isso a questao de saber se 0 acto praticado pelo recorren:t o -:;-" 
realizou por forga da lei tern 0 maior interesse para 0 seu ,iul,c;cl;
mento. 

Reconhecendo que a nomeagao em causa poderia ter s::o..'):'-:l. 
vremente feita, 0 digno represcntante do Ministerio PUblico, ne. 
sua alias douta resposta de fls. 36, alude a jurisprudencia do ~: 
premo Tribunal Administrativo sobre 0 assunto e discorda do vG10r 
meramente indicativo que alguma dessa jurisprudencia tern atribui-· 
do a intervengao do jUri quando essa intervengao nao e exigidapor 
lei. Tal orientagao doutrinaria, observa, tornaria A delegag~o 
no jUri ilogica e incoerente. 

Salvo 0 dev~do respeito, nao e assim. 

o que a Administragao delega no jUri, quando a intel.-<t,Te r 
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gao dest e nao e imposta por lei, e uma competencia de apreciagao e 
classificagao discricionaria no seu desenvolvimento dentro do res 
pectivo condicionalismo legal, mas relativa nos seus efeitos, urna 
competencia transitoria de ordem e fins puramente informativo~~r 
isso mesmo que 0 acto de delegar, de feigao voluntaria, nao envol 
ve abdicagao do direito de escolha, do qual a propria administra
gao nao pode demitir-se, visto nao estar a tanto autorizada. 

ERta construgao encontra todo 0 apoio na jurisprudencia 
do Supremo Tribunal Administrativo. 

Bastara citar os acordaos de 10 de Margo de 1950 (Dia
rio do Governo n2. 271" 23. Serie, de 21 de Novembro de 1950) e 
de 7 de Julho de 1953 (Diario do Governo n 2• 54, 20 • Serie de 5 
de Margo de 1954). 

Comegando por so roferir a questao, "ja por vezes deba
tida, acerca do valor legal da classificagao dos concorrentes~i 
ta por urn jUri Gstabelecido a margem da lei pela entidade nomean
te, para 0 efeito de se saber se esta esta ou nao vinculada aque
la classificagao", regista-se no primeiro acordao que em tal mat.§. 
ria "se pode considerar definitivamente assente a doutrina de que 
a nomeagao so esta condicionada pelq concurso da habilitagao,~ 
do a lei estabelece esta forma de reorutamento e fixa a composi
gao do jUri , e isto porque as ~egras a observar no provimento dos 
lugares sao as que as l e is e os regulamentos determinam, nao sen~ 
do licito em principio alterar essas regras". 

o segundo daqueles acordaos a porventura mais terminan
te ao a.firmar que lie jurisprudencia assente na l~. secgao do Su
premo Tribunal que a nomeagao so esta condicionada pelo concurso 
quando a lei esta.bolece ssta forma de recrutamento". 

Por sua vez 0 Conselho Ultramarino nao se tem desviado 
desta doutrina como se pode verificar atravcs do seu acordao de 
29 de Novembro de 1954 (Diario do Governo n2. 48, 2§. Sarie, de 
26 de Fevereiro de 1955). So quando a lei ostabelece 0 concurso 
e fixa a competencia do jUri - diz-se no respectivo texto - e ~ 
a Administragao esta vinculada na nomeagao ou promogao a ordemre 
preferoncia au graduagao estabelecidas pelo juri. 

Fixad~ como se ve, a justo fundamento de decidir, pode 
ria, na verdade, sublinhar-so a razao do recorrento ao deter-se 
sabre a facto de a Tribunal Administrativo do Estado da Indiater 
apreciado a conduta do jUri em vez da legalidade do acto de nomea 
gao e deduzirem-se pertinentes consideragoes a volta das que se~ 
mostram relacionadas com a falta de utilizagao da via contencio
sa, mas nao valo dilatar a quostao por outros pIanos, quando no 
primoiro em que forgosamente tevo de ser colocada, ela so nos 0 

forece com a necessaria transparencia. 
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Assim e pelo exposto, ac ordam os do Oonse lho no Tribu
nal do Oontas, em dar int e iro provimento ao r ecurso. 

Lisbo~, 2 de Julho de 1957 
(aa) Armando C~ndido do Medeiros, relator 

Manuel do Abranches Martins 
Jose Nunes Pereira 

- Manuel da Cunha e Costa Marques Mano 
Abilio Oolso Lousada 
Ernesto da Trindade Pereira 
A. de Lemos Moller 

Fui presonteg - (a ) - Jose Algada Guimaraes 

XX=X=X=X=XX 
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A IRREGULARIDADE RESULTANTE DA REMUNSRACAO 

DE FUNCOES DESEMPENHADAS ANTES DO CUMPRI

MENTO NO DISPOSTO NO § 212. DO ARIfI. 2412 

DO DECRETO COM FORQA DE LEI NQ. 22 e257! sd 
PODE SER RELEVADA NOS TERMOS DO DECRETO-IE I 

NQ e 30.294 QlTANDO SE MOSTRAR QUE 0 EXERCI-

CIO DAS MESMAS FUN90ES ERA NECESSARIO 
! . 

Relat~r: ExmQ. C0nselheiro 
Dr. Candid~ de Medeir'')s 

/=/=/=/=/ 

PY0CeSSO nQ. 424/54 
Sessgo de 25/6/57 

Atraves do exame e c"mferenuia dos varl,S d~cument)s ligados 
a presente gerenCJia, ffi.')stra-sel. Clue nao foram descr mtad·"')s a') profess')r 
Elmiro Borges da Costa Mendes os em')lument')s devid ')s nl')s t ermos do De
creta nQ. 9.605, de 19 de Abril de 1924 pela cJncessao de 60 dias de Ii 
cenga; que vari ·)s pr-:;>fess')res, (,'uj's nomes constam de fls. 3 d;) relato
ri'), foram abonados a mais de importanoias que s')mam 241$20 e Clue oubDs 
profess0res tambem ali referidns, receberam a men,s quantias no total 
de 223$00. 

A razao d')s abon')s a mais prende-se com a observanoia da f6r 
mula rec')mendada pela ciroular nQ. 1.562 da Direc9ao-Geral do Ensino Li 
ceal para 0 oalcul0 dos vencimentos dos professores eventuais, quando 
se deveria ter seguido 0 disp')sto no Decreta nQ. 39.572, de 23 de Margo 
de 1954. 

Nos oficios junt'.)s a £ls. 68 e seguintes, 0 Servigo atribue 
as irregularidades apontadas a meros lapsos e a uma errada interpreta
gao das disPJsig5es legais aplicaveis, e no ofioio de £ls. 127, em obe
diencia ao despacho de £ls 1 125, informam Clue a posigao dos factos ' se 
nao m')dificnu quant:) ao desc0nto da importancia dos em')lumentos devidas 
e quanta a')s abonos alem do Clue a lei permitia. 

Em c')nsequenci~1porem, do despacho constante de fls. 128 v. 
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os resp0nsaveis acabaram par remeter a RepartigELo as guias (;.')mpr()vati
vas de t erem sido efectuadas as reposigi"les das imp'lrtan<.;;ias correspon
dentes as aludidas faltas. 

Verifioa-se ainda uma errada classificag~o de despesa no 
montante de 82$50 pela rubrioa "Pagamento de servigos e divers:)s enos£. 
gos, publicidade e pr0paganda"; que ng, obstante 0 disP0sto no § 2Q .do 
art Q. 24Q & d') Deoreta .,::lm f ·,rga de lei numero 22.257, de 25 de Feverei 
ro de 1933, f'Ji pr'lcessada e paga antes do "Visto" e publicag~o no Die. 
rio do Governo a importancia de 7.845$50 a professora Maria Josefina de 
Oliveira Quelhas e que n~() f ·')i elab orad/"') lrgament0 supleI!lentar para a
plicag§:o da verba de 154.000$00 atribuida a'l Liceu no Orgamento Suple
mentar da Junta Geral do Distrit () Aut.Jn:)mo. 

o servigo explica ainda estas irregularidades, afirmando 
que as mesmas resultaram simplesmente de c"Jnfus§es n§:o pr':lp')sitadas e 
tambem de errad'ls entendiment ' s da lei. 

Assim, ressalvad"J O':Jmo naturalmente se enc')ntra, 0 direi to 
de reclamag§:'") que assiste a'ls pr.,fess')res ab::mad'Js a men0s, de harma
nia c')m a faculdade que Ihes cJncede 0 artQ. 1 Q

Q do Decreto-Lei nQ. 
30.294, de 21 de Fevereiro de 1940, relevam a resp0nsabilidade deo ~')r

rente daquelas irregularidades, p0r n§:·:,) se mostrar pr"p '~si t, de fraude 
nem se verifiuar a. existen(;ia de qualquer dan,), atendendo para 0 efei
tJ e relativamente a quantia de 7.845$50 paga a pr:Jfessora Maria Jose
fina, que as fungr:>es p')r esta exereJidas, f ,')ram necessarias en§:1) pndi.arn 
deixar de ser remuneradas. 

Nestes terml)s julgam :) Conselhn Administrativo d') Liceu de 
Angra d:) Heroism:) na gerencia de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1954 
quite com 0 Estado pela indicada responsabilidade, devend~ 0 sald~ que 
1he e ab.,nad, figurar C'lm0 primeira partida, do debit0 da c.,nta seguin 
t~ a esta. 

1isboa; 25 de Junh) de 1957~ 

(aa)- Armand., Candid!) de Medeiros, relat0r. 
- Manuel de Abranches Martins 
- Jose Nunes Pereira 

Fui presente~ (a)- J')se Algada Guimaraes. 
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NAO t PERMITIDA A FORMA DE REMUNERAR POR 

MEIO DE GRATI~ICA C~J?TS MENSA IS b OS SERVI

Cr)S EVENTUAIS PRESTADOS POR VETERINARIOS , .~ 
AS CAMARAS MUNICIPAlS t MAS, UMA VEZ PRES-

·r ('< I 

TADOS ES"S~S SERVI90q, E JU'LGADOS INDISPEN-

SAVE IS ; A IRREGULARIDADE t DE RELEVAR NOS 
• ,,- I . ,.. 

- TEID10S DO DECRETO NQ;- 30 .. 294 

Relat Ir g ExmQ. E(mselheiro 
Dr. Candid0 de Medeiros 

/x/x/x,! 

£££££££ 

Processo nQ. 442/55 
Sessa8 de 25/6/57 

o OflCio de fls. 107 e a informagao de fls. 110 provam ~ue 
se efectuaram p0r meio das oompetentes guias as reposig~es das ~uantias 
de 120$00 e de 40$00 respeitantes a "a~uisigao de listas para eleig"'\es" 
e de "ajudas de ousto a mais abonadas a0 oontinuo da Camara". 

Ve-se ainda ~ue a autwizaga'J nQ. 515 relati va a') pagamen
to de "material para reparagF)es" deveria ter sid') olassifiuada pelo 
capQ. 16 Q., artQ . 52 Q., alinea 1 e nao pelo capQ. 16 Q., artQ. 51 Q., a
linea 1, e ~ue 0 veterinario ~litar Dr. Carlos Cordeiro Pereira, aqBm 
era paga uma gratificagao mensal de 250$00 por servigos eventuais pre~ 
tados , pass,u a receber a partir d0 mes de Outubro, a gratifiuagao de 
500$00, tambem mensal, pela prestagao d0S mesmos servigos. 

Segund,') 0 OflCio de £Is. 101 esta f 'Jrma de garantir a pre
senga de urn veterinarin no matad0uro municipal todas as ve3es ~ue essa 
presenga f :')sse necessaria traduziu-se numa apreC:iavel ec;nomia para a 
Camara, mas 0 problema ~ue se p~e e 0 da acumulagao sem autorizagao s£ 
peri ,r, C0mo se verifica atraves do pr'"lcessJ. 

Atendendo, todavia a ~ue os servigos prestad~s pelo referi 
do veterinario se devem classificar de indispensaveis e careciam, natu 

L ________________________________ __ 
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ralmente, da oorresp'1ndente relI\Unera<;~o, releva ... se a c~nsequent,e . res'" 
pOl1sabilidade nos teI'Illosdo art!2'.1,Q, db Deoreta-Lei ' ri!2. , 36;'294, de 21 ~' 

. de Fevereiro de 1940,· ' , .•. .' \ . . 

De igual forma e c~m base na. mesmadisposi<;~o legal,por' n:m:; 
se mostrar pr()p6si to de fraude nem ter result,ad!') qualquer dJ3.no, se re-
leva a errada ola8sifioa9~o ~e verba. . 

N;estes terinos, ju1gam a Camara Munioipal d~ Conste.noi~ qui
te oom 0 Esfado p'ela indicada responsabilidade, deveJ:l.do 0 saldo, que 
lhe e abonado, figur~ oomo prime ira partida. do debito da cOX1ta'ee~n 
te a esta,,' . . - , .' ,,'. , 

LisbIJa, ' 25 de Junhn de 1957. 

(aa); Armando Candid; de Medeiros 
, ':" Manuel de Abranohes Martins 
.' .. Jose 1funes Pereira 

Fui pres,ente: (a)"'; Jose AI<;ada Guimarr£es 

x/x/x/x/x/x 
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OS CHEFES DAS SECRETARIAS DAS CAMARAS 

MUNICIPAlS NAO PODEM PRESTAR SERVIQOS 

DE ADVOCACIA AS RESPECTIVAS CAMARAS, 

SOB PEN"ADE INCORREREM NA INCOMPATIBI

LIDADE RESULTANTE DE VARIAS DISPOSI

QOES DO QODlGO ADMINISTRATIVO,DESIGN~ 

DAMENTE AS DOS ARTlGOS N2s.453 2.§ 2Q., 

7272 •• 7282., 7412• e 783~. 

Rol~tor: ExmQ. Conse1heiro 
'Dr. (}-.u1d;i.d.o de 'l1o(lo i;roo 

§§§§§§§§§§§ 

Prooesso N2. 905/ -- ' 
SessaC' 0A A/ J/57 

A fls. 126 mostra-se junta a guia de pagamento ao Estad..(; 
do Imposto do Selo que nao tinha side descontado nos pagamentos 
efectuados pelo cap2. 3Q., artQ. 3Q " alinea 1). 

Pelo cap2. 42., art2. 16 2., a1inea 12), "Litigios e con
sul tas jud.dicas", foi paga ao Chefe da Secretaria, Dr. Aristides 
de Resende Nunes de Aguiar, a importancia de 1.500$00 por servigos 
de advocacia prestados a Camara. 

. . 
Com fundamento em varias disposigoes do Codigo' Ad.minist~ 

~ivo, entre as quais avultam as dos art2s. 453, n2. 2, 727, 728; 
741 ; e 783, ja 0 Tribunal sa pronunciou em varios acordaos sobre 
despesas desta natureza, julgando-as ilegais. 

Interpretando e'utilizando com a devida independencia os 
preceitos 1egais citados, continua a ju1gar-se ferido de incompa
tibilidade 0 exercicio da advocacia tal como foi prestado pelo Ch~ 
fe da Secretaria em referencia, e, portanto, indevidamente pagos 
os honorarios que o'mesmo recebeu, mas atendendo a que nao houve 
prop6sito de fraude, nem da despesa, alias necessaria, resultou 
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qualquer dana para a Camara, relevam'a consequente responsabilidade 
nos termos do Decreto-Lei nQ 30.294, de 21 de Fevereiro de 1940, 
aplicavel por forga do disposto no artQ. lQ. do Decreto-Lei nQ. 
35.451, de 15 de Janeiro de 1946. 

Nestes termos julgam a C~mara Municipal do Carregal do 
Sa19 pela sua geBencia no periodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 
de Dezembro de 19559 quite ' pela indicada responsabilidade, devendo 
o saldo, que Ihe e abonado, figurar como primeira partida do deb i- . 
to da conta seguinte a estao 

Lisboa, 4 do Junho de 1957 

(aa) - Armando Candido de Medeiros 
- ,Manual de Abranches Martins 
- Josa Nunes Pereira 

Fui ' resent~" (a.)~ : Jose Algada Guimaraes 

x=x=x=x=x 
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A AUTORIZACAO REFERIDA NO ART!;!. 7;'. DO DE

CRETO~LEI NQ. 27.563. UMA VEZ. CONCEDIDA, 

\ NAO lsENTA, DA OBRIGACAO IMPOSTO FELO NC.2 

DO ART 2. 8 §. DO MESMO DECRETO LEI 

-0-0-0-

OS ARTlGOS DE RESGUARDO EXIGIDOS FEU NATU

REZA DAS FUNgOES DO PESSOAL NAO CABEM NA 

CLASSIFICACAO GENtRICA DE ARTIGOS DE FARDk-

Relator: Exm2. Conselheiro 
Dr. Candido de Medeiros 

MENTO 

=0=0=0=0= 

IIII 

Processo nQ. 1.173/55 
Sessgo de 18/6/957 

Por despacho ministerial de 6 de Janeiro de 1955, oportuna-
mente anotado por este Tribunal, foi concedido ao Director da Esta9~0 
de Fomento Peouario do SuI, (Coudelaria de Alter) a autoriza9~o referi 
da no artigo 72• do Deorete-Lei nQ. 27.563, de 13 de Mar90 de 1937. A
poiados nesta autoriza9~o, entenderam so servi90s que nas aquisi9~es~ 
feriores a 20.000$00 e superiores a 10.000$00, a dispensa de ooncurso 
publico e o0ntrato esorito sem dependencia de despacho ministerial, e~ 
tava isenta da obriga9~o imposta pelo numero 2 do artigo 8Q• daquele 
Deoreta-Lei, e assim realizaram algumas despesas, oomo se po de verifi
car atraves dos documentJs de fls. 35, 36, 55, 59 e 60. 

Em outros ac6rd~~s, designadamente os proferid~s sobre as 
contas do Conselho Administrativo da Esta9~o Zootecnica Nacional (Fon
te Boa) referentes as gerencias de 1952, 1954 e 1955, ja este Tribunal 
apreciou e julgou irreg~laridades semelhantes, relevando-as nos termos 
do Decreta-Lei nQ. 30.294, n~o sem ter apontado a situa9~o resultante 
do facto de se considerar livre da formalidade do "Visto" em simples 
despaoho do Director daquela Esta9~0, quando em oas~s identiuos, os ~ 
paoh"Js dos proprios Ministros estariam sujeitos a essa formalidade. 

Ve-se ainda que ao abrigo das disposi9~es do Decreto-Lei nQ 
33.670, de 25 de Maio de 1944, n~(') foram efectuados concurs ,~s public'1s 
e contratos escritos, nem solicit ada a dispensa de tais formalidades 
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quanta ao fornecimento de semea, palmiste e adub0s. 

A fls. 102 as servig:1s alegam que tais despesas fr'lram assim 
efectuadas par se tratar de produtos que tem os preg0s fixadJs 0fi cial
mente, alem de alguns deles, C0mo a semea e 0 palmiste, serem distribui 
dos pela Junta Nacional das Produt")s Pecuari·-)s. 

Tambem d0 mesmo of:icio junto a fls·. 102 ')s servigos inf'Jr
mam que nao efectuaram concursl)s public'1s e contratos esoritos, nem so
lioi taram a dispensa daquelas f ormalidades quant0 as despesas c.:mstanim 
dos dooument0s nQs. 557, 558 e 1.103, par essas despesas se traduzirem, 
afinal em salari!)s pagos ao pessoal que exe~~tou as diferentes trabahos 
embora estes tivessem side prestados s)b a f orma de empreitada para que 
da:i resultasse, C1ml) result .')u, alguma economia para 0 Estado. 

A ultima duvida levantada no relatorio de fls. 2 respeita a 
aquisigao de dezasseis bones por 817$50 para I) pessl)al menor. 

Previndr) a hip6tese de .. 8e tratar de artig":ls de fardamento 
propriamente dito e para que a questao pudesse ser devidamente esclare-
cida e resolvida solicitou-se a copia do despacho do Ministro da Econo
mia de 8 de Janeiro de 1952, que se mostra junta aos autos, a fls. 106~ 

Mas chegou-se a cl)nclusao de que os bones fornecidos c i'msti 
tuem resguard·ls exigid',s pela natureza das fung1'ies do pess'ial em refe
rencia, e assim a duvida ja nan tem razao de sere 

Nestes t ermos : 

Consideram legais as despesas relativas, a compra de semea, 
palmiste e adub'1s, pl)r se ml)strarem realizadas de harmonia com os propo 
si t ·.')s expressl)s n0 Deoret?-Lei nQ. 33 .670 ~ 

Relevam as irregularidades ap0ntadas, C1mo 0 permite 0 arti 
go lQ. do Decreta-Lei nQ 9 30~294, de 21 de Fever eiro de 1940, em vista 
de nao ter resultado qualquer dano nem se verificar espirito de fraude, 
e 

Julgam 0 Conselh!) Administrativ0 da Estagaa de Foment) Pe
GUario do SuI (C0udelaria de Alter), pela sua gerencia no per:i·')do deo'1£.. 
rido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1955, quite pela indicada res
ponsabilidade, devendo J saldo, que Ihe e abonadJ, figurar como prime i
ra partida do debit!) da c,nta seguinte a esta. 

Lisboa, 18 de Junho de 1957. 

(aa)~ Armand; Candido de Medeiros, relatnr. 
- Manuel de Abranches Martins 
- Jose Nunes Pereira 

Fui presente: (a)- Jose Algada Guimaraes. 
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A excepgao previ sta no artigo 7Q. do Decreto-Lei nQ. 39.101 , 
nao se sobrepoe ao disposto nos artigos 6Q. e 8 Q• do Decre 

to-Lei nQ.2'7 .563, na parte em que- estas dis,posigoes en
volve'm nao' so os despachos ministeriais de , dispensa de 

con'curso publico e cohtrato escri to, mas todos , os ' de.§. 
pachos proferidos no mesmo 'sentido por quaisquer ou 
tras entidades com competencia par a os proferir.-

==0==" 

Os estabeleci mentos fabris ,do , Minister io do Exerc i to nao po
dem conceder fardamerito's ao pessoal menor. 

A autonomia administrativa QU completa autonomia administra
tiva de forma nenhuma sao expressoes que invalidem 0 prin
clpio de obediencia as leis finance iras . A autonomia ad
ministrativa nao quer dizer autoriomi a discricionaria. 

Rel ator~ ExmQ. Conselheiro 
Dr. Candido de Medeiros 

// 

ProcGsso nQ. 1 .466/54 
Sessao de 11/6/57 

Ve-se pelos documentos de f l s. 53, 54 e 57 que foram rea 
li zadas despesas de valor superior a 10.000$00 sem as formalidade~ 
l egai s constantes da efectivagao de concurso publico e contrato e.§. 
crito ou da sua dispensa seguida de "visto" do Tribunal de Contas, 
como resulta do di sposto no Decreto-Lei nQ . 39.101 , de 9 de Feve
reiro d'e 1953, artigo 6 9 • e dos pri ndpios estabelecidos no Decre
to-Lei nQ. 27.563, de 13 de Margo de 1937 , por nao se tratar de ex 
cepgao prevista no artigo 7Q• daquel e primeiro diploma. ' -

Com efeito a referida excepgao funciona com as dotagoes 
inscritas para pagamento de "Despesas de exploragao fabril e comer 
cial" , nao sendo lici to recorrer a sua vigencia contra 0 disposto-
nos artigos 6Q. e 8 Q• do cit ado Decreto-Lei nQ. 27.563, que nao en 
volve unicamente os despachos ministeriais de dispensa de concurs~ 
publico e contrato escrito, mas todos os despachos proferidos nes
se sentido por quaisquer outr as entidades com competencia para os 
proferir. 

No entanto, como nao se mostra proposito de fraude nem 
existe dana para 0 Estado, nos t ermos do arti go lQ. do Decreto-Lei 
nQ. 30.294, de 21 de Fevereiro de 1940, releva-se a responsabili~ 
de em que incorreu 0 gerente. 

Verifica-se ainda que foi despendida a importancia de -
840$00 com a aquisigao de f ardamentos para 0 pessoal menor. 
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Convem repetir aqui 0 que ja foi dito em outros acordaos de
signadooente no acordao de 30 de Abril ultimo sobre a geren0ia de 1954 
das Ofi6inas Gerais de Material de Engenharia. 

Segundo a base VII da Lei nQ. 2.020, de 19 de Margo de 1947, 
as estabelecimentos fabris do Ministerio da Guerra vivem em regime de 
industrializagao lie fioam sujei tos aos prinuipios e normas que regem a 
actividade das. empresas privadas". 

~ claro que 0 preceito, interpretado e aproveitado isolada
mente pode oonduzir a uma definigaQ e a uma utilizagao de poderes admi
nistrativos em plano de igua1dade c,om os das referidas empresas. 

No caso vertente a faculdade de conceder fardamentos 0 pes
soal menor, poderia assim traduzir-se num regular e compreensivel acto 
de adffiinistragao. 

Mas 0 disposto na base VII da Lei 2.020 nao contraria nem 
forga os 1imites estabelecidos nas leis que esseneialmente regem a ma
teria. 

Desde a Carta 3~. da Lei de 9 de Setembro de 1908 que a 1e
gislador se preco~~pa com 0 apontamerrt0 das categorias do pessoal abr~ 
gido pela cancessaQ de fardament0s e com 0 principio da limitagao termi 
nante e rigida do favor legal aos servidores que expressamente foramno 
meados na lei. 

~ a canclusa~ que se tira necessariamente da analise das ex
pressfJes usadas, quer naquela Carta de Lei, quer nos Decret)s 19.967, 
de 27 de Junho de 1931 (artigo 6Q.), Decreta-Lei nQ. 22.789, de 30 de 
Junho de 1933 (artigo 39 Q.) Decreta-Lei nQ. 22.848, de 19 de Julho de 
1933 e Decreta-Lei nQ. 29.724 de 28 de Junho de 1939. 

o artigo 6Q• do Decret~ 19~967 e de uma rigorosa flagrancia 
de redacgao g 

- s6 poderao ser c')needidos fardament '')s ao pessoa1 menor dos 
varios servig0s public0S, ainda que para esse fim se enc~n
trem descritas verbas especiais nos orgamentls respectivos, 
quando haja disP")sigao de lei que 0 autorize. 

o mesma se colhe do artigo 39 Q• do Decreta-Lei nQ. 22.789 
que proibe a utilizaga,1) das dotag~es para fardament')s ao pessoal menor 
lise na lei geral au nas respectivas organizag~es de servig') nao estiver 
consignada esse direito ou nos regulamentos nan exista disposigaodete£ 
minando a obrigagao de a pess.)al se apresentar fardado a0 servigo. 

Por sua vez 0 Decreta-Lei nQ. 22.848 nao poderia ser mais 
preciso e meticuloso na forma de atribuir e regular a concessao que se 
discute. 

E se quizermos fechar a linha dos argumentls, 0 artigo 4Q. 
do Decret·,)-Lei nQ. 29.724 oferece tambem 0 seu ('vmteudo, na) devendo e~ 
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quecer-se que se trata de um ~rganismo 0fioial que nunca e em qualquer 
hip6tese p0deria au deveria reger-se pura e abs01utamente pelas normas 
e principios das enpresas privadas. 

Aut~nomia administrativa au completa aut1nomia administrati 
va de forma nenhuma s110 expressoes que invalidem 0 principio da obedi
en~ia as l eis financeiras. Autonomia administrativa n110 quer dizer au
t onomia discricionaria. 

Atendend"), porem a que na gerencia de 1953, como se mostra 
pe10 oficio junto a fls. 171, se efectuaram despesas da mesma natureza 
sem que tivesse side afirmada a sua ilega1idade, aplica-se 0 disposto 
no artigo 2Q. do Decreto-Lei nQ. 35.541, de 22 de Margo de 1946. 

Nestes termos julgam 0 Tenente-coronel Homero Ferreira, co
mo Director do Laborat6rio Militar de Produt0s Quimicos e Farmaoeuti
oos , pela sua gerenoia no perlodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1954, quite pela indiuada responsabilidade, devendo n saldo que Ihe e 
abonado, figural.' camo prime ira partida do debito da conta aegtii:i:rte a 
esta. 

Lisb0a , 11 de Juuho de 1957. 

(aa)- Armando Candid') de.Melieiros 
- Manuel de Abranohes Martins 
:--Jose Nunes 'Pereira (vencidb quanta ao ju1gado sobre a 

despesa com os fardamefitos , vista que as disposigi5es 1egais que regu
l am a concess110 de fardamentos ao pessoal menor das Secret arias do Es
tado nao sao de aplicar aos estabelecimentos fabris que a Estado deli
berou, de harmonia com a Constituigao (art Q• 33Q• § unico) e 0 Estatu
t o do Trabalho (art Q• 6Q.) tel.' na sua dependencia em regime de indus
trializagao e sujeitos aos principi0s e normas que regem a actividade 
das empr esas privadas, com oomp1eta auton~mia administrativa, nos ter
mos da 1egis1agao pr5pria e espeCial, designadamente 0 Decreto nQ •• 
16.134, de 8 de Novembro de 1928, que estabeleceu as bases dessa indu~ 
trializagao, e agora a lei nQ. 2.020 (bases I - II - VII - etc.). 

Fui presente g (a)- Jose A1gada Guimaraes. 

%/%/oj% 
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ACT IVIDADES DO TRIBUNAL 
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FEI'tOS DO TR TBUNAL DE CONTAS NO :MES DE 

JULHO DE_~ 

/I 

Numero de sessoes realizadas: 

De julgamen to .. 0 ••• II •• 0 0 0 0 0 0 " 0 • 0 coo I) 0 0 • 0 (I 0 0 • 5 
Plenarias . II 0 0 0 • 0 0 • II 0 0 • c 0 (I 0 0 0 0 0 (I " II 0 • e 0 (I " 0 0 I) " 0 5 
P1enari as extraordinarias ••••••••••••••••••• 1 

Movimento' da s participa,?oes e1aboradas nos termos do 
ar tQ. 7Q • do Dec reto-Lei nQ. 29.174: -

Saldo em 1 de Ju1h 0 :: .; •••••• ••• ••• • 0 •• 0 0 • 0 • ••• 

Apresentadas 
ArClUi vadas g 

Em se ssao 

.0.00. Clft 0 &0 oe., .0000 0 000 00. ce.o •• 

Por despacho da Presidencia •••••••••••••• 
Com processos de multa .••••••••.•••••••••••• 
Sa1do em 31 de Julh 0 •••••••••••••••••••••••• 

Movimento dos processos de "vi s to" presentes as sessoes: 

27 
6 

2 
10 

21 

NUmero de processos tI. 0 0 • 0 ., •••• 0 O . G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (I. 8 
Res ol u90es : 

Devolvidos .. 0 II 0 0 0 0 0 0 0 0 ".000 00 I) 0 II 0 0 II 0 0 0 0 0 0 6 
Vis ad 0 S • 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 " 0 II 0 0 0 0 0 0 • 0 It 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 II 1 
Recusado 0 nvisto" 000.000000 •• 00(\00000... 1 
Com de spacho . 0 0 • 0 0 0 " 0 0 (I " 0 0 0 0 " • 0 0 0 III 0 0 0 0 0 0 0 

££££££££££ 
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Movimentp da distribuicao 

ESPmCIES DE PROCESSOS 
: Por j'i!) Dist~~ .Jul a iPor ju~ 
I gar em b . d Total d e@. gar em 

1/7 Ul os os 31/7 

Processos de contas a 0 0 • 76 161 a) 237 169 a) 68 

Processos de extingao de 
fiangas 000 0000 ••• "00000 - 1 1 - 1 

Processos de recurso ••• '7 1 I 8 - 8 

Processos de anu1agao do 
acordao e.o •••• Oo.0000 8 0 17 - 17 - 17 

Processos de multa ••••• 1 - 1 - 1 

Processo de recurso ul-
tramarino nQ. 3Q• do art 
6Q. do Decreto nQ. 22 2~ 
( s/ lIVistoSfl) o ooooo.oe~ 1 - 1 1 -

Processo sobre 0 flExame, 
verifica9ao e conferencfu 
dos documentos de despeffi 
dos ministerios ll •••••••• 1 1 2 - 2 

Consul tas ."",,. 0 " 0 " " 0 coo - 1 1 - 1 

a) - Vide nos mapas se-
guintes a discrimi 
nagao por natureza 
de contas a re spe~ 
tivos juizes re1a-
tores. 

I ! I 

;1 

II Movimento d d h 

, ., 
Despa- i DesPE: Despa- Despa ! 
chados chos Total chos chc..dos 
1/7 Prof. Cump. 31/7 

18 30 48 17 31 

- 1 1 1 -
3 3 6 1 5 

\ 

16 2 18 3 15 

- 2 2 2 -

:'; 

- - - - -

- - - - -
- - - - -

, i ! I \ 



BOLETIM DA DIRECgAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ESP~CIES DE CONTAS 

Servigos do Estado ocoeOGOOo 

Corpos adrninistrativos 000000 

Exactores Daoo.ocoecco.OOooeo 

Pe ssoas colectivas de utilida 
de publica administrativa 

Organismos de coordenagao eco 
nomica 000000000 0 .0000 0 000000 

]iversos 000000" coco 00000 00011 

Totais OQOOOOoooo. 
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BOLETn~ DA DIRECQAO GERAL DO TRIBm~AL DE CONTAS 

RELAQAO DOS PROCESSOS ULGADOS POR CADA lffi~ 

DOS ETIJQS. JUIZES -CONSELHEIROS DO TRIBUNAL 

DE CONrAS NO I~S DE JULHO DE 1957 

A) - Pr0cessos de contas em 1~. instancia 

- Acordaos de quitagao: 

453/56 - Camara Munic ipal de S. Pedro do SuI 
870/56 11 11 11 Sousel 
546/56 11 11 11 Pampilhosa da Serra 
762/56 - 11 11 " Santarem 

1.009/56 - Tesoureiro da Fazenda Publica de ~landroal 
1.131/56 11 11 11 11 11 Ilhavo 
1.431/56 - 11 11 11 11 11 Ribeira de Pena (23-11 a 

31-12) 
680/56 - Tesoureiro 

31-12) 
1.118/56 - Tesoureiro 
1.128/56 11 

1.209/56 II 

1. 424/56 11 

da Fazenda 

da Fazenda 
11 11 

11 11 

11 11 

Publica 

pUblica 
II 

11 

11 

de Terras do Bouro (16-7 

de Est arreja . 
11 Panta lJelgada 
11 Sever do Vouga 
11 ' . Alijo 

1.435/56 11 
11 11 11 11 Vila Pouca de Aguiar 
11 11 11 11 Macedo de 1.468/56 - 11 

774/50 Junta de Provincia da Estremadura 
1.207/55 - Escola Industrial e Comercial de Braganga 
1.256/55 - 11 Comercial de Filipa de Vilhena 
1. 394/55 11 11 D. Marill I 
1.469/55 - Lieeu de Braga 

290/55 - A Voz do Operario 
465/55 - Misericordia de Angra do Heroismo 

Cavaleiros 

876/56 - Cofre Privativ() do Governo Civil de Coimbra 
1.380/55 - Asil .::> de llJIendicidade de Lisboa 9 em Alcobaga 

69/56 - Consul em Cara~~s (22 a 31-3) 
1.517/55 - Fabrica Nacional de ~~uni90es e Armas Ligeiras 

a 



BOLETIM DA DIREC~AO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ExmQ. Conselheiro Dr_~~!Iargues lVIano 

1.402/56 
919/55 

1. 293/55 
217/54 

1. 366/55 
1.387/49 
1.460/54 

" " 
" " 
" " 
" " 
II II 

" II 

" " 
" " 
" II 

" " 
" II 

II " 

- Junta Nacional da Cortiga 
- Aeroporto de Santana 
- Fundagao Abreu Calado 
- Portns d0 Dnuro e Leix~es 
- Miser i ·:~6rdia de Espinho 
- Batal~o de Caminhos de Ferro 

ExmQ. Conselheiro Dr. Celso ~ousada 

1.099/55 - Porto de Lisb i)a 

" 
" 
" 
II 

II 

" 
" 
II 

II 

II 

II 

II 

546/55 - Carrara 
530/56 " 

IVIuni0ipal 
II 

de 

" 
Vila Pouca de Aguiar 
Campo IvTainr 

765/56 - " II 

147/56 C,:'!fre Privativo 
815/56 " " 
118/56 - " " 

a 16-11) 

II 

dtl 
II 

" 

Viana do Caste 10 
Gnverno Civil de Faro 

II 

" 

II 

II 

II Aveiro (14-7 a 31-12) 
" Caste 10 Brancn (1-1 

1.116/56 - Tesoureirn da Fazenda Publica de Castelo de Paiva 
Portimao 1. 370/56 II II 

1.094/56 " " 
1.125/56 " " 
1.156/56 " " 
1. 226/56 II " 
1.432/56 " II 

II " 
" " 
" II 

II II 

II II 

" " 
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" 
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Porto Moniz (1 a 31-12) 
Povoagao 
Lisboa - 5Q• Bairro 
Caste 1() Branco 
Sabrosa 



BOLETIM DA DIREC~AO GERAL DD TRIBUNAL DE CONTAS 

1,,465/56 - Tes:1ureiro da Fazenda Publica de Braganga 
1. 477/56 t1 t1 t1 t1 t1 Vila Flor 
1.446/56 - Liceu de Chaves 
1. 393/55 - t1 Cam?)es 

374/55 - lVIiseric ~rdia de Aroos de Valdevez 
1.340/55 Escola de Enfermagem Artur Ravara 
1.461/55 - Junta Autnn0ma d·~s Port0s de Angra do Heroismo 

72/56 - Consul em Caracas (1-4 a 8-5) 
1.062/56 - A1fandega de Ponta De1gada 

ExmQ. Conselhe~ro DD Trtndade Pereira 

61/56 - Cofre Privativo do Governo Civil de Aveiro (1-1 a 13-7) 
766/56 - Camara Muni .. 1ipal de Vieira d() Hinho 
457/55 t1 "11 Portel 
866/55 -" 11 11 Salvaterra de Magos 
761/56 11 11 11 Santa Cruz da Madeira 
823/56 11 11 11 Santiago de Cacem 

1.115/56 - Tesoureiro da Fazenda Publica de Aveiro 
1.230/56 11 11 11 11 11 Fundao 
1.064/56 11 11 11 11 11 Ribeira Brava (2:) -5 a 

31-12) 
1.124/56 - Tes';,ureiro da Fazenda PUblica de Vila Franca do Campo 
1.155/56 11 

1.213/56 11 

1.430/56 - 11 

1.464/56 11 

1.476/56 11 

t1 11 t1 11 Lisboa - 3Q• Bairro 
11 11 11 11 Vila Ie a1 de Sant:) .Ant oni 0 
11 11 11 11 Peso da Regua 
11 11 11 II Alfandega da Fe 
11 11 11 11 Mnncorvo 

59/56 - Consul em Cara~as (1-1 a 21-3) 
1.554/55 - As s :) \~ iaga,' Humanitaria d -lS Bombeiros V01untarios de Cas-

telo') Br9.nco (1-8 a 31-12) 
1.146/55 - Escola Industrial e Cnmercial de Leiria 
1.519/55 - Oficinas Gerais de E~uipamentos e Arreios 
1.311/56 - Liceu de Oeira s 

351/55 - Orfanato Muni ipal Presidente Sidonia Pais 
1.285/55 - Instituto de As s istencia a Famllia 

49/55 - Apr~wei t ament,,)s Hidraulicos da Teraeira 
1. 365/55 - C lnnia Penal de Pinheirf) da Cruz 
1. 518/55 - Labora torio Mili tar de Pr" dutos Quimi;)(ls e Farmaceuticos 

ExmQ. C ()nse.lh~~ro Dr. Lemos lVI011er --. ,-- - .. -- -

346/56 - Camara Municipal de Camara de Lobos 
915/56 11 11 11 Ca1heta - Agores 
847/54 11 11 11 Sabuga1 
863/55 - 11 11 11 Palmela 
380/55 11 11 11 Crato 
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BOLETIM DA DlRECg.A:O GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

722/55 - Camara Municipal de Va le de Cambra 
557/55 " It "Santana 
805/56 " 

1.139/56 - Tesoureiro 
1.434/56 It 

1.428/56 It 

1.471/56 - " 
1.467/56 " 
1.098/56 It 

1.127/56 - 11 

1.182/56 " 
1.298/56 It ' 

1.463/56 - Liceu de Viana do Castelo 
1.269/55 - Escola Industrial e Comercial de Caldas da F~inha 
1.270/55 11 It"" 11 Castelo Branco 
1.475/55 - 11 It It It It Silves 

11 It Sezimbra 
da Fazenda PUblica de blealhada 
" " 11 " Va lfJagos (15-10 a 31-12) 
It It " 11 Montalegre 

" " It 11 Mogad ")uro 
11 It 11 11 Freixo de Espada-a-C i nta 
It It 11 It Sezimbra 

" 11 11 " Ribeira Grande 
II 11 II It Oliveira do Bairro 
11 11 It 11 Lisboa-- lQ. Bairro 

1.460/55 - Escola do 1~gisterio Primario de Vila Real 
1.379/55 - Junta das Construg:»es para 0 Ensino Tecnico e Secundario 
1. 259/55 - Emissora l';acional 
1. 491/55 - Inst itutCl M.aternal - Delegaga/) de Coimbra 
1.054/55 - Junta Na,':)i c>nal das Frutas 
1.147/56 - C:-)missa,) Superinr Administrativa das Alfandegas 
1.404/55 - Estaga:) de F0mentn Pecuarin de Lisboa 

348/55 - As s ;lciagan Pr'lte~t()ra d,)s Diabetic.:->s Pobres 

187/56 - Cofre Privativ(\ dCl G()verno Civil da Guarda 
967/56 - Camara MuniCipal de Sabr0sa 
736/56 II " It Caminha 
665/56 - 11 11 11 Nieda 

1.117/56 - Tesoureir 1 da Fazenda P( blica de ESJ!linho 
1.427/56 II II II II 11 Mondim de Basto 
1.053/56 - 11 11 11 11 II Lisbna - 4Q. Bai r r o 
1.122/56 II II II "" Nordeste 
1.130/56 II II It 11 II Murtosa 
1.210/56 - 11 II II 11 II Vagos 
1.425/56 II II II II" Chaves 
1.436/56 II II II 11" Vila Real 
1.469/56 - " II II 11" Miranda do Douro 
1.271/55 - Esc ;)la Industrial e Cnmercial do Funchal 

435/56 - Federagao de Munieipios da Beira Serra 
1.4~5/54 - Misericordia de Cas ~ais 
1.273/55 - Liceu de P()V0a de Varzim 
1.378/56 - Bnlsa de Fund~)s de Lisboa 
1.406/55 - Institutn de Alta Cultura 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ExmQ. Conselheiro Dr. Abranches ~~rtins 

601/56 - Camara l'Iluni c ipal da Calheta - Madeira 
836/55 II II de Viana do Alentejo 
764/55 II " " Cascai s 
578/56 - " II " Almeirim 
760/56 " II " Sata:) 

1. 052/56 - Tesnureiro da Fazenda Publica de Lisb()a - 2Q. Bairro 
1 • 206/ 56 - II "" "" Ovar 
1.097/ 56 """ "" Santana 
1.126/ 56 """ "" Lag(la-Agnres 
1.181/56 - " "" "" Oliveira de Azemeis 
1.228/ 56 "" II "" Olhao 
1.433/56 """ "" Santa Marta de Penaguia 1 

1.466/56 - " "" "" Carrazeda de Anciaes 
1. 478/56 " "" "" Vimioso 

382/55 - Ass.lc iagao Humanitar i a dos B0mbeir)s Voluntarios de Cas
tel,) Branco (1-1 a 31-7) 

1.458/55 - Esc;)la Industria l e C,)mercial de Oliveira de Azemeis 
804/53 - Insti tut ,) de Assistencia a Famllia 

1. 352/55 - Hospital Jnaquim Urbano 
1.341/55 - Aerop~rto de lisboa 

562/56 - Alfandega do Porto 
1.350/ 54 - Cadeias Civis Centrais de Lisboa 
1. 444/56 - Escol a Pratica de Agricultura Vieira Nactividade 

B - Process()s especiais 

Recurso Ul tramarin~1 s')bre "Visto n Q. 156 (India) - Provid') 

RELAQAO DOS PROCESSOS AFECTOS PARA 

JULGAi'·f.CNTO E QUE FORAIVI OBJECTO DE 

DESPACHO EM SESSAO 

ExmQ. Conselheiro Dr. Cels t) Lousada 

42-M - Prlcesso de Multa - Refugil) da Rainha Santa 
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- B9-iX0U a Repartigao para " S fins con.§.. 
tantes d~) r espectivo despacho. 

ExmQ. Conselheiro Dr. Trindade Peareira 

1.452/50 - Hospital S0bral Cid 

- Fni (~'im vista a () Digno Agente d0 Mi
nist er-i·:'! Publico e aos Conselheiros 
Adjunt)s. 

1. 307/55 - Repart iga8 d:)s Servig -\S EC0namicos e do Trabalho Pris io
na l e Cnr recci '-mal 

- Baixou a Repart iga<) para )S fins cons 
tantes d~ respectivn despacho. 

ExmQ. Conse lheJro Dr. Lemos I,Jioller 

96 - A - Tesoureir0 da Casa da ~Ifoeda - 1954 - Autos de Anulaga0 
740/52- Junta de Freguesia da ?enha de Franga 

- Baixaram a Repartiga::> para ,)S fins 
0.>ns t ant es dns respectiv'1s despach)s. 

1.095/ 55 - Insti tuto do Vinh·) do Porto 

- F/~i \~'im vista ao ExmQ. C0nselheiro 
Dr. Abranches Martins e 9 posterior
mente 9 baixou a Repartigao para os 
fins constantes dn respectivo despa
cho. 

ExmQ . Conselhe iro Dr. Candido de Medeiros 

892/55 - Camara MuniCipal do Funda.) 

- Baix'lu a Repartigao para .)S fins C)YE 

t antes d!) respe~tiv") despacho. 

ExmQ. C r>nseJh~ir.> Dr. Abranches Martins 

1.422/53 - IVlanutengao IvIilitar 
923/55 - Camara Municipal da Chamusca 

- Baixaram a Repartigan para ·)S fins 
c()nstantes d'''s respectivns despachos. 
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J30LETIM DA DIRECgAO GERAL DO TRIJ3UNAL DE 

ERRATA 

II 

No J301etim nQ. 11, relativo ao IDeS de NoveIDbro de 1956, 
a p.P. 14, on.e se le lIJ3undesrechnungshof' designa<;ao do Tribunal 
de Contas da Alemanha Ocidental, deve ler-se simplesmente IIRechnun 
gshofll (Tribunal do Contas Austriaco). 

-000-
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BOLETIM DA DIRECgKo GEPtAL DO TR!:aUNAL 

SUlVrARIO 

Dr. Manuel da Cunha e Costa !lfJaTques IvJano 

)If 

IvIais contas 

)If 

A assistencia a doenga e 0 abono de fam{lia na Italia 

A assistencia a doenga~ seus efeitos 
no campo soc.ial e profissional. 

)If 

Sao legais as posig5es e as abonos de determinados 
funcionarios da Direcgao-Geral dos Servigos Flores
tais e Aquicolas na lista publicada no Diario do Go 
verno, II Serie, de 27/8/56, c om fundamento no § lQ. 
do artQ. 64Q. do Decre ta-Lei nQ. 40 721~ de 2/8/56, 
ace rca dos quais a Contabilidade pUblica tinha duvi 
das e que originou uma t~onsulta ao Tribunal de Cbntas. 

* 
Consulta nQ. 4, de 1957 

Parecer do Tribunal 

* 
Parecer a uma consult a 

o abono a efectuar por horas extraordinarias ao pes-
soal menor do AeropC'lrto de Santa Maria e legal. 

Neste caso e de aplicar expressamente 0 Decreto-Lei 
nQ. 36.619 de 24/11/47, artQs. 109. e 12Q., e nao 
a al{nea b) do Decreto-Lei nQ. 26.115, de 23/11/35. 
o pessoa1 menor d~ referido Aeroporto esta abrangido 
pe1a designagao geral de Itpessoal dos servigo s perma. 
nentes" a que se refere 0 .,itado artQ. 102 • do Deere 

to nQ. 36.619. 

Consulta nQ. 5 de 1957 

Parecer do Tribunal 

2 



BOLETIM DA DIRECgXO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

A Associagao do Refugio da Rainha Santa para rapari 
gas infelizes cabe na olassificagaD de corporagao re 
beneficenoia e fins assistenciais par forga da dis
posigao dos seus Estatntos e nat) possui uma aGgao e~ 
clusivamente religiosa, mas humanitaria de educagao 
e reabilitagao. Por este motivo esta sujeita ao re
gime do Decreto nQ. ~5.108 , de 7/11/945, por forga 
do disposto no artQ. 454Q. do Codigo Administrativo 
e artQ. 4 Q , da Concordata, devendo, 00nsequentemen-

te, pres tar contas ao Tribunal. 
Consideragoes acerca da culpa ou da inculpabilidade 
por atraso na remessa de elementos suficientes para 
a liquidagao e julgamento da conta. Determinagao da 

inexistencia de culpa. 

* 
As contas de dinheiro dos tesoureiros da Fazenda pU 
blica devem encerrar-se em 31 de Dezembro sem sal 
do, conforme dispoe 0 artQ. 4Q. do Decreto nQ.19.968, 

de 29/6/931. 
No caso especial vertente 0 Tribunal de Contas rele 
va a irregularidade de existenciaoo·saldo de nurnerI 
rio, na data referida, por nao se revelar proposito 

de fraude e n~o haver prejuizo para 0 Estado 

Feitos do Tribunal de Contas 
no mes de Outubro de 

1957 

* 
Relagao dos processos julgados par cada urn 
dos ExmQs.Juizes Conselheiros do Tribunal 

de Contas no mes de Outubro de 1957 

* 
Feitos do Tribunal de Contas 

no mes de Novembro de 
1957 

* 
Relagao dos processos julgados por cada urn 
dos ExmQs. Juizes Conselheiros do Tribunal 

de Contas no mes de N0vembro de 1957 

-000000000-
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~OLETIM DA DIRECQAO~GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DR, MANUEL DA CUNHA E COSTA MARQUES MANO 

No die 17 de Novembro de 1957 feleceu 0 Ilustrissimo Se

nhor Vice-Presidente deste Tribunal, Dr. Manuel da Cunha e Costa Ma!, 
, , 

ques Mano. Figura de notavel relevo nos meios juridico,~ administratl 

vo~ literario e de pensamento, notabilizou-se como advogado, na Gui-
, , 

ne, Director de ServiQos da AdministraQ~o Politice e Civil de MOQam-

bique, Governador-Gerel de Angola, Juiz e Vice-Presidente do Tribunm 

de Contas. 

A DirecQ~o deste Boletim nao pode deixar _de expressar 0 

profundo pesar que a sua morte deixou em todos os fUncionarios desta 

DirecQ~o-Geral pelo reconhecimento do seu alto valor, lucida inteli

gencia, integridade de caracter, Ihaneza de trato e interesse por tcr 
, 

dos os que dele dependiam. A sua personalidade de magistrado fie era 
, , 

indelevelmente marcada na historia deste Tribunal. 

- 000 -

4 



BOLETIM DA DIRECQAO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

MAIS CONTAS ••• 

1)- 0 Decreto-Le i n Q. 41.401, de 27 de Novembro de 1957, vindo dar 
nova redacg~o a algumas dispo s igoes do Decreto-Lei nQ. 35.108, 
de 7 de Novembro de 1945 - Reforma da Assistenci a Social, sujel 
ta novas responsabilidades 13.0 ju1gamento do Venerando Tribun 13.1 
de Contas, alterando, assim, a jurisprudenci a por este estabele 
cida. 
Assim .• passam a prestar cont as: 

13.)- As Comissoes Distrit ais e Regionais (rvrunicipais e Paroqu~) 
d e Assistencia, quando de valor superior a 500 contos. Aque
las, foram cri ad a s pelo Decreto-Lei nQ. 36.262, de 5 de Maio 
d e 1947 e as Regionais pelo citado Decreto-Lei nQ. 35.108 -, 

b)-

- artQs. 72Q. e 76Q• Sobre elas se pronunciara, no sentido 
negativo, 0 Venerando Tribunal, no que respeita e. sua compe 
tenci a p ar a as ju1gar - Deliberagoes de 29 de Abril de 1949 
e 15 de Ju1ho de 1950; 

as Associagoes Religios as a que se refere 0 artQ. 453 Q • do , , 
Codigo Administrativo, tambem quando de valor superior a 500 
contos. Tamb~m em re1 egao a estes responsabilidades 0 Vene
rando Tribunal concluira pel a su a nao competencie. em mat~ria 
de ju1gamento - (salvo em recurso das decisoes que sabre as 
suas cont as tomasse a Junta de Provincia respectiva, . entida 
de que nos termos do dito artQ. 453Q• as devia ju1gar) - con 
forme de1iberagoes de 21 de Dezembro de 1948. 7 de Outubro
de 1949 e 10 d e Margo de 1953. 

Quant a s serao as novas cont as? 

Sabendo-se que 13.0 abrigo daquel as deliberagoes se devolve
ram 8 contas de AssociagCles Religiosas, que estao criadas 4 
ComissCles Distrltais de Assistencia (uma por cada distrito 
d a s Ilhas Adj acentes) e que em cada concelho h~_ uma Comissoo 
Municipal de AssistElncia, n~o deve exagerar-se ao dizer-se 
que nao deve estar longe de 20 as novas contas a suj eitar 
13.0 ju1gamento em causa. E nao se entra em linha de contacan 
as Comissoes Paroquiais de Assistencia por dificilmente de
verem movimentar valores da ordem dos 500 contos. 

2)- Tamb~m 0 Decreto-Lei nQ. 41.405, de 27 de Novembro de 1957,crien , , -
do a Jt;mta Central dos Portos - ali as ja prevista na Base X da 
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Lei nQ. 2.035, de 30 de JUlho de 1949 -, determine. que as suas c~ 
tas devem prest ar-se ao Venerando Tribunal de Contas

o 

Ii'inal me!lte. aind a a tal julgamento ficaro sujeitas as contas da A~ 
cia Geral do Ultramar, visto 0 ~~e prescreve 0 Regulamento aprov~ 
do pelo Decreto nQ o 41.407, de 28 de Novembro de 1957

0 
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BOLETTI~ DA DIRECQAO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

A AS SISTENCIA it DOEN9A E 0 ABONO DE FAMILIA NA ITPLI A 

I 

A ASS I STENCIA A DOENgA 

SEllS EFEITOS NO CAMPO SOCIAL 

E PROFISS IONAL 

Por Victor de Castro 

A ass istencia a doeng a n a It~li e. (assistenz a malattia) es
t ~ compreendida num V2stO programa de ordem social de protecgao asc~ 
ses treb alhadoras, quaisquer que s e jam as su as actividades, ou contri 
buigao de tr abalho, nos dois a spectos predominantes da tutela do Esta 
do: sanitru.io e economico. -

Pode afirmar-s e que esta assistencia, no cempo historico, 
possu i tres periodos: anterior £1.0 ano de 1926, desde este ano a 1943 , , -
e ate a presente data. 

No primeiro periodo a iniciativa teve um car~cter particu 
lar, guer dizer, os intere ss es ass istenciais corre s~ondiam a associa~ 
goes mutualistas nao oficiais d e agregados de individuos que procura
vmn resolver os seus graves e onerosos problemas de doenga por inter
m~dio de contribuigoes periodicas, como de resto sucedeu em ' Portugal 
e em muitos outros paises. 0 Est ado nao interferi e. , nem resolvia gues 
toes dessa n aturez a , embora extremarnente prementes e de import antes -
conseguencia s soci a is; limitava-se e. consentir, isolando-se do assun 
to, como se Ihe fosse alheio, e nao oonstituisse um dos principais i~ 
teresses de ums. Nagao pelo melhor ou pior estados de sanidade e eco
nomico dos seus c®mponentes. 

No segundo periodo, a assistencia a doeng a foi subordina-, , 
do a tutela do Estado, isto e, 0 Estado 
cou-a, distinguiu-a, deu-lhe direcgao e 
guentemente, a necessid ade indiscutivel 
sitividade coerc iva no interess e comUIT •• 

tomou a iniciativa, classifi
obrigagao; reconheceu, conse-

N ' de resolugEl.o. ate mesmo de po-

De 1943 para c~ 0 problema j~ nao foi meramente de quali
dade, mas d e guantidade , de extensao, d e alarg£':l. 'nto. no campo profis
sional .. na busc a mais hum8nit~ri a e el,evada de (t :ngir neste 8mb it 0 
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assistencial os sectores at~ a i menos protegidos, mas sem d~vida me
recedores, ou £1.ind a mais merecedores, da protecg8.o e at eng 8.0 do Esta 
do. 

Esta evolug8.o hist~~ica acontec6u por eumento de exigen
cis.s sociais 6 para acompanhar epocas evolutivas, adaquadas e propries 
de reconhecimento ao trabalho e £1.0 es forgo d e cada um no contributo 
nacional. 0 Esto.do reconhecia deste modo os direitos inerentes de q.lEm 

trabalhava, mas, sirnultaneemente, condicionava-os como mentor e ori~ 
tador: era de facto a ele a quem competia tr agar as directrizes como 
entidade superior consciente e dirigente; as questoes deste teor nao 
podiam estar subordinadas a esforgos locs.liz ados e particulares, 
mas, sim, a pIanos gerais, rigorosos e fiscnlizados pela entidadema.
xima. 

o des envoI vimento cientifico de. medicina e cirurgia, com , , 
recursos laboratoriais, r adiograficos e outros., comportava urn acres-
ClmO de despes a c ad!:'. vez ma: ·r e, por isso, os componentes menos fa
vorecidos dB. sociedE'.d e achE'vem-se, dia a dia, mais sobrecerregados 
quando doentes, forgosemente levedos por essa evolug8.o cient:i.ficaque 
os obrig ava a mniores dispendios, porque os m~dicos teriam forgose,-, 
mente de recorrer a ela em face de elementos mais precisos de die-gnCS' , 
the e analises. Ass im os profissionais, quer dependentes do Estado, 
quer de entidedes patronais, ou os de profissao livre J viam crescer 
o fantasma d H doenga com todo 0 seu acompenhemento tragico, quantas , , 
vezes fatalmente decisivo, sem as possibilidades economics.s necessa-. , 
rias para enfrentar uma quase desesperado. situ8.gao. Chegado a este 
ponto 0 Estedo n'B.o podie cruzor os bragos e figurar como simples es
pectador, tinhe. que E',gir e a su a interferencie. j ~ nao er£l. simplesmen 
te oportuna, mas obrigat~ri£;. Ere. a sua existencia que estava em caJ~ 
so. por estar em J?erigo a manut:e.ngo.o do sua pr~pri£1. estrutura. Chegou
-se, por consequencie, e. alture. culminante de. interveng8.o do Estedo .. 
e ela surgiu automaticamente como sistema de auto-defesa. 

, 
Colocando de parte estc,s considerugoes de ordem histori-

ca, que nos pareceram indispens;.veis, entremos na parte especifica 
do probleme.: e interveng8.o do Estado. 

o ce.so n'B.o foi dificil como se np£1.rentava, embora no ffin
bito juridico se levantessem questoes import antes de estudo, visto 
que a interferencia este.dual terie. , como sempre, de se concretizar 
em leis e este.s deveriam Ger justas e gerE'is, mas condicionadas £1.0 , 
ponto de vista economico, financeiro, mesmo exper~mental, e 6viden-
temente cauteloso. Deste modo, a pouco e pouco a assistencia a doen 
g8. teve a sua aplic£l.ge..o as diversas actividades, atingindo os traba-, ; ; . 
Ihadores na agricultura, ne industria, no comercio, os de CrGdlto e 
segurc9, .os dependente.s do Ests.do, os dependentes dE,S entidades 10-
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, , 
cais, os de entidades de direito publico; os trabalhadores de esnetacu-, ~ 

los~ a gente do mar e do ar, os profissionais de Imprensa, osorfaos dos 
trabalhadores, os pensioniste.s do Estado; os cultivadores directos, os 
pensionistas por invalidez e velhice, os adstritos 80S servigos domesti , -
cos, os aprendizes, os trab alhadores emigrantes que reentrassem na Patria. 
para convalescenga, on que ad()e-acesem durante as suas ferias na P~tria e 
para todos os seus fallliliares que os nao acompanhassem nas suas activi
dades no estrangeiro. 

Para todos estes fins criou-se em It~lia um instituto de c~ 
racter geral denominado Instituto Nacional para 0 Seguro contra as Doen 
gas (I.N.A.M. - "Instituto Nazionale per l'Assiclrazione contro Ie Mal~ 
ttic") e um outro especial para os funcion~rios p~blicos com a designa
gao de "Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dependenti st~ 
tali tl (~.N.P.A.S.) • 

. E deste ~ltimo Instituto que falaremos em primeiro lugar,mui 
to embora ele estej a em grande parte relacionado com 0 primeiro citado.-

(Continua) 
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SAO LEGAlS AS POSIQOES E OS ABONOS DE DETER

MINADOS FUNCIONARIOS DA DlRECQAO GERM DOS 

SERVIQOS FLORESTAIS E AQUICOLAS NA LISTA PU

BLICADA NO DIiRIO DO GOVERNO, . II StRIE DE 

27/8/56, COM FUNDAl'IIENTO NO § 1Q. DO ARTQ .64Q. 

DO DECRETO LEI NQ. 40.721 2 DE 2/8/56, ACERCA 

DOS QUAIS A CONTABILIDADE PUBLICA TINEA DUvI

DAS E QUE ORIGINOU UMA CONSULTA AO TRIEUNAL 

Re1atQr: ExmQ. Conse1heiro 
Dr. Nunes Pereira 

DE CONTAS 

/=/=/=/=/=/ 

£££££f£ £££££ 

Consu1ta nQ. 4/1957 
Sessao de 15/10/957 

---Escudo Naciona1 - S .R. - Ministerio das Finangas - Dire~)9ao-Geral 
da Contabilidade Publica - Ga.oinete d .. Director-Gera1 - NQ. 2138 -
- ProcQ• 13 - Liv. 6 - Div. M/ - ExmQ. Senho; Director-Gera1 do Tri-
bunal de C9n~as.----------------------------------------------------

Nos termos e para os afeitos do artQ . 23 Q• e seus §§ , do Decreto c.L 
1. nQ. 18.381, de 24 de Maio de 1930~ tenho a honra de solicitar a ~ 
Ex~. se digne providenciar no sentid') de Que 0 Venerando Tribunal de 
Contas emita 0 seu douto parecer sobre duvi das Que surgiram nesta Di 
recgao-Gera1; a proposito da execugao do Decreto-Lei nQ. 40.721, de 
2 de Agosto de 1956, Que promulgou a reforma da Direcgao-Geral dos 
Servigos F10restais e .AQuicolas.------------------------------------

---Com fundamento no § 1Q. do artQ . 64Q. do menvionado decreta-lei, 
foi publicada no Diario do Governo, II serie, de 27 de Agosto de1956 
a respectiva re1agao do pessoa1. :m sobre a posigao ooupada nessa 1i~ 
ta p~r alguns func:ionarios e , corre1ativamente, sabre os respectivos 
abonos? Que se 1 evant am duvidas.------------------------------------

Para fauilitar a exposigao do assunto e a_aprec:iagao por parte desse 
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Venerando Tribunal, vai-se r eferir e;ada duvi da em separado, indicando
- se seguidamente t0d~s os el ement~s de ~ue se disp5e e ~ue the r espei-
tam.------------------------------------------------------------------

----------------- ------------ l ~ . DUvida ---------- - ------------------

a) S{ntese~--- ------------------------------- - --- ---------------------

---Consi ste em esclarecer se , em execugao do artQ . 64 Q• e seu § l Q. ,do 
Decreto- Lei nQ. 40 .721, re podem col ocar funtionarios, mediante lista, 
em l ugares diferentes da~ueles ~ue t i nham, em f ace do disposto no artQ 
36 Q• e sua allnea b) do mesmo diploma.--------------------------------

b) Disposic~es aplicaveis~ -- -----------------------------------------

---Decreto-Lei nQ. 40.721 ,------------------------------------- - ------

---ArtQ. 36 Q• - Sao de nomeagao do Ministro da Euonomia sob propost a 
--------------- fundamentada do director-geral, os segui ntes lugare s~-

b) Chefes de cirounscricaog De entre as silvicultores do ~uadro .-----

- --ArtQ . 62Q. - Consi deram- se provid")s no ~uadro, independent emente de 
--------------- ~ual~uer formalidade , os inspectores- chefes e os chefes 
----- - --------- de r epar t igao do ~uadro tecnico.----------------------

§ , . --- un~co - Igual e;ri terio se seguira em relagao ao cal culador ~e l ~ . 
classe, at) operador fotogrametri o") de 3~ . cl asse e ao me
dico veteri nari., de 2<\ . c l asse , CU,J0S lugar es serao desem 
penhados r espev ti vamente , pelos actuais tecmie;os em assun. 
tas economi cJs , agri mensor e medico vet erinario de 3~. 
classe. --------------------------------------------------

.---Art Q . 63 Q • - o actual chefe de repartigElo destae;ado da Direcgao-Ge
ral da Contab ilidade Publioa, nos t erml)s d0 artQ. l2Q. 
do Decr eta-Lei nQ . 32 . 886 , de 30 de Junho de 1943, ma~ 
tem a mesma situas:ao , 0onsi derando- se c")lo~ado9 inde
pendentemente de ~ual~uer formalidade , no lugar de in~ 
pector- chefe administrativo .--------------------------

---Art Q. 64Q . - o pessoal ~ue presta servi g0 na Direcga~-Geral dos Se~ 
vigos Florest ais e A~uie;olas , desde ~ue t enha boas in
formag!:les acerua da sua cnmpetencia, zel ,1) e assiduida
de , sera pel o Ministro da ECQnomia e mediante proposta 
do director-ger al co l ocado no novo ~uadro.-----------
As vagas que Qoorrerem depois da arrumagao do pessoal 
d0S ~uadros consideram-se preenchidas pel'?s servidores 
~ue actualmente se ent/mtram prestando servigo em r egi 
me de contratos . Nas IJategorias a atribuir ter-se-a em 
at engao as suas habilitag0es e os vencimentos ~ue lhes 
e stao fixad")s nos r espectivlJs cont r atos .-------------

------~ § lQ. - 0 ministro da Eoonomia fara publioar no prazo de ~uin-
I 

! 
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---------------

___ ____ § 4..!'l • ..i. 

- .... -------------
------------_ ... -
-----_ .... _----- - -
_ ___ _ _____ _ .J __ _ 

ze di as , a part i r da publiuagao do present e decr et o
-le i a r elaQao do pes soa l act ual ment e em exer ci cio na 
Di r ecgao- Ger al, 80m a indioaQao d')s lugar es e situaQOO 
em que f i ca provide" c 0ns i derand0 - se di spensadas par a 
os me smos funcionarl ?S as formal idades de vi sta do Tri 
bunal de C:.mtas€ de p')s se . ----- - - -------- ------- - --

Os funuiQnarios que na r el agao a que se r ef ere 0 § an 
t er i or excedam 0 nWner o de lugar es d0tadl)s em orgamen 
t o s erao (j01o(;ados por simpl e s deSpa0h() do Mi ni stro 
da E6onomi a , a medi da que OC;0rr er em vagq,s nesses luga
r es1 pel a ordem por qu e se aoham r el ac i 0nados .-------

c ) PresUIIll vel conflito entre a l ei e a actuaQaO qu e se seguiu g------

---A r elagiro mencionada no § lQ . de> ar tQ . 64 Q., 001ooa, como chefes de 
ci rcunstr i gao , 4 silvioult or es de l ~ . el asse , 1 de 2~ . e 3 de 3 ~ . 

olasse .---- ---------- -------------- - - - - ------------------------------

-- -Em face do que estabel ece 0 artQ~ 36 Q • pode por - se 0 pr obl ema da 
necessidade d() dipl oma de nomeagao par a ()S r e feridf) s ohef es de c::'rcmrn 
crigao. --~ --------------- ------------ -- -----------------------------

d) ArgumentaQaQ da DirecQao- Ger a l dos Servi Qos Fl ~restai s e Aquicolas 
.iust i f i cando a autuaQao g----------.-.. --------------:- -------

---0 art i go 64 Q• e seus par agr af0s, t eve por fim, ••• , por em execu
ga') a r eforma no r espeitant e a pessoal, sem outras preocupag~e s.----

---No espi ri t') da reforma es t ava a sua execugao i medi ata oom a" ad~pt.§.. 
gao dl) pess.')al exi stent e aos carg')s pr evist ')s na mesma e p0r isso in
cl u:iu a expressao qu e figura no § l Q. do ar t Q 0 64Q . " ••• a r elagao do 
pessoal actualment e ern exerci (; i o na Direcgiro- Ger al, <.lom a indicaQao 
dos l ugares e situaQ5es em que fi~,a provid') , cons i de r ando- s e dispens.§.. 
das par a os me sm0S funci onarios as f ormalidades de vi st 'J d") Tribunal 
de Contas e de p')sse " .::---- --- ------'..:--------------------~,..-----------

---Q,uer di ze r g em fac e desta di sp')s i gir ') e cnm a finalidade as sinalada 
era da oompetenci a de .Su a: Excel enci a 0 Ministr o da E(; onomia , a arrtima 
gir'1 do pessoal , dep0i s. de cr)lls ider ad ')s os .. process ")s individuais.-----

---Al em di st o "As portarias de nomeaQao t eriam que ter a informagao 
de cabimento que S0 agor a Ihe s p'Jderia se r ap)st a".-------------"-----

e ) Duvida qu e subs:iS:; e. g-------------------.---------------------------
---Talvez nao se ja contrario a uma boa hermeneutioa , 0 ent endimento de 
que as di sposi ga'e s subor dinadas ao capitulo IV ("Do pessoal") do De

cre,t o,,::Lei n~ .; 49 .. 721 - onde se , inclui 0 art Q. 36 Q• e sua al{nea b) -
se' r ef er em a f orma normal ' de ~proviment 0 dQS lugar .e.s .de chefes de cir
cunsoridl'J, sem pre juizo de , t r ansitoriameht'e e na arrurnaga') prevista 
na r eforma e dest a urmsequenn, , ' funui0nar 0 artQ. 64!. e seu §§ . Alias 

estas di sp0sigi)es estao enquadrada s nas "disp"lsigt:'5es ger ais, .e transi 
t~rias ".---------------------------------~---------------------------

, '. ,,'. ·M., ..... . -n, '" .,. 
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---Por outras palavras ~ ----------------------------------------------

---Pode t er sido intengao do l egi slad')r permitir, de m0menta, a apli-
<lagao dos pre<;ei tJs do § 1 Q. do art Q. 64Q. - que c')nferem a Sua Ex~. 
o MinistrJ da Eoon0mi a dompetencia par a e fectuar, para ja, uma arrum~ 
gao conveniente d0 pessoal nos novas quadr0s - e de finir as narmas 
(art Q • . 36 Q.) que , dep')is de f ei t a es sa arrumagao, devem ser seguidas 
no provimento das a r g0s.---------- - ---------------------------------

---Mesmo 0 f act') de na? existirem para os uhef es de (;ircunst;rigao di.§.. 
posig!:Ses analogas as do artQ. 62 Q. e seu § Uniuo e art Q. 63 Q

• 9 que e~ 
tabel ecem 0 provimento em lugar es d') n:.>v') quadTo, sem q1J.ai squer f orrruil. 
1idades, de det erminad0s funcionari,s, nao inva1ida ') raciocini, e~ 
to.------------------------------------------------------------------

---Com ef eitJ, poder a interpr et ar-se que para os servid0res a que se 
refe rem as ci t adas disposig ~e s nao havi a ja duvi das quanti') a v:mveni8n 
cia e justiga do seu provimento em det erminad0s 1ugares do novO qua
dro, mas que , quanto a) s ohef es de cirt;uns (;riga'"l , S!) a analise , (:;aso 
por (;a s·', dos r espectivos pr')t;ess')s individuais, (3')njugada (;i')m a 0on
sideragao das necessidade s e inter e s ses d·') Servig' , permitiri a comhlir 
q,uais os engenheiros sil viau1 tnre s a designar para tais fung?)es , ra
zao que , a18m de outras, poderia t er (;oll(j·')rrido para fazer inserir no 
diploma uma base l egal - 0 § 1Q. do artQ. 64 Q• para a avtuagao que -
sem 'Jutras r estrigoes a18m das que 0 artQ .. 64Q. consigna - oportuna
ment e s e mo strasse conveniente e t;onsentanea com os interesses dJ Se£ 
vig~.----------------------------------------------------------------

---Por ~ltimo, nota - se que a pr0pria 1etra dn § 1Q. d~ artQ . 64 Q• nao 
8 inibitoria da 001')oa9ao d,s funvicmari')s em cargos diferentes dos 
que estavam de sempenhando.--------- ---~------------------------------

---Todavia, admit e-se que p)ssa ser aduzida argumentaga() noutro senti 
do, motiv() p0r qu e se c ')nsidera subsistente a duvida p!)sta.----------

------------------------------ 2~. DUvida~---------------------~---

a) S{nte se ~ -----------------------------------------------------

---Pe1a 1ista a que se JL'efere 0 § 1Q. d') artQ. 64Q . p()derao ser 0010-
cados funcionari()s na c1asse, ()u categori a , i mediatamente superior a 
que ant eriormente p')ssui am?------------------------------------------

b) DisPJsi9~es ap1ioave i s --------------- ----------------------------

---Decret2-Lei nQ. 40 .721-------------------------------------------

.---ArtQ. 42Q. - A admissao e pr')m'')ga() d0 pess')al menor sera f eita por 
--------------- eS001ha do Ministro da EvJn0mia.---------------------

As prom-)ol5es dos funci ":mario s das diferentes cat ego
rias a classe i med.i atamente superior serao f ei tas por 
OCimour so , salvo os cas')s exe;;epttlad')s no presente di-
p1oma.-----------------------------------------------

~--------------------------------- 13 
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---ArtQ. 64 Q• e seu §§ - Ja atras transorit0s.----------------------

C) Presurnlvel oonflit~ entr e a l ei e a actuacao que se seguiu g------

---A list a referida no § lQ. d~ artQ . 64 Q., publiuada em 27 de Agosto 
ultimo , 0'Jloua ------------------------------------------------------

5 
15 

1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
3 

18 
8 
1 
2 
6 

41 
91 

silvicult~res de 2§ classe 
" de 3<\ " 

estagiario de 3~ classe 
r egente florestal de 2<\01. 
regent es florestais 3<\ 01. 
eng . ge0grafo de 3~ classe 
agente tecnico 2§ " 
lQ. oficial 
2Q . " 
aspirantes 
escriturari ~s de 2§~ cl asse 
dactilografc,s 
desenhadJr de 3Q cl asse 
mestres florestais de 2<\01. 
continu0s de 2~ ulasse 
guar das florestais de 2§ul . 

" " 

como 
" 
" 
II 

II 

" 
II 

" 
II 

" 
II 

" 
" 
II 

II 

II 

silviuult~res de 1 <\ olasse 
" II 2§ " 

est agiario II 2 § II 

~egent e fl or est al de l~ classe 
r egent es florest ais 2§ olasse 
engQ. ge0gr afe de 2~ classe 
agente tecnico de l§ " 
chefe de s eogao 
1 Q. 0ficial 
3Qs. ofieiais 
aspirantes 
aspirant es 
desenhad')r de 2!J. ulasse 
mestres fljrestais de l§ ulasse 
{;;')ntinu'')s de l§ (;;lasse 
guardas florestais de l~ classe 

II II II 2<\ " 
d) Argumentacao da Direccao-Geral dos ServiC0s Florestais e Aquicolas 

justifiuando a aotuacaa g------------------------------------------
---Os quadr~s d~ pess~al anteriores a reforma 0perada, impediam que 
se pTom:>vesse a r ealizagao des trabalhos da Direugao-Geral, visto a , 
quase totalidade do pessoal a~ servi go se enuontrar nas ultilas ulas-
ses.-----------------------------------------------------------------

---0 processo administrat ivo de pr'>m')g0es; c;Jm n Regulament0 menuio
nad0 no artQ . 7lQ. p:)r publiear, a r ealizagao de c neurs )s e as form§. 
lidades que se Ihes segui ssem, adiaria para muit~ tarde a execugao da 
r efor ma . Caltmla-se , que para fins de 1958 ~--------------------------

--... No entand.'), atin~a-se i mediatamente 0 fim em vist a (;0ID a ja tran.§.. 
urita expressao do ~ lQ., d') artQ . 64 Q.------------------------------

---11.0 abrigo desta disp')sigao p~de arrumar-se, segundo as eonvenien
cias do servigo 9 0 pessoal, dep 'jis de considerad'js urn a urn os prooes
sos individuais, evitand0-se saldos nas uolouag~es .------------------

---No n Q. 5 do r el atorio do Decr eta-Lei nQ. 40.721, indica-se que era 
este ') espirit') da r eforma , pOis que nel e se Ie g---------'------------
___________ "No que r Eispeita a'J pess(\al t eve-se em vista a r egulariza
-----------ga0 dos quadros e muito espeai alment e adaptar este organi.§.. 
------------mo a .... s ID'lldes ja estabel ecidos noutros servig')s do Ministe 
-----------rin.---------------------------------------------------~--

14 
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." 
__________ 0 Decreta-Lei nQ o 30.758 9 de 25 de Setelnbro de 1940; ~-> ." 

___________ paralizou 0 andamento normal dos quadros e hoje 9a qua 
----- ---- --se tota lidade do pessoal nao e sta em condicoes de ter 
___________ acess0 9 em virtude das disposigoee l egais em que affi~ 

-------------ta 0 seu provimento." --- ----------------------------

e) ~2-Eue - subsi~;~~ ---------------------------------------
--- Fundamenta lmente 9 a questao 8 1 a o que se nos afigura 9 antlo-
ga a ante rior. - ----------- ----------------.------------------ --

--- De fact0 1 0 problema r es ide em saber s e a competencia confe
rida a Sua Ex g • 0 Ministro da Economia pelo § 12. do art20 642.8 
ou na0 9 prejudicada pelo estabe l e cido nos art2s. 42 2 • e 48 2 0 (no 
caso anterior era 0 a rt2. 36 2 • e sua alfnea b)).------------·-----

--- Se ae admitir a interpretagao de que, com base no § 12. do 
art2. 642., pode ra 0 pe ssoal s e r distribuido pelo novo quadro s£ 
gundo as conveniencias do Servigo e atendendo apenas· aos requis~ 
tos exigidos na primeira parte do aludido art2. 642 • 9 sendooo mr 
em conside r a 9a0 9 de futuro (isto 8 9 depois de arrumado 0 pessoal 
no aotual quadro) 0 preceituado nos art2s. 422. e 48 2., entao p~ 
rece nao haver confli to entre a lei e a actuagao segui da . --------

Sera corre cto este modo de ver? --------------------- ------

Porque importa esclarecer esta ques ta0 9 sub~~.<?....i3-_ ... d~.yj.5:ta_~ 
ta c -------------------.. -------- ---------------,,---- .-- - - ----------

--------------------------3@. Duvida-------- --------------------

a) Sintese ------------------- ------------------- ----------------......~-

--- Em execucao da segunda parte do art2. 642 • e seu ~ 12. do De 
creta-Lei n 2 : 40.721 9 poder-se-ao colocar servidores contratados 
em categorias e classes a que correspondem vencimentos superioros 
aqua.l ee que constar'n dos respectivos contratos? -----------------

b) Disposi90es a~licaveis -------------------------------------

--- 0 ja transcrito art2 . 642 0 e seus §§9 do Decreto-Lei n2. -
40. 721. ----------------------- -------------...:.- --------------------

c) Pre sumiyel conflito entre a lei e a ac~ua~a2 __ ~e_~~e~iu.--

~-- Na mencionada lis t a publicada em 27 de Agosto de 1956 figuram 
colo cad£. sJ.. --------- ----------------- ------.------.---- ---.--------

1 guarda-livros com 2 . 400$ 9 como 12. of i ci a l com 3.000$-------
1 ajudante de 

guarda-livros com 1. 800$ 9 11 220 11 11 2 .400$-------
1 praticante de 

guarda-livros com 1 0 400 1~ ? 11 32 0 11 " 1. 800$-------

15 
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d) !r.&.'l3:..~..Etac~g __ da_:Dir~.2.:"~Q.era.Ldos _§~Ivicos Floresta is Jl§.t1-.::-_ 
..f.i cand 9--1L.?- c tua ogLo . .L --------~----------------------------------

A mesma que a re l ativa a 2!:l. duvida. ----------------------------

e) . puvJda ~_subsi sje ~ ---------------------------------------

--- Na ultima parte do artQ . 64Q• esti pula-se que nas cate gorias 
a atribuir lia que atender as habilitagoes dos servidor es e aos 
vencimentos que estao fixados nos respectivos contratos. ------ -

--- JuIga-se quey na essencia, a questao a resolver e a de termire 
c;ao da ampl i tude da expre ssao ~ -----------.------------------------= 
--- ------" ••• Nas catGgprias a atribuir ter.::-...§~.:..§.... em a tencao!._. e os 
.... ---~---. ...!.v:8ncimentos que l hes estao fixadas nos r espe ctivos con-
tra tos'!. ----------- -------------- ----.---------------------------.-

--- A fo rma impreci sa - ter-se-a em a t encao - usada pelo legisla 
dor podera traduzir 0 prop6si~--de y--e~ri~eiro lugar, evitar a
atribuicao aos servidores de remuneracoes inferiores as que vi~ 
auferindo como contr~tados (comoalia ~ e tradicional nas refer
mas dos Servigos, nas quais, ate , e costume atribuir compensagoes 
de vencimentos quando a nova remuneragao e menor do que a anterirr) 
em segundo lugar y cOllseguir-'-se que da di s tribuigao dos me smos se!. 
vidores pelos novos ~ugaresy nao resultassem apreciaveis aumentos 
de vencimAntos em re~agao aos que ant eriormente r ecebiam.-------

~~- Se 0 objectiv~ de preceito fosse 0 de estabelecer urn limite 
maximo ( que seria a :.'emuneragao contratual) nada impedia que tal 
condigao fosse expressamente imposta no texto legal (como se ve
ri f i ca com a redacg~o do artQ . 66 2 ., por exemplo)_ -------------

--- Pe lo contrario, parece de admitir que se pretendeu possibili 
t ar a colocac;ao d o~ contratos em lugares de remuneras:ao superi"(;i. 
a que estavam perc3bendo y talvez a pr8venir a hipotese de nao ser 
posslvel, em a lguJs casos, a colocagao em lugares de remuneras:ao 
igual a f anteri or, por virtude das limitac;oes impostas pelo quadro, 
e nao ser justa ~ atribuigao de lugare s de r emuneras:ao inferior y 
visto que 0 dipl~ma nao prev8 0 abono de compenaas:oe s. ---------

TIe notar qU2 y nas sua8 consequcncias, a duvida anterior e a 
que se as ta an~lizando apresentam simil itude . Na verdade, naque 
lay 0 rosultaio fina l traduz-se, tambem, numa subida de vencim;n 
to ]lara os i:r.di vidtlio~ pe l a il18Sma abrangidos •. ------------- ----.--= 
--- Consequen~emente, pare ce que as r e spe ctivas solucoes devem 
conduzir , en: ~mbos os casos, a o mesmo resultado pratico.--------

--- Mas, 0 Ve.r:.erando Tribuna l de Cont<.'.s dignar-se-a !"..~.9 Ia~ce.r. .9-_ 
.9.. u..§l_s.t§:o. - -------------------.. ---. -- .. ------- ----- --- -----------------------

16 
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- - - ------------- - ---- - - --.-- 4 g . :Du vi da - - - ------ ---------- -------.. -

a) s i nte s e g ------------~------------------------------------------____ -- v- · , 
- - - Em execugao do a rtQ, 64Q• e seu § l Q. do Decreto-Lei nQ. 40 .721 9 
podiam s e r colocados funcionarios em lugare s de vencimentos superl 
ores aos lugare s de onde transi t gram ? --- - - - ------ - ----- - '- --:------

b) ].isposis.oe s aplicrh e.i.~ - ------------------------------- .---- ;--

--- ArtQ. 64Q• e seus §§ ( ja transcritos) do :Dec r eto-Le i n Q. 40.721. 

c) Pres_~iye.L.c_91l.:fl_i to_,_ en_tr~l0 i ,~_~tuac.ao qtl~._~E2_ ,2.§,gui..llJ...---

--- Pela lista a que atras se a ludiu fo r am colocadosJ -------- ----

1 silvicultor de 19.cl.o/ 4.000$ como es t ag . de V! cl.c/ 5. 000$---
1 silvicultor de 3 g. c l asse em 

comissao na 2@, "0/ 3 . 600~~ " " " 3@ cl.c/ 4 . 000$--
3 si l vicu:I:tore-s 3@. "c/3 . 000$ II 11 11 3@ II 11 4 .000$---
1 analista de 2g. c l assec/2.000$ 11 qui mico ana l ista II 2 . 400~---

d) !~mentaoao da Di~~~~y~ral dos Serv i cos Fl or~stai s_e Aquic~-
l.as, ,jus.~ifj.9..a.pd0-.il .§LctE..~ -------~-, -------------------------

---Al~m das r a zoe s ja invocadas a proposito da apreciagao da 2g . 
duvida 9 acrescenta a mesma Dire cgao-Ge ra l que os casos f ocados nos 
artQs. 62Q. e 63 Q• IInao apresentam de forma a l guma urn desvio do pri--.n 
cipio gcral consignad o no ar t Q. 64Q'9 ate porque a propri a ' ordem -
de insergao destas disposi9pes a is s o se opoe 9 uma vez que 9 c omo fi 
cou demonstrad 0 9 as unica s especialidade s consistem em destacar-se 
aspe ctos meramcntc ~e cundarios dos casos ne l a provi stosll .-- - - -----

- -- A este r espo i to9 a citada Direcgao- Gera l faz do segui n t c modo 
a anal i se do s artigos 62Q. e 63 Q

. g --------------------- --- -----

__________ lla) - Os chefes de r eparti9ao do quadro t ecni co desempe
________________ nhavam as suas funs;oes em comi ssao . (artQ• 62 Q• )-
_______________ Funcionariosg - 2 s ilvi cultores de 3g• classe e 1 

de 2g . cl asse . -------------------~---------------
Pretendeu-se com es t n disposigao dar uma sati sfa-
9ao moral a func i onari os que ha l argos anos desem
penhavam aque l as fungoes . --- ----- --------------- 
A doutrina fo i aceite e i nc l u i da no decr e to ' que 
aprovou a reforma a l cangando-se 0 objectiv09 de p~ 
rante a enorme massa de pessoal que constitui a Di 
recgao-Gera1 9 e l evar os f unci onari os ao nive l exi~ 
gido pe l as funcoes desempenhadas . ----- -----------

17 
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----------- b) - ~o inspe ctor-chefe_t8s:ntc.9._J..:tl..9)uij...2_.na _me~ 
---------------- ma dispof!2-.£ao e ~e pare_~".9o~diJZ..._@:..JLq~trin~" 

-----------~----
----------------

----------- d) -

----------------
----------~-----
----------------

Ante s de publi cada a roforma e enquanto se proce
dia ao seu e studo, foi olaborada proposta parac~ 
tratar urn silvicultor para desempenhar as fun00es 
de inspector-chef e no Plano de Povoamento Flores
tal (De spe sa ExtIDaordinaria). ------------.. -----
A proposta nao s e veio a concretizar por motivos 
de ordem interna da Direcgao-Geral, inspirando en 
trotanto a"disposi9ao do artigo 62Q.------------
Ne verdade, a i de ia de vir a provor um lugar de 
inspe ctor-chefe tecnico permaneceu, e, para este~ 
der a"este os mesmos ofe itos que se pretenderam 
alcangar para os chef e s de reparti9ao do quadro 
tecnico, manteve-se a disposi gao do artigo 62 Q • 

com urna amplitude, afinal, desnecessaria, visto 
que apenas veio a tor aplicagao concreta no caso 
mencionado na a linea a). -----------------------

A r edacgao dada ao artigo 63 Q • teve por fim man
t e r es t e funcionario na situacao de destacado do 
quadro da Direc9ao-Geral d~ C;ntabilidade Publi~ 
des tinando-se apenas a par em relevo esta simp~ 
p~rticularidade. -------------------------------

Casos a-oon...t.ado.lL.E...U unic.2-.£..9_._~rt~62Q . :----

Calculador da 1 9. classe -------------------~--
Operador fotogrametrico de 3 g • classe. ---------
Medico ve terinario de 2~ classe ------~---------

------------ Sao lugares unicos dos quadros da Direccao-Geral.---
A necessidade de incluir urna disposi9ao-expressa para 
este caso obedeceu a pre ocupagao de Se es tabe lecer a 
correspondencia entre fungoes equivalentes mas a que 
deu d i ferente nomenclatura. tl 

-----------------------

e) ~uvi~a~~-~E~isyeg----------------------------------------

___ Conforme 0 expendido em cada uma das alineas e) da 19. e 2g. 
duvidas, admite-se queg ---------------------------------- .-----
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----------- 12. - A colocaQao dos funcionarios nos termos do § 19. 
-------- --------- do artigo 642 • apenas tern que obedecer as condi 
----------------- g~es expressas no corpo do mesmo artigo, ------

----------- 22. - Os prece itos dos artigos 622. e 63 2• nao alteram 
---------.-------- o .ponto de vista expresso no numero anterior, 
----------------- visto que correspondem a casos que se entendeu ' 
----------------- conveniente regular expressamente. ------------
----------------- Deste modo, todos os restantes casos de coloca-
----------------- gao poderao ter lugar atraves da lista publicada 
------. ---------- com observancia, apenas, dos requisitos referi-
----------------- dos no artQ. 64Q• - ---------------- -------------

--- Partindo destas permissas, pare ce de aceitar 0 procedimento 
adoptado - 0 da colocagao de determinados funcionarios em lugares 
de reffiuneragao Bup~rior a que antes perc9biam. ------------------

--- Por outr~ l ado, se considerarmos 0 problema no aspecto restri 
to - e primacial - do aumento dos vencimentos dos funcionarios -
abran~idos nesta duvida, e a aceiw.r-se 0 raciocinio exposto (ali 
nea e) da 3 g • duvida) a proposito do acrescimo de remuneragao dos 
contratados, concluiremos nao haver aqui conflito entre a l e i e a 
actuagao seguida. ------------------------------------------------

--- Efectivamente, se para os contratados for l egalmen te possivel 
a aua colocagao no quadro com sub ida de vencimentos, nao seria 
coerente nem estaria no espirito da l ei impedir identica melhoria 
quanta ~os funcionarios do quadro. ------------------------------

--- Mas, porque este t ern relagao com os anteriores - 2@,. (em 'que 
tambem ha melhoria de voncimentos) e 3@,. duvidas - <5 de manter 
tambem a presente duvida cujo esclarecimento se tem a honra de so 
licitar. -------------------------------------------------------~ 

--- Aprovei to a:' oportunidade para apre aentar a V. Ex@,. os meus m2 
Ihores cumprimentos. --.------------------------------------------

A bern da Nacao - Direccao-Geral da Contabilidade Publica em 11 de 
Julho de 1957. - 0 Dir~ctor-Gera19 (a) Aureliano Felismino.------
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:. , 

Considerando que 0 pedido de consulta que se contem no 

oficio n2. 2 .13 8 da Direcgao-Gera l da Contabilidade Publica, de 

11 de Julho de 19579 quanto as duvidas sopre a exe cu<?ao do De cre

to-Lei n2. 40.170, de 2 de Agosto de 1956 , na par te r e spe itante a 

abonos a alguns funcionario s colocados segun~o a relagao a que se 

refere 0 § 12. do art2. 642 • daquele diploma, 0 Tribunal de Con

tas e de parecer que y por ter side a .dita r e lagao do pessoal pre

vista na mencionada disposi gao legal, os r espe9tivos pagamentos 

efectuados em conformidade com a mesma r e lagao, sao igualmente Ie 

gais. 

Aprovado em sessao de 15 de Outubro de 1957 

o Juiz relator, (a) - Jose Nunes Pe reira 

--------------------------------- 20 
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PARECE~ A Ul\IIA CONSULTA 

o ABONO A EFECTUAR POR HORAS KCTRAORDINARI AS AO PES
SOAL MENOR DO AEROPORTO DE SANTA MARI A E l EGAL . 
NESTE CASO E DE APLICAR EXPRESSMJENTE 0 DECRETO-LEI 
NQ . 36 . 619, DE 24/11/47, ARTQS . 10Q• E 12Q.,E NA:O A 
ALlNEA B) DO DECRETO-LEI NQ. 26. 115, DE 23/11/35 • 
o PESSOAL MENOR DO REFERIDO AEROPORTO ESTA ABRANGIDO 
PELA DESIGNAg.KO GERAL DE llPESSOAL DOS SERVIgOS PERM,! 
NENTES" A QUE SE REFERE 0 CITADO ARTQ. 10Q• DO DECRE 

Re l ator: ExmQ. Conselhe i ro 
Dr. Abranches Martins 

TO NQ . 36 . 619 . 

/+/+/+/+/ 

Consulta nQ. 5/ 1957 
Sessao de 5/11/1957 

- Escudo Naciona l - S.R . - JJii nist erio da s Finangas - Direcgaa-Geral da 
Contabil idade Publica - 1§, . Repart i gao - NQ . 3 .734 - Proc Q• 1. 611 -LiVe 
13 - Di v . 64/ R -------------------------------------------------------

- ExmQ . Senbor Di rector - Geral do Tribunal de Cont as ------------------

- Tenbo a hnnr a de solicitar de V. Ex t . se di gne de submet er a a lta can 
si~eragao desse lJener ando Tri bunal , de harmonia cnm 0 prece itua do na 
a l1nea a ) do nQ . l Q. do a rt Q. 6Q• do Decret o nQ, 22 . 257, de 25 de Feve 
r eiro de 1933, a seguinte consulta : ------------------------------~---

De 0anformi dade com 0 Que est abel ece 0 a rtQ. 42 Q, e sua a llnea b) 
do Decreta-Le i n Q. 26 .115, de 23 de Novembro de 1935 , "depo is de 1 
de Janeiro de 1936 s o podem ser autor i zadas remuneragoes por traba 
I hos extraordinarios Quando respe i tem a perlodos de t empo a lern do 
norma l em Que 0 pessoa l menor dos lVlinisterios tenham de conservar
- se ao servigo par det erminagao superi or". -----------------------

21 
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Suscitou 8e , porem, agora a duvida, a prop'l sit o de abonos a efec 
tuar de cnnta de dntagao c0nsignada · a "horas extraordi narias a) pe.§.. 
soal menor", do l'eroporto de Sant a Maria, s ~bre se a expressao l 'pe~ 

soal menor dos Ministeri os " , contida na citada disposigao l egal ,en 
globa 0 pessoal menor de todos as Servig0s do Estadn ou apenas 0 

Clue pertenga aos servigos centrais Cluer f1.Ll1C i onem ou nao n0s pro
prios Ministerios . ------ --- - ---- ---------------- ---------------- -

De urra mane ira ge r a l t em-se atribuido a expressao a l i usada urn c a 
rac:ter restritivo de forma a nao considerar abrangido pel n pr ecei
to lega l \1i tado 0 pessoal menor adstrito aos departamen t os deperrlen 
tes dos Sel'vigns ..)entrais mas, porque se n'Jt a a ausencia de unifor 
mi dade de criterios na rea l izagao de despesas desta nat ureza, soli 
cita-se 0 dnuto parecer do Venerando Tribunal de Cont as sobr eaq1B.§.. 
tao que acaba de expor- se. - -- - ------- - --.:...--- - ------------ --------

- Preval'3g0-J:le da oportunidade para apresentar a V . Ex~ . os mens mel ho -
res cunprinlent0s . - - - ------ - ------- --------------- - -------------------

- A bem da Nagao -- - ------------- --- - ----- -------- - -------------------

- Direcgao-Geral d' '~:1.tabilidade Publica, em 18 de Outubro de 1957 0 -

- (a) - Aure liano Felismino --- - -----~ -- .-- --~------- - :... ---------------

nooOOOOOooo 

._------------------- 22 
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CONSULTA NQ . 5/1957 

PARECER DO TRIBUNAL 

Invocando 0 disposto no artigo 6Q• 7 nQ. l Q.9 alinea a)9 do 
Decreto nQ. 22.257 9 de 25 de Fevereiro de 19339 vem a Direcgao-Geral 
da Contabilidade Publica consultar es t e Tribuna1 9 It a propos ito de abo
nos a efectuar de conta de dotagao cons ignada a horas extraordimirias 
ao pessoal menorltdo Aeroporto de Santa Maria 9 sobre se a expressao -
- pessoal menor dos Ministerios do artigo 42 Q• 7 alinea b)7 do Decreto-
-Lei nQ . 26. 115 7 de 23 de Novembro de 1935, abrange todos os servigos 
do Estado ou apenas os servi gos centrais 9 liquer funcionem ou nao nos 
proprins Ministerios". 

Embora a consulta se refira a Je rta e determinada despesa 
a realizar pelo Aeroporto de Santa Maria 7 ve-se que a sua questao esta 
em saber qual 0 ser!tido e a l cance do cHado artigo 42Q. 7 alinea b), cb 
Decretn-Lei nQ. 26.115 . 

Posta 0 problema nestes termos 9 0 pareGer t er i a simplesme!!.. 
te de orientar-se pel o interesse doutrinal da interpretagao do precei
to lega l em referenci a 7 independentemente de qualquer despesa a rea li
zar e concretamente considerada em determinados servigos do Estado 9 e 
isso e materia es branha a competencia consultiva do Tribunal de Contas 9 

como 9 a respeito de casos i denticos 9 tantas vezes se tem afirmadoere 
sult a claramente das disposigoes l ega i s aplicaveis. -

Admita-se 7 porem 7 que a Direcgao-Geral da Contabilidade Pu 
blica poe como ponto central da consulta os abonos de horas extraordi
n~rias ao pessoal menor no Aeroporto de Santa Maria. 

Partindo-se deste pressuposto9 t orna-se legalmente viavel 
o parecer do Tribunal no tocante a questan respeitante aquele organis. 
mo. 

Nestas condig0es 9 res pe itadoe os limites assinalados a .:Jon 
sulta 9 entra-se direct amente no problema. 

o a rti go 42Q •. do Decreto-Lei n Q. 26.115 nao tem aplicag8.0 
ao caso. As remuneragoes especiais do pessoal do Aeroporto de Santa M~ 
ria encontram-se expr essamente reguladas no Decreto-Lei nQ. 36.619 7 de 
24 de Novembro de 1947 7 - diploma organi'~ o dos servigos externos da Di 

23 
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recgao-Geral da Aer '::mautica Civil. 

Ai se estabelece 9 na verdade 9 ~ue 0 pessoal dos servigos 
permanentes tem direito a abonos por pres tagao de trabalho extraordina 
rio (artigo lOQ.), devendo a respectiva remunerQ,gao ser ca l :.::ulada con
soante 0 pre1eituado no artigo 12Q . 

E nenhuma duvida pode haver de ~ue aquele direito se estea 
de t ambem ao pess0al menor 9 por~uanto a l e i nan faz ~ual~uer restrig80. 

Referindo-se genericamente ao pessoal dos serviQos perma
nentes. evidentemente ~ue abrange () pessoal menor, pois este nao podia 
deixar de fazer parte, como faz, dos ~uadros do organismo. 

Esta interpretagao e autorizada a inda, alias, pela mengao 
feita no artigo 109. aos artigos 7Q. e 9Q• do diploma em causa. 

Aprovado em sessao de 5 de Novembro de 1957 

o Juiz r e l ator 9 (a) - Manue l de Abranches Martins 

Nota: - Este parecer foi homol gado par despacho de S.Ex~. 0 Subscreta 
rio de Estado do Tesnur0 9 de 29-XI-1957. 

-o-n-o-o-o-
0 - 0 -0-0 
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A ASSOCIAgAO DO REFUGIO DA RAI NHA SANTA PARA RAPARIGAS 
INFELIZES CABE NA CLASSIFICAgAO DE CORPORAgAO DE BENE
FIC~NCIA E FINS ASSIST~NCIAIS POR FORgA DA DISPOSIgAO 
DOS SEUS ESTATUTOS E NAO POSSUI UlVIA ACgAO EXCLUSIVAlvlEN 
TE RELIGIOSA, lVIAS Hill:IANITARIA DE EDUCAgAO E REABILITA
gAO. POR ESTE MOTIVO ESTA SUJEITA AO REGIME DO DECRETO 
NQ . 38.108, de 7/11/945, POR FORgA DO DISPOSTO NO ~ 
45~Q. DO Cl)DIGO ADMINISTRJ:..TIVO E ARTQ. 4Q. DA CONCORDA 
TA, DEVENDO ,CONSEQUENTEMENTE,PRESTAR CONTAS AO TRIBUNAL. 
CONSIDERAgOES lCERCA DA CULPA OU DA INCULPABILIDADEPOR 
ATRASO NA REMESSA DE Eill\J"EHTOS SUFICIENTES PARA A LI 
QUIDAgAO E JULGAMENTO DA CONTA. DETERMINAgAO DA lNEXIS 

T~NCI A DE CULPA. 

Relator: ExmQ . Senhor Conselheiro 
Dr . Celso Lousada 

£££££££££ 

0/0/0/0 

Proc Q• nQ. 42/m/957 
Sessao de 12/11/957 

1. Neste processo vem levantada como questao previa saber-se qual 
a natuTeza ou classificagao jurldica da Associagao do RefUgio Rainha 
Santa Isabel de Coimbra e, consequent emente, se a sua Direcgao e obri
gada a prestar contas da respectiva gerencia a este Tribunal. 

NilS termos do artigo 449 Q• do Codigo Administrativo sao consi
deradas ass0ci agoes religiosas as que se constituirem com 0 fim princi 
pal da sustentagao do culto, de harmonia com as normas de hierarquia e 
disciplina da religiao a quem pertewerem. A pratica da suscentagao do cul 
to como seu fim especlfioo e 0 que caracteriza, segundo a lei, a asso
ciagao religiosa. 

Alem do fim religioso es tas associagoes podem porem prosseguir 
outros fins, como os de assistencia au benefi0encia, mas estes subordi 
nadns aquele outro principal, do cul to, que consti tui a razao essencial 
da sua existen~ ia.Verificada es t a subordinagao, a associagao mantem a 

L ______________________________ __ 
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sua natureza confessional pois sao os fins religiosos e nao os benefi
centes ou humanitarios os fins pr)r ela prosseguidos como objecto prin
cipal. 

A pratica dos actos assista~oiais~ hurnanitarios ou de benef~ 
cia pelas associag5es religi<1sas revela-se em a lguns casos acidental
mente, noutros sao urn dos fins da propria associagao subordinado ao fim 
principal do culto, e em muitos outros e exercida atraves de urn insti
tuto ou associagao de assistencia ou de beneficencia criado, sustenta
do au dirigido pela propria associagao religiosa. 

Esta fora da l ei civil 'J primeiro caso 9 () segundo conduz a apli 
oabilidade do artigo 453 Q• do Codigo Administrativo que providencia~ 
dentro do esplrito e letra do artigo IV da Concordata~ para a hipotese 
de urn dos fins complementares ou 0 fim complementar da associagao reli 
giosa ser a assistemcia ou beneficencia 9 0 ultimo e a hipotese previ; 
ta no artigo 454Q. do citado Codigo que estabelece que os institutos 
de assistencia ou beneficencia fundados, dirigidos ou sustentados por 
associag~es religiosas ficam sujeit 's ao regime legal dos restantes:ln.2. 
titutos de utilid_.de local de fins anal ogos, sem prejufzo da discipli
na e esplrito religi0so que as informam. 

o regime destes institutos nu associagoes e 0 das pessoas co
lectivas de utilidade publica administrativa delineado nos artigos 
416 Q• a 44SQ. d:J mesmo C,-5digo 9 sem embargo de terem origem numa asso
ciagao religiosa. 

Quere dizer: t ('1da a actividade da assoc iagao assim ,riada es ta 
subordinada a lei civi1 9 ressalvando apenas a orientagao religi~sa, e, 
para 0 ,'}aso que nos interessa, fica sujeita a,) regime do Decreto nQ. 
35.10S, de 7 de N'wembro de 1945, snbre prestagan de c'"lntas. 

Repnrtando-nos a questa ') c()nO'reta d" S aut()s conclulmos, em fa
ce destes princ{pios, que, embora acessor i amente tenha t ambem p)r fim, 
nos termns do artigo SQ. do seu Eompromisso, exercer a caridade subsi
diaado as instituigl'Jes de beneficencia e obras de socorro a p',bres,d -
entes e necessitad)s, que tenham quer 0 caracter de assistencia, quer 
de educagao e ensino, nao se pode negar a Confraria da Rainha Santa 
I sabe1 9 com sede na Igreja d0 mesma nome, de Co imbra, a natureza de a.2. 
sociagao religi'Jsa tal como a define) artign 449 Q• do c-5digo Adminis
trativo vista verificar-se das disposigoes dos nQs. 1 a 7 d. artigo 2~ 
do respectiv~ Compromisso que os seus fins fundamentais, predominantes, 
sao os da sustenta2ao do culto, e nao existir duvida que desenvolve com 
caracter de permanencia a sua actividade para tais fins. 

Mas ja a ass ~lciagao par ela criada e subsidiada ao abrigo do 
artigo SQ. dn mesmo Compromisso, denominada Ass.)ciagao do Refugio da 
Rainha Santa para rapari gas infelizes? deixa de ter' tal natureza 9 pois 
nos termos dos artigos lQ. e 34Q. nQ. 1 dos respectivos estatutos se 
classifica a si propria de corporagao de beneficencia e com fins assi.2. 
tenciais 9 nao tendo como fim especlfico <,) da sustentagao .do culto mas 
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, 
o hurnanitario de educ agao e r eab ilitagao, pela mor al e pelo trabalho,de 
mulheres de v id a desregr ada, espec i al ment e menores, e bem assim 0 ampa
ro doutras que est e j am em perigo emi nent e de se preverter. Desta forma 
est;" sujeita ao regime do Decreto nQ. 35.108, de 7 de Novembro de 1945 1 

por forga do disposto no artigo 454Q~ do Codi go Administrativo e artigo 
4 Q• da Concordat a . Presta cont as ao Tr:;'bunal de Conte.s quando estas ex
cedem 500 contos, tal como qualquer insti tuto de utilid ade loc al de f:ins 
an;"logos, a que a l ei a equ i para (artigo 4 54Q• do c it ado Codigo) 8 A pro 
pri a Assoc i agao ass i m tamb~m 0 ent endeu r emetendo em Abril de 1956 as
suas cont as de gerencia pera julgm!lento do Tribune.l o 

2. A tr ansgressao que vem denunciada contr a esta As s 00i agao ~ res
peit ante ao protelamento do r eenvio das cont as de gerencia d e 1946 a1951 
que , recebid as em 24 de Abril de 1953 na Direcgao-Geral do Tribunal de 
Cont~s, Ihe foram depo i s devolvidas para serem organizadas e documenta
d as nos termos legais, e a. falt a de pron-:;e resposta a tres od_cios da 
mesma Direcgao-Geral sobre 0 assunto. 

A leitur a da correspondenc i a troc Ed e. com a r eferi9-a Associagao 
e das alegago es d~ cada uma das dirigentes da,respectiva Direcgao con
vence, logo de inicio; que nUI1 " a hou'.-e 0 proposito de ne_o s atisfazera5 
determinagoes do Tr ibunal e que a demor a na r egularizagao dES contas,le 
galizagao dos respectivos docurnentos e falte. de pront a resposia aos or[ 
cios da Direcgao - Geral se fili a sim:;.lesmente, nao em des161xo, mas na 
impossibilidade de cumpri ment o por i nsufici'enci a profissional, de tempo 
e dependenci a de outr~m . 

Na verdade verifice_- se que a Direcgao do Refugio tern como com
ponentes tres senhoras de evangada idede, sendo a presidente de oi ten
ta e do i s anos , todas p i edos ElS e al truistas mas sem conhec:Lrnento dos ~ 
perativos legais que disc i plinam a as soci age_o e muito menos d as re~ras 
de escri~a ou contebil i dad6o Conserva- se Q presi4ente em fungoes so p~ 
10 prestig io do seu nome e da sua devoQ8D fO ::te f ugio; uma d as \. ::g~"L s 

alheou - se da vida da Associagao desde 22 de Dezembro de 1950, cons ide
rando-se de facto dela desligada .apos 1 5 de Junho de 1 951, data ern que 
pediu verb81ment e a su a demiss ao, ~ a outr a , po r razoes de s a~de, nao 
tern fr equent e.do desde h a muitos anos 0 Refug io o 

Para suprir as deficiencias que tal situagao forqosamente teria 
que provocar, socorria-se a Dir ec~ao dos servigos de um e scritur~rioqu~ 
med iante 75$00 men~ais, em hor as livres , tinha a seu cargo 0 ex:redien
te. Nao existe porem documento comprovativo da sua admissao (oficio de 
fls. 39 ) n em as suas fung oes foram ofici aliz adas, por forma a conside
r~-10 funcion~rio 01l! empr egado r espons~vel de. Associagao. 

E eie qu e afirma, sem s e r contradit ado , que 11 se as contas nao 
for am devolvidas com a brevidade de s e jad a ~ tao somente pela dificulda 
de encontrada em fazer assinar pelas dirigentes do Refugio os documen:
tos respectivos. A es t a circunstanci a n ao ~ elheio 0 facto de as refe-
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ridas senroras c ontarem j a avan9ad e id ade. Presentem~nt e , at~, so a EXI!J!lo 
Presidente se encontre em exercicio. Porque 0 signatario nao exerce asua 
actividade n o Refugio, mas porque apene.s f az alguns servigos do mesmo em 
regime de horas livres, neEl sempr e tem possibilid ade de , com a rapidez 
necess~ia, dar solucao a todos os prob l emas . S ~ a sua grande dedicagao 
, , j 

a obra 0 0 mantem, ha 1 6 anos, D. dedic ar-ihe 0 melhor do seu esforgo. n 

Ve-se assim c090 a Direcgao do Refu gio desenvolvia a sua activ~. 
dade em condigoes precarie s de funcionamento 9uando Ihe foram devolvidES 
as contas para serem elabor edas nos mol des at e' ent ao completlll'lonte 13.1 i 
desconhecidos, compreendendo- se bem 0 embar ago e a d ificuld ade da sua 
regularizag8.o documental por part e de qu em es t ava alhe io e afastado d as 
exigenc i as burocr~ticas e do formali smo processual da prestagao de c0E. 
tas conforme agore. Ihe era i mpos to. 

No entanto, apesar ' de tudo, foi sempre mani fes tado pela Associa 
Qao 0 d esejo de cumprir e de sat isf azer tais exigencias. 

Em 6 de Abril de 1957 a Pres ident e info rmava a Dire cQao-Gera~ 
de que assim que I he fossem envi ados os docu..mentos pedidos a Direcg8.o
-Geral de Assistenc i a, certido es etc. , seri am. os me~mos remetidos ao 
Tribunal. Pedia descu l pa da f alt a e acentu ava que el a se devie. 'a f alt a 
de elementos a completar e outros que su r giam de momento. 

Nao ~, pois, de estr Dnhar que a Dir ecg8.o do Refugio, a cargo d e 
senhoras nas situagoes i ndicadas, encontr asse dificuldades em cumprir 
as instrugoes do Tribunal quanta e.s contas de gerenc i a (qu e tem que SEll' 
rigorosamente document fldas e tais document os nao estavem em ordem), d a 
do que era ;t primeir a vez que a i sso e r a obrigada, depois de decorrido 
urn grande numero de enos des de a sua fundag8.o em que l egal ment e na o ti 
nha que obedecer 8quelas instrugoes por uma questao de alg Dd a n s. ap ro-=' 
vagao dequele.s contas que, quando inferiores a qu inhentos contos 6 6U
periores a cem, S2.0 apr ec i adas p FdQ Direcgao-Geral da Ass istenc ia enao 
pelo Tribunal. 

o artigo 7Q. do Decreto nQ. 29.174, de 24 de Novembro de 1938, 
em que vem incurs a a Assoc i agao , apen as prev6 e ~utoriz a procedimento 
contra quem cUlposemente nao preste cont as no p r az o l ege.l ou as preste 
com deficiencias ou irregul nridedes gr aves que embar acem ou nnpe gam a 
organi zng8.o do process o ou 0 seu julg8mento. Os 8~guidos podem produzir 
a sua defesa nos prazos l egai s e junt ar os documentos comprovativos de. 
su a inculp ab ilid ade • .Ass i m, e em f ace do que s e mostra aleg sdo pel a 8.r 
gu ida , 0 Digno Agente do Ministerio fublico n a su a dout a promogao de -. 
fls. 36-v. diz que os sutos n~ conduzem a convicg8.o de que a respons~ 
vel t enha tido a intenQ8.o de demors.r a r emesso. dos e l ementos necess~-
rios l?era organiz ~ 0 r espect ivo processo de cont c.S. 0 que resul t a pr~ 
vado e que e l a proprie tem side forgo.d e o. agu e.rd ar 0 r ec ebimento de d~ 
cumentos que devem acoElpecnhe.r as mesme.s cont as . --

Estas, devid emente org aniz edas e document adas , j~. derem entra
d a em Set emb ro findo n e 4§ . Sec g8.o da 2§, . "P.epar t ig8.o de. Direcg6.o-Geral 

28 



" e ve-se 
de.!' por 
aquel as 
to modo 

BOLETDII DA DIRECQ~D-GERAL lX) TRIBUNAL DE CONTAS 

que, efect ivement e, a Direc'1e.o do Refugio foi for'1 8.da a aguar
algum tempo 0 recebirnento de documentos que deviarn ac ompanh ar 
contas, solicitadas a cutras entidades , 0 que justifica de cer 
o atrazo ps.r s. com 0 Tribunal. -

Todos os factos expos to s e as cir~rtstencias que procederam e 
acompanharem 0 procedimento da Dire c'18.o df'. As socia'1e.o em c au~a~ tudo no 
seu conjunto, d erimem a responsabilid ede pel a culpa, motivo '!or oIJU6 0 

Tribunal apreei endo-os e ponderando-os, aeo rd a ern absolver af transgres
sora mend and 0 arquivar 0 proc es so. 

Lisbo a, 12 de Novembro de 1957. 

(aa )- Abilio Celso Lousada, relator. 
- Ernesto da Trindade Pereira 
- Adolfo Henrique de Lemos Moller 
- Armando Candido de ~lIedeiros 
- Manuel de Abranehes Martins , 
- Jose Nunes Pereira 
- Manuel da Cunha e Costa Marques :iVIano 

Fui presente: ( a) - Jos~ .H'1adr Guimaraes 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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.AS CONTAS DE DINREIRO DOS TESOUREIROS 

DA FAZENDA pUBLICA DEVEM ENCERRAR-SE 

EM 31 DE DEZEJlJIBRO SEM SALDO, CONFORJ\KE 

DISPOE 0 ARTQ.4Q~~ DECRETO NQ.19~968 

DE 29 DE JUNHO DE 1931 

NO CASO ESPECIP~ VERTENTE 0 ttI1UNAL 
DE CONTAS RELEVA A I RREGULARIDADE DE 

EXI STENCIA DE SALDO DE NUMER1uno , N A 

DATA REFERIDA; PQR NAO SE REVELAR PR<T 

POSITO DE FRAUPE E NAG HAVER, ~REJUIZO 

p AM 0 ES.TADO 

HHHIHH 

------, 

Relator: ExmQ. Conse1heiro 
Dr. Candido de Medeiros 

Proc ess o nQ. 1.479/56 
Sessao de 29/10/57 

§§§ §§§§§§§§§§ 

o sa1do e~ dinheiro de 42 . 255$20 mo str a que nao se cumpriu 
o disposto no artQ. 4Q. do Decreto nQ. 19.968 de 29 de Junho de 1931. 

A Direcgao de Finang as do Distrito de Braga, no seu oficio 
de fls. 28, depois de i nformar que for a aplic ada ao r esponsave1 a pena 
de inactividade J:lor um ano e que em consequenci a de t al pena constante 
do Diario do Governo de 1 de Fevereiro ~ltimo, e gerencia d a Tesourari a 
tinha sido mandada transferir par£'. 0 r eferido proposto, imedi atamente 
da a s eguinte explic aguo: 

- "Or a t endo a entrego. side efectu ada inopinada11lent e em 5 -
- e digo inopinadament e por que nno se previ a a apliacguo d aquel a reve-
lidade 0 consequ ent ement e , a necessidade dessa transig ao nao podia j a pro 
ceder-se a passage~ dB fundos de dinheiro em caix a com data de 4, ulti~ 
mo dia d a ge renci a do t e soureiro cessant e de modo que nenhum sa1do em 
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A • 
dinh eiro tr ans it a s se p Etra a gerencl a i mediat a lt,. 

E acresc ent a que a imposiga o d a pena Ita uns escassos dias do 
f echo do ano econ~micolt deveri a t er surpreendido e desorientado 0 Tesou 
re iro". 

Por su a v ez , a Direc qao - Ger al d e. Fazend a fublic a no seu of i
c i o junto a f l s . 33 , e scl e.r ec e que a pen a em referenci a resultou de uma 

'" sangao d i sc i plinar que nao s e pr ende com as ger enci as do tesoureiro do 
ano de 1956 0 de 1 de J ane iro a 4 d e Feve r e iro de 1957, 0 qu e 0 proces
so d i sc i p1inar apenso int e ir ament e comp rova. 

Assim e por nao s e tr at ar de certo que r ev ele 0 propbsito de 
fraude ou t raduza qu a1 qu e r pr ejui zo par a 0 Est ado) r e1 ev em a consequen
te r esponsab i lid ade n os t er~os do artQ. 1 Q. do Dec r eto-Lei nQ. 30.294, 
de 21 de Fever e iro de 1940 e ju1gem Jo s ~ Atan~sio Ferreira de ~!loruis, 
como tesou r ei r o efectivo dB. Fazend n fub1ica do Conselho de Vinh&is, pe
l a su a ger enc i a d e 1 de Jane iro a 31 d e Dez eTIbro de 1956 quite com 0 

Est e.do pe l a i nd ic ad a r espons abilidad e , devendo 0 s aldo, que 1he ~ abo
nado, figurar COTIO pr imeir a pllrtida do d ~bito d a cont a seguinte a esta. 

Lisb o a , 29 de Outub ro d e 1957. 

( 13.13. ) - Ar mando C'Mdido d e Med e iros 
- Manu el de Abranches Martins 
- J o s~ Nune s Per e ira 

Fu i present e : ( a ) - Ant bnio Au gusto Tavares d e Almeida 
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FEITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

FO ~~S DE OUTUBRO DE 1957. 

Nllinern c.e ses soes real t zadas : 

De j ul gament.Q . e 0 0 It •• 0 0 It " •• 0 0 • g •• 0 0 0 00 .0. 5 
Plenarias 0 Q •••• 0 0 • " 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 • 0 • It 0 • • • 5 
P1enari as ext r aordin::lrias ••••••••••••••• 1 

Moviment o das partici pag5es e1aboradas nvs ter 
mos do ar tQ < 72 • do Decreto-Lei nQ o 29.174 : 

Sa1do em 1 de Outubro ••••••••••••.••.••• 21 
Apresentadas . IS .;. .0 ••• If 0 It •••••• It 0 .0 0 • • • • •• 12 33 
Arc,;.u~_vadas g 

Em se 38ao •. . ..... 0 • 0 • 0 0 0 0 •• 0 .0 ••• 0 • 0 • • 6 
Por despacho da Pr esidenuia ••••••••••. 12 

Corr. process") de mu1 t a ••.•••••••••.••.••• 
Sa1do em 31 de Outubro •••••••••.•.•••••• 15 33 

M?vimento dt') s pr ocessf) s de "visto" presentes 
as s essses: 

NUmero de pr oc;essos 0" It 0 ••• It ••• o •• 0 • 0 •• 0 • 3 
Res01ugoes : 

De vt'Jl"v:Ld':)s 0 0 It 0 ........ 0 0 ••• 0 ••• 0 ••••• 0 ••••• 0 1 
'Trisados ,. •• OOOltlf ••• ••••••••••••••••••••••• 2 
Recusadr:> 0 "vist0 If co." It •••••• 0 • It 0 0 0 ••• 0 • 

Com despa(:;ho .,,,. ~ •. t" • It •• It ••••••• 0 0 " ••••• 0 

l xix/xix/xl 
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Movimento da distribui9a~ 
e ju1gamento 

'! 
Movimento d0s despauhos 

Ii Par ju1 ! D· t . ' : J 1 ! Por jU~ Despa - ;1 Despa - i : Despa-=--::O~spa- - f .. 
1 lS rl- U a- ' I gar em! b . d ~!)ta1 g gar em I. chad0s chos jTota1 I Ch. :~; I ~had'')s 

I l/Out Q·1 Ul ')s ! d0s , 31/0ut iI 1/Out·Q. ! profer., _J C~~l/~~_:. 
ESP~CIES DE PROCESSOS 

Process:)s de c ·')ntas ••••• 11'1 6. 204 272 207 I 65 I 31 I ~O 61 I 34 27 

Proeess')s de ext inga') de .! I 
fiangas •..••.•••••••••• '! 1 1 2 2 I 1 1 I 1 

Prouessf)s de r ecurs') •• •• II 8 C I ~ 5 3 I 8 3 5 

Processos de anu1agao do 1 

ac6rdao ••••• ~ • • • • .. • . . •• I 17 

Processos de multa •.•.•• 

Proe. sl)bre () IIExame, ve 
rificaga8 e eonferencia 
das douu ment Js de d8spe 
sa dos Ministerios" •• ~ •• 

Consultas ••••••••• 0 ••••• 

Vide a seguir a disari- II 

minagao por natureza de 
prouess ')s e jui~es-re1a 
t ores _ 

1 

2 

1 

1 

1 

17 

2 

2 

2 1 

17 

2 

2 

1 

15 

II 
i\ 

3 

4 

18 

4 

4 

3 

14 

1 

C"\ 
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ESPECIES DE CONTAS 

Servigos dl) Est ado •• ~ •••. .. •.•. 

Corpos admini strativ~s ••••••••• 

Exat, t ore s ••••• 0 • eo •••• 0 0 4 • e •••• 

Pessoas cnl eot ivas de utilidade 
publi ca admi ni strativa •••••••• 

Organi sm0s de c0ordenagao eC0no-
mrl..ca •••••• 0 •• 0 0 ••••••• 0 ••••••• 

Di v er S 0S •••• 0 • 0 0 • 0 ••• 0 0 " •• " •• 0 0 

Totai s •..•.... 

I Distri- Julga-
buidas das 

53 

43 

65 

39 

3 

1 

53 

48 

64 

39 

2 

1 

. ---------------~--- -------, 

- ------- - ---- --_. 
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RELACAO roS:--PRQCESSOS , JULGADQS, .POR GADA ,UM 

tos EXMQS. , JUIZES CONSELHEIROS DO TRIBUNAL 

DE CONTAS NO Mms DE OUTUBRO DE 1957 

A - Processos de contas em l~~ instancia 

- Ac6rda~ s de quitagao 

ExmQ. Conselheiro Dr. Nunes Pereira 

i83j56 . ..; Case. de Trabalho._Dr. Oliveira:,Sa1azar _ 
303/56 - lYlisericordia de Vouzela 

1.104/55 It It Benavente (19-7 a 31-12) 
316/56 It It Viseu 

1.408/47 It It Espinho 
159/56 - A1bergue da Mitra 
296/56 - AssOCiagao Protect~ra dos Pobres do Funcha1 

91/56 - Secgao Con~larem Dublin (1-1 a 25-7) 
126/56 - Consul em Leopo1dvi11e (1-1 a 5-7) 
935/56 It It Durban 

1.524/56 It It Leopo1dville (16-10 a 31-12) 
1.263/56 - Cadeia Central de Lisboa 

709/56 - Camara Municipal de Fafe 
858/56 It It It Funchal 
192/56 - It It It Santa Marta de Penaguiao 
456/ 56 It It 11 Gois 
505/55 It It 11 Gondomar 
708/56 - II 11 11 Cuba 
609/56 It 11 11 Anadia 
749/56 It 11 It Monga!') 

1.476/55 - Junta Autonoma d0s Portos de Panta De1gada 
317/56 - Institut0 Industrial do Porto 
552/55 - Cruzada d Bem 
440/56 - Escola Industrial e Comerc ial de Beja 
882/56 It It It It It Gondona r 

1.321/55 It It It It 11 Angra do Heroismo 
1.303/56 - Servig0s Fabris da Casa da Maeda - Laboragao de Metais 
1,383/55 - Instituto da AoN.T. 
1.404/56 - Obra de Construgao do Anexo Psiquiatrico da Cadeia Peni

t enciaria de Lisb~a 
1.447/55 - Liceu do Funuha1 

L ______________________________ ___ 
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ExmQ. Consel heiro Dr. Marques Man0 
299/56 - Materni dade Mariana Martins 

1.142/56 - Reformat6ri~ Feminino de Lisboa 
1.324/55 - Escol a Industrial e Comercial de Viseu 

189/56 - Cofre Privativo do Governo Civil de Viseu (21-5 a 31-12) 
375/56 - Misericordia de Ni sa 
473/56 "" Fafe 
798/56 Camara Municipal de Lag)a - Algarve 
n66/56 " " "Redondo 
258/56 11 11 11 Mondim de Basto 
518/56 " h 11 Bai13:o 
635/56 " 11 11 Nel as 

1.035/55 11 11 11 Chaves 
54/56 - Consul em Madrid (1-1 a 18-5) 

130/56 " 11 Le)poldville (6-7 a 15-10) 
728/56 11 " Porto Al egre 
832/56 11 "Hamburgo (25-5 a 30-11) 

1 .. 114/56 11 11 Sydney 
1.528/56 11 11 S. Francisco o.a California (12"'8 a 31-12) 

205/56 11 11 Bremen (30-8 a 31-12) 
92/56 - Se0913:0 Consular em Rama (24-5 a 3-10) 
9/56 - I nstituto de Assistencia aos Menores (1-1 a 29-9) 

318/56 - Alber gue dos Invalidos do Trabalho - Lisboa 
322/56 - Asil0 de S. Joa~ - Lisboa 
951/56 - Insti tut ,~ P'l rtugues de Santo Ant0nio em Rona 

1.305/56 - Armazem de Abasteci mentos da Casa da Maeda 
1.308/54 - Escola Comercial Ferreira Borges 
1.414/56 - Escola de Enfer magem Dr. Angelo da Fonseca 
1.506/55 - Aeroporto do Sal 

ExmQ. Consel heiro Dr. Cels') Lousada 
257/56 - Misericordia de Vila Franca de Xira 

1.096/55 11 11 Peniohe 
211/56 11 1;1 Agueda 
276/55 - Canar a Municipal de Coimbra 
454/56 11 11 11 Castanheira de Pera 
802/56 11 11 11 Pont e de Sor 
869/56 - 11 11 " Sert~ 
917/56 11 " 11 Nordeste 
244/56 11 11 " C el.~riuo de Bast J 

515/56 11 " "Mes~o Frio 
634/56 11 11 11 Murtosa 
781/56 " " 11 Vidigueira 

"e08/56 - 11 11 11 Pened'Jno 
1.011/54 11 11 11 Vila do Porto 
1.068/56 - Ese''Jl a Industrial e Comerui al de Abrantes 

97/55 - 11 11 11 11 da C')Yilh~ (1-1 a 30-9) 
128/56 - Consul em Vigo (20-9-a 19-10) 
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1.527/56 
538/56 
539/56 

1.017/56 
57/56 

1.485/55 
167/56 
387/56 
178/56 

1.140/56 
1.335/56 
1.362/55 
1.519/56 

- Consul em S. Franuisuo da California (1-1 a 11-8) 
11 11 Cardiff 
11 11 Genova 

- Seu9ao Consular em Buenos Aires (20-2 a 31-12) 
11 11 11 Roma (1-1 a 27-4) 

- Junta de Exporta9a) d,s Cereais 
- Albergue de Mendiei dade de Santarem 
- Semin~ri () d')s MeninlJs Desamparad')s 
- Albergue de S . Jose - Be j a 
- Junta Aut')n0ma d:)s Port ,,)s d'1 Barlavent,:> do Algarve 
- Instituto de Assistencia 8.')S Men,)res (1'-3 a 31-12) 
- Junta Aut~n0ma de Estrndas 
- Asil0 P,rtuense de Mendic; i dade 

ExmQ. Conselheiro Dr. Trindade Per eira 
301/56 - Miserieordia de Cantanhe de 
336/56 11 11 Serpa (15-7 a 31-12) 
417/56 11 11 Marc de Canavezes 
504/55 11 11 Vila Franua do Camp') 
586/55 - Camara IIJluniuipal de Loule 
151/56 11 11 11 Mangual de 
714/56 - II " "Mrmforte 
746/56 11 11 11 Marinha Grande 
864/56 11 11 11 Portima':) 
581/56 - 11 11 11 Estarreja 
125/56 - Consul em Hong-Kong (1 a 31-10) 
15C/56 11 11 Johannesburg:) (10-9 a 10-10) 
443/56 - 11 11 Madrid (1-7 a 31-12) 
687/56 11 11 Singapura ( 21-10 a 31-12) 
901/56 11 11 Paris (13-6 a 31-12) 

1.4913/56 11 11 Rabat 
1.558/56 11 11 S~ Paul,:> 

H5/56 11 11 Gotemburgo (1-1 a 30-5) 
206/56 - 11 11 Marselha (1-1 a 26-11) 
686/56 11 11 Marselha (27-11 a 31-12) 
179/56 11 11 Bost ::m (23-6 a 31-12) 
607/56 - 11 11 Djakarta 
217/56 - Albergue de Mendiuidade de Coimbra 
246/56 - Ass')tJia9ao de BenefiuellOiti. Luis Braille 

1.403/56 - Obra da Cadeia Comaro§: do Monti j () 
1.395/55 - Instituto de Medioina Tr~piua1 
1.170/56 - Inspec9ao de Cnimbra da P)licia Judiviaria 
1.303/55 - H')spita1 do Ultramar 

987/55 - C'lmissa() Regulad lra d'")s Cereais d')s A<;ores 

EXGi~. Conse1heir') ])r. Lem'Js MClller 
205/56 - Miseri,o~rdia de Montemor-o-N':>v"') 
333/56 11 11 S. Miguel de Ref':>j ')s 
250/56 11 11 Penacova 
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487/56 
1~304/56 

695/56 
853/56 
405/56 
552/56 
662/56 
737/56 
Ill/56 
143/56 
834/56 

1.497/56 
1.549/56 

136/56 
1.474/ 56 

1M/56 
21S/56 
323/56 
963/55 

1~032/56 
1.295/55 
1.314/56 

1 .486/56 

BOLETIM DA DI RECgAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

- Miseri~6rdia de LouIe 
- Ar mazem de Valores SeI ad,s da Casa da Maeda 
- Cofre Privat ivo do Governo Civil de Leiria (17-2 a 31-12) 
- Camara Municipal de Carregal d') Sal 

If II "Crat.') 
If 

If 

" 
- Consul 

" 
" 
If 

If 

- 8eog!'l0 
If 

If 

" 
II Caste10 de Paiva 

" Cast el") de Vi de 
If If Espr)s ende 

em Hon-Kong (1-1 a 30-9) 
II Vi go (20-10 a 31-12) 
" L:i.. verpcnl (4-5 a 31-12) 
If Johannesburgo (11-10 a 31-12) 
If Tanger 
Consul ar em Dublin ( 26-7 a 8-11) 

" II Berne (23-5 a 31-12) 
- Asi10 D. Pedro V 
- Albergue de Mendi ci dade do P.')rto 
- Assi stencia Infantil da Freguesi a de Sant a Isabel 
- Comissario do Desempreg'J 
- Escol a Tecnica Ele~entar Pedro de santarem 
- Instituto Bacteriol~gico Camar a Pestana 
- Associag8,) Comercial d') Porto pela admiriistragao df) Edifi 

ci a da Balsa e do Tribunal do Com~rclo 
- Tesoureiro da Fazenda PUblica de Mestla Frio (14-4 a 31--12) 

ExmQ . Conselheiro Dr . Candid~ de Medeiros 
233/56 

1.360/55 
1.50:3/54 

339/56 
1.103/55 
1.479/56 

216/56 
311/56 

1.500/56 
127/56 
536/56 

1.00S/56 
159/56 

1.526/56 
1.187/55 

495/56 
Q::52/56 
236/56 
491/56 
631/56 
711/56 
753/56 

- Associ ag!'lo de Santa Maria e seu Hospital 
- Biblioteca Nauional 
- Camandos Militares das Provinci as Ultramarinas 
- Miseriuordia de Vila N')va Faz Coa 

" "Benavente (1-1 a l S-7) 
- Tesoureiro da' Fazenda PUblica de Vinhais 
- Cofr e Privativo do Govern) Civil de Vila Real 
- Consul em Cape Town 
- " "Carat,;as ( 9-5 a 31-12) 

II "Vigo (1-1 a 19-9) 
" "Bai a (1-1 a 30-11) 

- " II Mexico 
8eog!'l0 Consular em Roma (4-10 a 31-12) 

If II " Karachi 
- P01icia de Seguranga PUblica de Coimbra 
- Camara Muni0ipal de Miranda d') Corvo 

If If II Azambuj a 
" If " lVIel gago 
" " "Alijo 
II II II Gavi!'lo 

" " 
If If 

" Gouveia 
" lVIurga 
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198/56 - Albergue de Mendicidade de Faro 
252/56 II das Crianc;as Abandonadas 
382/56 - Instituto Portugues de Reumatologia 

1.000/55 - Escola Comercial Ferreira Borges 
1.107/56 - Instituto Comercial de Lisboa 
1.042/55 - Servigos F16restais e Aquico las 
1.334/56 - Instituto de Assistencia aos Invalidos 
1~501/56 - Instituto de Criminologia do Porto 

ExmQ CO~~lheiro Dr. Apra~ches Martin~ 

16/57 
255/56 
400/56 
335/56 
366/55 
, 40/56 
710/56 
863/56 
527/56 
73 4/56 
923/55 

62/56 
135/56 
i81/56 
344/56 
833/56 

1.154/56 
1. 533/56 

73/56 
577/56 
644/56 

1.168/56 
1.284/55 
1.337/56 
1.377/55 
1.'j22/56 

176/56 
210/56 
368/56 
386/56 

- Tesoureiro da Fazenda Publica de Almodovar (25 a 28-A) 
- Misericordia da Golega 

II de Torres Novas 
II yt Serpa (1-1 a 14-7) 
II !I Setubal 

Cofre Privativo do Governo Civil de Viseu 
- Camara Municipal de Feira 

11 II If Pedrogao Grande 
II II Ii Vila do Bispo 
" " II Cinfaes 
II " "Chamusca 

Consul em Madrid (19-5 a 30-6) 
" " 1I Johannesburgo (1-1 a 9-9) 
1I II Bordeus 

" " Manila 
" "Hamburgo (1 a 31-12) 
II II Hong-Kong (1-11 a 31-12) 
" "Rio de J ane iro 

- Secgao Consular em Roma (28-4 a 23-5) 
" "" Dublin (9-11 a 31-12) 
" "" Montevideu 

Instituto Comercial do Porto 
- Casa Pia de Bvora 

Recolhimentos da Capital 
- Escol a Industrial e Comerc ial da Covilha (1-10 a 31-12) 
- Aquario Vasco da Gama 
- Albergue de Mendicidade de Braga 

Ii If "II Viseu 
- Associac;ao Protec tora dos Diabeticos Pobres 
- Orfanato~Escola de Santa Isabe l 

-A!3ordlios"de qui tagao e de extingao de fiangas 

ExmQ. Conselh~iro Dr. Nunes Pereir~ 

8/57 - Tesoureiro da Fazenda Publica de Albufe i ra (1-1 a 6-3) 
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.m...~..9_nselE.eiyo D~.§1J. __ s_o_ L.9E..§aqa 

15/57 - Tesoureiro da Fazenda Publica de Al modovar(l-l a 24-4) 
34/57 - " II It 11 11 Vi l a do Conde(1-la1-7) 

ExmQo!'. Conse lh~ iro Dr._ 9.%pdi sl.Q.....de ll~g.9s 

12/57 - Tesoureiro da Fazenda Publica de Lousada (1-1 a 25-3) 

- Acordaos de extin9ao de fian9as 

ExmQ; Conse lheiro. Dr ._ Lemos Moller 

643/51 - Tesoureiro da Fazenda Publica de Tabua (3 a 31-12) 
1.402/55 - ' " II fl 11 11 Torre s Vedras 

(7-11 a 31-12) 

B) - Precessos ef?E.§1siais 

ExmQ, Conse lheiro Dr. Nune s Pereira - --.. ~. - --~~-~ ... -.. --- --
Consulta nQ. 4/1957 - Lido e aprovado 0 re spectiv~ Parecer 

RELAQ~O DOS PB.o.CESSO§.. AFECTOS .EA.~A . .IULG,b11ENT.9. 

E .9..UE FORAM OB;[EC_TO DE DES:PACHO DADO EM SE§§AD 

ExmQ. JI.o.:g..? e l.heiro J).:£:_p~':'~rei:!C.§:. 

74~/51 - Junta de Provincia da Estremadura 

- Bai~ou a Raparti9ao para os fins constantes do r es
pectivo despaohoo 

ExmQ t C~Qns e lp._eiro""p.1'..!- I'1::Jrg.ue~ano 

402/55 - Misericordia do Porto 

- Baixou a Repart'i9ao para os fins conatantes do r es
pectivo despachoo 

ExmQ C.9'ps e lheiro. _.D.r_~ __ C_el.§..£.1,_OJl§..ada 

901/55 - Misericordia da Chamusca 
1.236/55 - Guarda Nacional Republicana 

- Baixaram a Repartigao para os fins constantes dos 
respectivos despachos. 
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1.542/50 
1.307/55 

26/57 

- Hospital Sobral Cid 
- Repartigio dos Servigos Econ6micos e do Traba lho Prisfu 

nal e Corre ccional 
- Exa ctor dos C.T.T. da Esta cio da Hor t a 

- Bai xaram a Reparti~ao para os fins constantes dos res 
pectivos despachoso 

1.298/ 51 - Centro de Assistencia Psiqui atrica da Zona Oentro 

- Foi com vista ao ExmQ. Conselheiro Dr. Lemos Mol1er 9 

que a pediu. 

81-A - A Camara Municipal de Torres Vedras - 1934- 35 - Autos 
de anulacao 

. " 

- Foi de liberado que 0 processo fossa com vista a todos 
os E~~Qs. Juizes Conse lheiros 

~ ._Cons_elh~ir.2_.j)r!--1~IJ:los Moller 

96-A - Tesoure iro da Casa da Moeda - 1954 - Au to s de anulanao 
938/55 - Camara Municipal de Vila Praia da Vit6ria 
860/55 - 11 " 11 Obidos 

1.559/55 - Direcgio-Geral da Aeronautica Civil 
1.463-1464/54 - Fabrica Militar de Brago de Praia 

- Baixaram a Reparti9~0 para os f ins constantes dos r es 
pectivos despachos. 

~JI!!l.3 0 _ C9.ns~lheA.r..9....12L Candido.._g.e _M..§ld~~ 

1.542/55 - Conselho Fiscal dos Estabeleci mentos Fabris do Ministe
rio do EXGrcito 

.- Baixou a Reparti 9io para os fins constantes do respe.2. 
ti vo despacho. 

41 



BOLETIN DA DIRECQAO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

FEI TOUQ..1RI13DlTAL DE .9.9RT.!.~. 

NO ms ])E .NOVEl'1BIl.Q_:P~ 1931 

Ntimero de s essoe s realizadasg 

De jUlgamento /tooooooooooooeoooooooo •• oa. 4 
Plenarias e 0 (I • 0 0 0 (I 0 0 • 0 • (I 0 (I 0 (I 0 " 0 (I " 0 0 " " 0 0 0 4 
Plenarias extraordinarias •••••••• ~ • • •••• 2 

Novimento das participagoes e laboradas no's t eL 
mos do artQ. 7Q. do Decre to-Lei nQ. 29.174g 

Saldo em 1 de Novembro ••••• ••••• •••••••• • 15 
Apresentadas .o •••••••• o •••••••• ~ •••••••• 3 18 

I -Arqu:L vadas ~ 
Em se ssao 0 0 11 " 0 0 0 0 0 0 0 (I 0 0 0 0 0 0 It GO. (I 0 (I It 0 0 (I 1 
Por despachp da Presidencna ••••.•••••• 5 

Com processo de multa ••••••••••••••••••• -
Saldo em 30 de Novembro •••• ••••••••••••• 1~ 18 

Novimento dos processes de "visto" presentes 
as sessoes g 

NUmero de processos 00 00 " 0 0 0 0 0 " " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
RGsoluc;oes~ 

Devol vidos 0" 0 0 (I 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (I 0 0 0 0 4 
V i sad 0 S 0 0 0 () 0 0 0 0 0 " (I 0 0 0 " 0 c oo 0 0 G (I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Re cu sad 0 0 11 vi s to 11 0 0 0 " 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 

Com despacho 0000000 0 00" 0 0 0 0 0 0 0 coo 0 0 0 0 0 0 0 -

- 000 -

I 
I 
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PrOcess IDs de anula9ao do 
ac ordao 0 0 0 0 0 0 o · 0 • 0 0 0 0 0 0 

Processos de mul ta ••••• 

Proce ssos sobre otlExame ~ v~ 
rificacao e confe rencia i' 

dos do;ulTI entos de despe- II! 
sa dos Ninisterios1t ••• o oo l 

Co nsu 1 ta s • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 o il 

- Vide a s eguir a discri- I 
I 

na ture za .de I mi nn.cao por 
proce ssos e 
tore s. 

juize s r e I .§:. I 
I 

I 

Novimento dos despachos 

17 17 ~ 

2 1 3 1 

2 2 

1 1 1 
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BOLJ~Tn1 J)A J)IR~C9;;'0-GERAL J)O TRI3UNLL J) ;~ CONTLS 

EspmCIES J)E CONTAS 

Servigos do Es t ado •• , ••••••••• 

Corpos administrativos •••• • ••• 

Exa c tore S 0 (J (I (I (' 0 (I 0 (I (I 0 0 0 0 0 0 (I (I 0 (I 0 

Pessoas colectivas de utilidade 
publica administrativa ••••••• 

Organismos de coordena9ao 8cono 
mica . 0 0 (I 0 0 G (I I) 0 (I (I 0 (I I) 0' (I 0 (I (I (I (I 0 (I (I 

Di versos (I (I 0 0 (I 0 (I 0 0 It 0 {Io (I (I 0 0 0 0 (I (I 0 0 

Tota is ••• , •• , 

44 

J) i stri 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

RELACAO DOS PROCESSOS JULGADOS POR~4PA m~ 

DOS E~~QS. JUIZES CONSELHEIROS DO TRIBUNAL 

DE CONTAS NO IvImS DE NOVEMBRO DE 1957 

A) - Processos de contas em l~. instancia 

Exm Q. Cons e lhe.iro Dr. -EJP.:le ~_.le rei.ra 

238/56 - Albergue dos Invalidos do Trabalho da Covilha 
591/56 - Misericordia de Velas 
965/56 - Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Ministerio 

do E-'er : ito 
1.507/56 - P.S . P. de Braganga 
1.166/56 - Esco Ja b.dustrial e Comercial de Viana do Castelo 
1.473/55" II II " II Portalegre 

749/53 - Camara Municipa l da Lousa 
579/56 -" II das Caldas da Rainba 

1.557/56 - Junta do Credito ?ublico 
164/56 - Banco Facional Ultramarino 9 como Caixa do Tesouro em Timor 

10341/54 - Universidade de Lisboa 
911/R6 - Instituto Presidente Sidonio Pais - Secgao Feminina do llirto 

ExmQ. Conse1heiro_Dr. ~~ar9.ues lVIano 

191/56 Albergue Distrital de l'1endicidade de ~ora 
379/56 - Miseri~6rdia de Vila Nova de Gaia 

1.lt6/55 - Escola Industrial Marques de Pombal 
1.438/55 -" " 'e Comercial de Brotero 
1.508/56 - P.S.P. de ~vora 

558/55 - Camara Municipal de Portalegre 
1.040/56 - Estabeleciment '1 Term3.1 das Caldas de Monchique 

ExmQ. Conselheiro Dr. Celso Lousada 

254/56 - Obra Social da Fragata D. Fernando 
1.236/55 - Guarda Nacional Republicana 

222/56 - Universidade Tecnica de Lisboa 
1.151/56 - Missao Cient{fica de S.Tome (1-1 a 28-8) 
1.486/54 - Junta de Exportagao do Cafe 
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1.569/56 - Ofi0inas Gersie de Fardamento e Arre ios 
803/56 - Camara Muni,ipa 1 de Rio Naior 

1.145/56 II " n S • Roque do Pi .)!) 
428/56 II " 11 CrmstanlJia 

70/56 - Cofre Privat ivo do Gover::v, Civil de Se:tuba l (17 - 5 a 31-7) 
1.279/56 - 3 Q• Dep~ s it o dos C.T . T . - l'Ia teria1 e I lilpress ',s 

ExmQ . Conse lheiro Dr..!'_ .J_£i.lJ:~g..~ __ Perei~ 

327/56 - Oficinas de 8 . Jnse - Porto 
26/5~ - C.T . T . Esta gao da Horta (1 - 1 a 2 - 3) 

166/56 - Li:"! '3u de Leja 
1. 241/56 - Instituto I ndustria l de Lisboa 
1. 418/56 - P . ~:; . P . d 2 Vil a Real 
1.454/55 - Miss3:o Hidr'lgrafica de Angnb e S. Tome 
1.201/56 - ESC01a Te(mi:a El ementa r Hunc> Gonga l ves 
1.074/56 Comis sao Eegul adora dB,s lioagens de Ramas 

543/56 - camara Municipal de Casteln Eranco 
788/56 - II 11 " Agui a r da Be ira 
204/56 - Cofre Privat ivo dn Gnverno Civil de Santarem 

ExmQ . Conselheiro Dr . I ,emos lloller 

106/56 - Cofre Privativ(l dl Gnve:cno Civil de 3etubal (31-8 a 30-9) 
549/56 -" 11 11 " "" 11 (1 -10 a 31-12) 

1.1Q 4/56 - Esc ',la Te.mi ~a El ementar 'Cugeni" l d0.s Santos 
1.463-1. 464/54 - Fabri· ~a ?~ilitar de Brago de Prata 
1.517/56 - ?S . P . (Ie Viana d r) Castelo 
1.543/56 - Ban·~!) l\"a )i nna l Ul tran:arino 9 ~om() Caixa do Tesouro na Gui ne 

532/56 - Camara J:Iunicipal de Gernan~)elhe 
860/55 11 " " 6bidos 
960/ 5 6 11 11 II Salvaterra de liagns 
163/56 - li:leu de Santarem 

1.411/56 - Esnola Agr:L~')la ~',i:;vel Al ves Teixeira 
1.386/55 - Cnnserva tt1ri" '-~ a : : i0nal 

241/56 I.Iiseri.>~rdia d'l l-linntij :l 
1. 359/55 - Direc gao-Gera l da AeranautL:a Civil 

ExmQ . ConselhC;.iro J:~ _ .c~.~n-Ai<!<2 __ Ae __ !\1ed_e ir.?s 

383/56 - Sanat(~ri() ; 'a rltimn dn Norte 
224/56 - Eisericnrcci a de Al vai a '3ere 

1.509/56 - p . S . P . de Faro 
1. 47 7/55 - Administra9§:o - Geral dns C. T /1'. 
1. 263/55 - Instituto J ltramarin' 
1. 070/56 - Es \~nla Industrial e Cnmercial de If:vora 

28/57 - C. T .T. bstagao de Faa ( 20- 4 a 5- 7) 
1. 224/56 - Colonia Penal do Bie (1 - 8 a 31-1 2) 
1.101/56 Directllria da pnl:Lia JUdi ;iaria 

598/56 - Camara l.1uni ,ipal de AL1G: c1er do Sal 
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ExmQ. Conselheiro Dr. Abran.~hes Martins 

197/56 

382/56 
1.087/56 
1.408/55 
1.515/56 

105/56 
1.532/56 

459/56 
671/55 
745/56 

1.102/56 
1.567/56 

- Banco Nacional Ultramarino~ como Caixa do Tesouro em Cabo 
Verde 

- Associagao do rtesgate 
- MissaCl de Pedologia de Angola 
- Cadeias Civia Centrais de Lisboa 
- P.S.P. de Portalegre 
- Cofre Priva tivo do Governo Civil de Setubal (1 a 30-8) 
- Consul em Nova Iorque 
- Camara Municipal de Pinhel 

" " " Mafra 
" " "MarGo de Canavezes 

- Subdirectoria de Lisboa da Po11cia JUdiciaria 
- Laboratorio Militar de ProdutosQuimicos e Farmaoeuticc8 

- Acordaos condenatorios 

ExmQ. Cpnse1heiro Dr. Trindade Pereira 

1.298/51 - Centl'o de Assistencia PSiquiatri1a da Zona Centro 

- Acordaos de quita~ao e de extingao de 
finangas 

ExmQ. Consel-eiro Dr. Ce1so Lousada 

6/56 - Tesoureiro da Fa~enda PUblica de Santa Cruz das Flores 
(1 a 9-1) 

ExmQ. Conselheiro Dr. Trindade Pereira 

83/56 

33/57 

- Tesoureiro da Fazenda Publica de Santa Cruz das Flores 
(10-1 a 31-8) 

- Tesoureiro da Fazenda PUblica de Vila Nova da Barquinha 
(1-1 a 30-6) 

- Acordaos de rectifioagao 

ExmQ. Conselheiro Dr. Lemos Moller 

623/55 - Camara Municipal de Braga 

- Acordao rectificando a conta de emolu
mentos 

B) - Processos ,iulgados em 2~ instancia e tribunal pleno 

ExmQ. Conselheiro Dr. Trindade Pere ira 

9l~A - Camara Muni0ipal de Mira - 1947 - Autos de anulagao 
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- Julgado improcedente 0 pedido de anu
l agao 

ExmQ . Conselheiro Dr. Candido de lhedeiros 

97-A - Camara Municipal de Castro Daire - 1954 - Autos de anulagao 

- Decidido nao anular 0 acordao da l~. 
instancia 

. 473 - Camara Munic ipa l de Porte l - 1953 - Recurso 

~ Acordao dando provimento ao recurso 

C) - Processos julgado~ em Uni0a instancia 

ExmQ. Conselheiro Dr. Ce l so Lousada 

42-M - Associagao do Refugio da Rainha Santa - 1946 a 1951 - Pro
cesso de multa 

- Acordao ~bsolvendo os arguidos 

D) - Processos especiais 

ExmQ. Conselheiro Dr. Abranches W~rtins 

Consulta nQ. 59 de 1957 - Lido e aprovado 0 respectiv~ pa
recer 

P~LACAO DOS PR~CESSOS AFECTOS PARA JULGMvlliNTO E 

QUE FORAM OBJECTO DE DEBPACHO EM SESSAO 

ExmQ. Conselhe iro Dr. Nunes fe r eira 

613/55 - Lieeu de Angra do Heroismo 
44-M - Camara Municipal do Sabugal - 1955 - Processo de multa 

- Baixaram a Repartigao para as fins constantes dos res
pectivos despachos 

ExmQ. Conse lheiro Dr. Marques Mano 

402/55 - Miseric()rdia do Porto 

- Foi com vista ao ExmQ . Conse lheiro Dr. Ce lso Lousada, 
que a pediu 
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ExmQ. Conselheiro Dr. Lemos Moller 

96-A - Tesoureiro da Casa da Moeda - 1954 - Autos de anu1a9go 

- Baixou a Reparti9go para os fins constantes do respectivo 
despacho. 

1.095/55 - Instituto do Vinho do Porto 

- Foi com vista ao ExmQ. Conselheiro Dr. Candid0 de lV1edei
ros, que a pediu 

~xmQ. Conselheiro Dr. Abranehes lWartins 

1.441/53 - Direcggo-Geral do Subsecretariado de Estado da Aeronautica 

- Baixou a Repartigao para as fins constantes do respect iva 
despacho. 

000000000000000 
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EOLETIM DA DI RECgA0-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

la. PARTE -- PINTO E A MAGIA DA CI RCULAQAO E DO CREDITO 

o Trai te~e .. .1a cir<?Elation et ~u cr~~_i_~ ••• par l' auteur 
de l_'~'Es~ai ~}g' .... _ l~_l~" ~.~_~_..l~et~.~_!?_:l?-r le _j_~~.9:e~_ 2artes" 
quon a ajo~tes a la fin, edi9aO de Amsterdam M. M. Rey de 1771 , 
In - 8Q ., XVI - 375 pg . tem na Bibl io teca N. de Paris a cota - R. 
46.712 e e de grande raridade. 

Nao existe qualquer obra deste autor nem na Biblioteca 
Joanina, nem na de S. Pedro, nem nos Reservados da Universidade de 
Coimbrao 

Nao se encontrou na Biblioteca Nacional de Li sboa, nem on I 

de se pro curou mai s. I ~ 
Esta obra e do judeu 'portugues e banqueiro, Isaac Pinto, 

e contem, ha-de ver-se, materia tao subtil como avan9ada, nas 
ideias e no tempo, sobre a circula9ao da riqueza e 0 credito publi 
co. Foi de sempre uma rara especie e, so por grande deferencia do 
Professor Moses Amzalak, pudemos consul tar 0 seu precio so exemplar 
do Traite e assim elaborar este pequeno ensaio. 

Dos poucos livros da nossa literatura economica , embora 
redigido em lingua estranha, este e quase singul arr.1ente conhecido 
e citado. 

o professor de economia da Universidade de Harvard, Sey
mour Eo Harris, menc iona alguns excertos do Traite , sublinha as 
propo si90es capitais da sua doutr ina , algo optimista e fa-lo num 
esplendido livro de texto - Nat ional Debit and the New Economics, 
Nova York, 1947, pg. 57, 58,59-~ '-52 not-;~---" -

o doutor M. Masoin, da Uni ver sidade de Liege, na Theorie 
economi~e d.e.§.. fin?E.gesJY.E1J.+~~~., ref~ecte tambem as afirma90e~ 
de Pinto que defendi a os emprestimos publicos ? contra a vaga cri
tica e a desconfian9a reinantes na sua epoca. 

Ele considerava-os in strumentos geradores de riqueza na
cional e os seus contemporaneos atribui am caracter paradoxal a 
uma tese de tal envergadura, para a qual nao estavam preparados, 
no campo das ideias financeiras nem da filosofia vulgar. 
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o meu malogrado professor Marnoco e Sousa( l) chamava-lhe 
porem holandes - qualificat ivo que Pinto nunca recl amou , an tes pe
los lagos de familia, posigao na comuniclade r espect iva e ate inde~ 
pendencia, contrariamente se esforgasse para que fosse t ido como 
portugues - e repelia, no seu Tratado, de COimbra, 1916, a tese do 
banqueiro portugues de que 0 :. vl'l.lor dos t i t ulo s se adi ciona as riqu~ 
zas preeYistentes . Refutava Marnoco que 0 milhao obtido pelo Estado 
nao acrescia a riqueza nacional. 

Porem Pinto teve 0 merito na sua epoca de compreender e 
teorizar a divida publica, de descortinar 0 problema da conversao 
do entesouramento e das reservas em investimento e a v elocida de im
pelida ao circuito monetario-,soc i al par este instrumento financeiro 
de receita. 

Viu que a divida publica det i nha e dava utilidade a meios 
desaproveitados e obscuros, trazendo-os para urn circuito mai s acti
vo, logrando desta maneira uma nova ampliagao da riqueza n acional 
em bens e servigos. 

(1) Marnoco e Sousa, Tratado da sciencia das finangas, Coimbra, 
1916~ 
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Focando a vic.a economi ca, examina.l1do to(lo 0 movimento s o 
cial deste angulo, esse sugestivo 0 cult i ss i mo escri tor, da ger a
gao de nossos avos, que foi Olive ira Mar tins, considerav a a mobili 
dade constante um principio da mesma vida. 

:c acrescentava - na pro dugao 0 homem vai transformar os 
bens mas na ci rcul agao vai trasl a dar. 

Es t a mobilidadG constanta, es tc movi mcnto de trasl agao 
sem des canso dava-se entr e inst i tuigoes, pr agas , rGservas e cofies, 
aparecia do t ado de maior ou menor rapidez 6 nao I he f al tava at e 
subtil e za. (1) 

Isto nao era noviciadoo 

Um judeu portugues, 0 banquei r o I saac Pi n to , escrevendo 
em 1771, - muito antes, 0 .!~a:i,._~.e . .d:~ la c ir ~l:l_1_a t:i,..2.n..e.~ .9-E __ 2.Ei_dl.:t, 
foi uma espec i e de adivinho das subt il ezas e ate dos eni gmas da 
circul agao que consegui u penetrar, na hostili dade e i gnorancia dos 
escri tor es do seu tempo e v i u-os , como Ol ive i ra ],Jart i ns, antes de 
ma i s urn princ i pio de v i da e de tras l agao, do l ade da col ectivi dade, 
quer nas ragras que 0 or i entam e domi nam , qU8r nos suportes e s tru
turai s por onde flu i e vai distribui da , qu er nos efeito s e conomi 
cos e sociai s que a acompanham, tanto a pequena como a longa dis
tanc i a. 

Isaac Pinto antes de homem da finanga fo i um economista , 
por assi m di zor especul at i vo 8, como tal , veremos qu e antecipou e 
previu teor i as e modelo s economicos quo se podem di zer or i g ina is, 
a i nda em nossos di as, e com as quai s agora tan to s estamos na verda 
de pr eo cupados e espe c tantes. 

(1) Oliveira ~r:artins -- 0 regi me das riquezas, Li sboa, 1883 
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I..:.!. __ Mir.~ do C~rmo - A:polices pequenas e papel moeda - Lisboa, 
1947 . 

.9_orone~..cs.?-vl?i-!_<? .~2'£'~~ Ol i vei.!.§!: - A evolu<;ao da d:Lvida publica 
nos ultimos cern anos e 0 convenio de 1902 _ 
Lisboa. 

II 
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Focando a vid.a e conomi ca, e:x:ami nB.~1.do todo 0 movimento so 
cial deste angulo~ esse suges tivo e cultissimo escritor, da gera
gao de nossos avos, que f o i Olive i ra Martins, cons iderava a mobili 
dade constante um pr i ncipio da mesma vida. 

E acrescentava - na pro dugao 0 hom em vai transformar os 
bens mas na circul agao va i trasl adar. 

Esta mo bilidade constante, astc movimcnto de trasl agao 
sem o.escanso davi?--se entr e inst i tuigoes, pr agas, rG servas e cofres, 
apar e cia do tado de maior ou menor rapidez e nao I he fal tava ate 
subtil eza. (1) 

I sto nao era novi dade. 

Um judeu portugu8s, 0 banqueiro I saac Pinto , escrevendo 
em 1771 , - muito antes , 0 Traite de l a circulation et du credi t, 
foi ur.1a especie de adi vinhO"" da~' 's'u'btn eza·~"-e- -a-te·"·do·s· ·e·;-igma-;-d~ 
circulagao que conseguiu penetrar, na hostili dade e i gnoranci a dos 
escri tores do seu t empo e viu- os , como Oliveira l'·).artins , antes de 
mais um princ i p io de vi da e de t r asl agao, do lade da col ectivi dade, 
quer nas regr as que 0 ori entam e domi nam , qU8r nos suportes es tru
turais por onde flui e vai distribuida , quer nos efe i tos economi 
cos e so cia is que a acom~anham, tanto a pequena como a longa dis
tancia. 

I saac Pinto antes de hornem da f i nanga fo i urn economi s t a, 
por assi m di zor espe cul ativo e, como tal , veremo s que ante cipou e 
previu teorias e modelos economicos quo se podem dizer or i g ina i s, 
a inda em nossos dias, e com as quais agora tantos es tamos na verda 
de preocupados e espe c tant es o 
---_. __ ._---
(1) Oliveira ~'1artins -- 0 regi me das riquezas, Lisboa, 1883 
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Talvez nao t ivesse visto a juridicidade da repartigao, 0 

justo e 0 injusto do credito , mas 818 foi um anali sta penetrant e 
da vida dos negoc io s e das razoe s profundas das suas tendencias . 

Nao tinha que ser tambem homem de leis. 

Viu a circul agao e 0 credito, penetrou e decifrou alguns 
dos seus segredos. Punha as hi poteses e raciocinios no modelo ge
ral duma colectividade progressiva -- e, s o a t itulo de exemplo, se 
ref eria ~ Nagao ingl esa, ~ Nagao holandesa ou ~ Congregagao israe
li ta portuguesa d.e Amsterdao, ~ qual consta ter pres tado servigos. 

J udeu, Gconomista , banqueiro, instruldo escritor pelo 
gosto de ser aceite do publico ilustrado e pelo apuro da ar te de 
r edacgao, escrevendo em portuguGs e frances, foi prestimoso mas ~ 
sinteressado , 0 que torna complexiva e exuberant e a sua estranha 
personali dade. 

A sua obra pri nc i pal e 0 Traite - e foi essa que estuda-
mos. 

Escrito em frances , apareceu em 1771 como se disse, viu
- se traduzido em ingles e al emao , foi l ido , ao que se sabe, por vi 
rias geragoe s e ainda se consul tara hoje com i nteresse para alem 
das decifragoes e adivinhas do escritor , avan9ado s obre os concei
tos do seu tempo. 

o dicionario de 
radoxos e de ideias sas e 
rna epoca em que a anali se 

Coquelin apodava 0 Tra ite de mi sto de p~ 
engenhosas - - esta visao er a natural, nu 
especul ativa do credito publico comegar~ 

apeBas. 

Surpreendentemente, os conce itos que Isaac Pinto enge
nhou e (~ue pareceram sofisticos vao encontrar-se, como veremos 
adiante1 com as correntes novas do pensamento actual. 

Sobre a atitude intelectual do escritor convem tambem,de 
entrada, em mater i a deli cadl ssima como es t a, deixar aqui duas ou 
tres observagoes. 

Charles Rist considerou pr imac i al 
circul agao e do cre dito sempre acompanhados 
dos na vida pratica, e certo que para subir 
rica. 

ver os mecanismos da 
dos movimentos regista 

• ... .-.J-;;: 
daqul a construgao teQ 

E nem isto chega, po i s, para al em da mecanica juridica e 
da pratica usual dos negocios , ainda exi stem as hipoteses prova
veis e produtivas, os movimentos voltados para 0 futuro, a longa 
serie de efei tos, as alteragoes de obrigagoes e r esponsabilidades 
pela ordem de ge r agoes. 
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Faltam aos me canismos praticos e as ob~ervagoes diarias 
as analises; falta a compreensao €- l ovada dos fenomenos surpreendi 
dos; faltam as vistas para a frente, faltam as hi poteses inovado
ras e assim a equiparagao das hi poteses 6 decisoes com as real ida
des que somente se tornarao tangiveis nos anos proximos e futuros. 

Pouco mais alem se podera mar char atraves do estudo ins
titucional, dos organismos e criagoes juridicas que relacionam e 
movimentam ou facilitam as relagoes e as trocas. 

Porque nao chega tambem . 

Ha a inda os comportamentos imprevi stos ou diversos, as 
crises que reagem a margem ou se pro cess am em sent idos i nesperados 
e antagonicos. 

Mais por longe andari~ 0 sagacismo judeu, banqueiro, Isa 
a c Pinto ao proclamar como intuito da sua "memoria" examinar a te -
onde os fundos publicos aumentavam a circulagao e desenvolviam 0 

credi to publico. 

Balangava assim teoricamente -- 0 a favor e 0 contra da 
instituigao em relagao ao Estad05 quer i a exami nar nao so 0 uso mas 
tambem os abusos, para alem daquele comercio conhe cido quese fa
ria em torno das cotagoes e dos t i tulos. 

Ele mesmo 0 diz(l)que vai estudar os principios, a natu
reza, a essencia e os efe i tos dos emprestimos publ ico s, uma vez 1.e. 
vantados e empregados, capazmente. Em vez de empobrecerem, como se 
julgava nesse tempo, os mesmos emprestimos enriqueciam, duplicavam 
a bern dizer 0 numerar io pcrque aumentavam a sua potencia. 

Os impostos na sua maioria, pe lo efei to, vol tavam ao meio. 
donde haviam saido. 

E a atitudc divi natoria do escr itor estava tambem neste 
pequeno lampej o g "Os fundos publicos sao uma alquimia r eal mas nao 
se deve rebentar 0 crisol. Tudo tern limi tes •• . " . 

Ble proprio acentuava a sua posi gao de des cobridor sub
til, homem com chave dos segredos da riqueza, que via, a sua vol
ta, a circulagao economi ca acrescentar e exceder em muito a circu
lagao monetar i a. 

----------

(1) Cf. pg. 51, 69 e 76 
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Mas assinalava ja limites - nao exagerava, nao especulava 
a~enas pelo prurido de escritor, nao se mostrava cabalistico pois . 
que "j amais a especula9ao e as conjecturas ser i am capazes de des
truir os factos ostensivos ou uma pratica evidente. lf 

Nao obstante ia longe, para alem da circul a9ao e do credi 
to e dos seus enigmas, comprazia-se em analisar originalmente, pen~ 
trantemente, 0 comercio, 0 jogo dos tltulos, as flutua90es da bol sa 
e os movimentos da banca, uns e outros via com clareza, por vezes 
sob forma retorica mas sem por isso deixar de os fixar para os 
transmitir. 

Portanto Isaac Pinto, a seu modo e na sua epoca , suplan
tando os contemporaneos viu, para alem da circula9ao e do credito , 
do movimento de trasla9ao? a potencia da sua mecan i ca, antecipou 
conceitos e n090es, aventou hipoteses ainda nao formuladas, fez-se 
eco de teorias e ideias que apresentam ho j e surpreendente naturali
dade. 

Isto atesta que os seus contemporaneos e descendentes pe£ 
maneceram surdos a sua mensagem int electual, nao 0 acompanharam nos 
arcanos misteriosos por onde caminhou com a lucerna de Minerva na 
mao e que, depois dele, quase todos cons i der avam a divida publica 
como urn encargo do contribuinte, urn caminho para a ruina, al em da 
sua compreensivel necessidade e duma responsabil i dade menos justa 
para as gera90es . Permanecia-se no obscuranti smo . 

Pinto era optimista, nao temia a divida mesmo quando fos
se importante, pensava que 0 seu crescimento era factor progressivo 
porque podia assim · ser nela alimentada uma politica de amplia9ao e 
melhor i a . 

Eis 0 que vamos ver no detalhe preci so. 

Que as i deias de Pinto afron tavam os preconceitos e teo
ri as politicas da epoca e 0 que pode demonstrar-se par varios meios. 

o lfT es ta.!lle!lt~oli.ii2.9_ " do famigerado :D. Luis da Cunha, 0 
descobridor de Pombal, provavelmente foi redigido em 1745 - precisa 
mente 26·anos antes de vir a lume 0 Tr aite e 15 anos mais cedo, ao 
que parece? del e ter s i do concebido e escrito. 
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Homem de es tado de multiplas facetas, viajado, europeu , 
memorialista, negociador prestante e habil , examplo tambem de saga
cidade, politico e autoridade i ndiscutivel, a sua cultura l evava D. 
Luis da Cunha para a tradi9ao romanista dum real erario e nao 0 dei 
xava afrouxar no zelo de discipl inar e sermonear teologicamente 0 -

poder regio que queria~ como todos os educadores de principes, li
berto de usuras e usurarios. 

Em contrario das concep90es de endividamento nacional, da 
permanencia do recurso do credito publico e de realiza90es extraor
dinarias por m~ io s de excep9ao, no 1~§"~E.l.en __ ~.2. _ Poli tic_<2. r e comenda s~ 
riedade e prudencia na contrac9ao de dlvidas reais, excepgao no re
curso aos credores, para se conservar 0 Tesouro isento e liberto. 

Do Lui s e contra 0 endi v i damento, em nome (10 rigor e S8@ 

ranga da administragao e das cautelas e reservas na manipulagao dos 
dinheiros publicos, par a que 0 principe possa viver sem apoquenta
goes nem dores de cabega, para que se j a livre , no seu real arbitrioo 

E meJ.hor que 0 l e it~r 0 oi9a, a despeito do texto sar em 
demasia conhecido g 

1!A quarta obriga9ao dos pai s de familia, e de nao t er a 
sua casa endi vidada, porque ninguem e rico s onao enquanto nao deve, 
o que se nao pode evi tar, toclas as vezes que a despesa excede a re
ceita; e aS3im toda a economia e justa e necessariao 0 Senhor Re i 
D. Joao IV, nao so a prat icava com a Sua Real Pessoa, mas queria 
que os seus criados a tivossem 3 de tal sorte que venda urn dia meu 
pai, que tinha a honra de ser Seu Trinchant e Mar, com um porteiro 
guarnecido com uma rendilha de prata Ihe di sse~ Vindes muito bizar
ro, meu D. Antonio mas nunca f u i tao rico que pu des s e ter outra se
melhante; e assim era, porque s empre se vestia de estamenha, e por 
dar urn notavel examplo de economi a, quando r epart i a entre os seus 
criados os coelhos, que matava na tapada, queria que os seus la
caios lhos l evassem para Casa, di zendo que S8 desse esta comissao, 
ou ao ami go, ou a qualquer outro, t he daria do is tostoes, que era 0 

mesmo que os comprassem na Ribe i ra".(l) 

D. Lui s da Cunha campeava pelo nivelamento das despesas 
pel a r e cei ta existente, preconizava equilibrio medido mesmo a custa 
de economias, a bat i mento do luxe e relega9ao de liberali dades, embo 
ra a munificencia regia e as generosidades reais constassem de pa
draes hi storicos e fossem al9a das a principio s de governo. 

Reinara Do Joao V que gastara com exuberancia e nem sem
pre apontara as despesas pel a receita o 

(1) Cf. obo cit~o no t exto, pg. 56 
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D. Luis da Cunha verberava 0 endividament o e 0 desequili
brio da despesa com a receita, como morali sta e nao como financeir0 3 
recomendava parcimonia ao seu famoso afil: ado politico mas ignorava 
as determinantes e os efeitos beneficos do recurso ao credito, sobr~ 
tudo as suas vantagens construtivas que excedem em muito as possibi
lidades tecnicas como receita abastecedora. 

, 
Comecemos pela Inglaterra, para ver como corriam na epoca 

os ventos financeiros a roda do judeu portugues. 

Quando Pinto escreve na Rolanda, a Inglaterra lutava com 
falta de meios para obvi ar as guerras sucessivas em Clue. andava emp~ 
nhada fora de casa, no Continente europeuo 

o credito publico apresentava-se como 0 r ecurso fatal, co 
rolario das necessidades da governagao e levantava sobretudo probl~ 
mas de autoridade e de responsabilidade, sem ClualCluer preocupagao 
de ordem economica ou poli tica. 

Mas sobre estes aspectos de legitimidade e de tecnica fi
nanceira havia porem ja largas duvi das e nao poucas perplexidades. 

Nesse tempo, merce duma evolugao politica e repr esentati
va assas conhecida, e Clue serviu durante lustros de padrao aos Esta 
dos continentais , na velha Inglaterra, - separam-se as Fi nangas Pu= 
blicas do Erario Regio, a ordem geral das finangas do reino do te
souro particular do seu senhor . 

Pelo novo sistema, a sangao parlamentar implantada na In
glaterra torna-se indispensavel para se contrair divi da publ ica , 
pois Cluem fica obrigado para com os credores e a Nagao, e nao 0 rei, 
ou melhor, a Representagao Nac i onal por aCluela de i xando de ser 0 

rei, por esta ultima . 

A garantia dada a estes credores esta na organizagao dum 
s i stema fiscal apropriado, numa doutrina de soberania do imposto 
que, alem da certeza e seguranga da divida 7 garantam tambem 0 paga
mento de juros e a regularidade das amortizagoes, num servigo apro
priado. 

Claro Clue credi to publico, seu recurso, autorizag'oes e 
resp onsabilidades, l evantam casos delicados e 0 emprego dos meios 
assim recolhidos esta juridica e politicamente subordinado, sujeito 
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a consigna9ao fixada e a cautelas e prudencias tomadas como normas 
indiscutlvei s, 

As discussoe s parl amentarGs, a liberdad~ com que a crltica 
escreve, a fiscaliza 9ao geral impoem como con sequencia a divida nao 
so a n09ao de encargo geral e caracter obrigatorio mas aplica90es de 
rigor e de utilid.ade como cert eza previa, 

Como as campanhas ingl e sas na Europa acrescentam as neC 6S
sidades das finan9as boll~H(J~ a Inglaterra recorre entao ao s banque_i 
ros ho l andeses - e e es t e 0 f a cto mais proximo que aguga os conheci
mentos da especialidade , a s di 8cuss Be s economicas e as l u cubragoes 
agudas de Pinto. 

Nao fo i portant o facil, bater a porta de credores contine..!! 
tais, primeiro pela novi dade, depoi s , por haver ja c0ncorrencia no 
mercado dos capitais -- 0 Banco de Inglaterra, 0 Banco do, Irlanda , a 
Companhia das fndias Ori entai s disputavam 0 auxilio e boa vontade 
dos credores nacionais e estran~eiros ) e por fim porque temiam as de 
fecgoes ou prodigalidades da governagao, 0,0 geito dos t empos . 

Era par isso preci so dar garantias y al em do empenhamento 
formal do pais atr av6S da s instituigoes, tanto ordinarias , como ex
traordinarias\ e ate , contra a teoria vigente do poder politico in- (l) 
condicionado, consignar- l he par fim 0 rendimento de certos impostos. 

Assim, as exi genci as do credito osten t am for9a politica 
igual as revolu90es e a crise do Estado comega pelas su as necessida
des insatisfeitas . 

Este clima ingles r evela avan90 e novidade mas de ixa 0 
grande pai s de a l em rlancha, onde 6stava. 

Por volta de 17 60 , 0 ambient e em Fran9a e diverso e revela 
pelo menos atrazo evolutivo do i nst ituto, em face do direito novo. 

o antigo regime, antes da Revo l u9ao, conheceu todos os pa
droes de dissipa9ao e dosregramento - uma aristocracia delirante nao 
via fugir 0 t erreno dobai xo dos pes nem contava as suas h::)ras de peE 
di9ao. 

Umo, c3rt e faustos lssima , descomunal, con centrando 0S bens 
e as despesas pU1Jlicas quase totais, avida do fo,usto' e do luxe con
trapunha, senao evidenciava, a de gro,da9ao economica e a miseria ge
raL 

(1) Vide Gaston Jeze , Cours elementaire, Par is 1931 , pg. 204 I 
1 
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Raramente os reis e mini stros se mostraram prudentes, me
nos ainda os seus validos foram cautelosos e avisados. 

As desintegragoes e bancarrotas do Erario real, 0 recurso 
aos agiotas e financoiros, so b a alta pressao dos pagamentos imedia
tos, contava-se pelos dedos. Levant ava-so 0 que podi a ser pelas c i 
fras e raramente se esporava pagar 0 que se l angava a fardo da maio
ria. 

Reinavam por i sso, para alem das desordens iniciai s, os e~ 
pedientes, os rep~dios, as arbitrios de improvisadores poli t icos qu e 
nao eram hO;:Jens p~blico s dotad.os de concopgoes gerais construtivas . 

Colbert mimoseava os credor os com os epitetos de facciosos, 
quando estes reclamavam juros do capital. 

A historia de Law, suas traficancias, altas especul agoes e 
o subir do pano para 0 pr i me ira acto da tragicomedi a do papel moeda, 
e demasiado conhecida como 0 seu t eatro o 

Necker tinha al gumas i deias sas mas praticava os remedios 
tao desacautelado da s medicinas como as outros aue 0 antecederam. En 
genhoso, na sua politica considerava 0 empre sti~o urn mecan i smo ilimi 
tado que nao tivesse outras fronteiras senao a bolsa dos creo.ore s -
possiveiso Levantou 0 credito da Franga ma s aplicou detestavel mente, 
sem vantagens praticas, os meios assim obtidos. 

Portanto 0 r ccurso ao credito p~blico que em Inglaterra 
era urn fenomeno de guerra~ via-se na Franga como 0 instrumento fatal 
do fausto, das dissipagoes, dos apertos, das loucuras dum regi me que 
ia baquear, depo is de condonar-se par suas maos . 

Os compromissos tomavam-se a torto e a direito, sem olhar 
o futuro e talvez sem se pensar em paga-l os, pois que 0 servi go de 
juros nao se organizava adequadamente e talvez nao 0 pudesse ser.(l) 

Em Portugal? 

Entre nos de l onga data as finangas peni nsul ar es sao domi
nadas par um pensamento teologi co-moral, adver sar i o das combinagoes 
do empr ostimo e dos juros, da pratica da troca diferida e da panora-
mi ca dos encargos a distribuir pelas goragoos. 

Nao escrevem entre n6:s sobre a mater i a os banqueiros, nem 
os financistas, nem os judeus. Escrevem as teologos, os can~nistas 
ou, entao, ja em periodo avangado, os .~rJ?i.~.F..~..?...~as ? que sao urn misto 

(1) Vide - G. J eze, ab. citada, pg. 208 
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de reformadores e de inpostore s que, so a ore dulidade dos governan
tes e a simplesa das altas cl as ses consente, pel a Peninsula. 

Assim os "manuais dos confessores " , de sde 0 f amoso brevi a
rio de Gar ci a de Res on de, a s pragmaticas , desde a de 1340 e as l e is 
gerais mantem viva e, sem ligagao IJgica com 0 mercantilismo dominaE 
to, a oposi gao aos juros c t itul o s que os demonstravam e as segur avam. 

Tudo era u sura e cheirava a juros - e a usura era pro ibida 
pe lo dire i to divino e polo dire i to humano 0 

Contra i r empr 8sti mos, dar dinhe i r o a inter esse s fix~s era 
estabe l e cer mor a lmente uma sorvidao pe ssoa1 9 degradar 0 homom, difi-· 
cultar 0 livre arbltrio ao qual a I gre j a, emanc i padora dos servos, se 
opunha polos 8€US doutor os o ~ra entregar pel a via das necessi dades 
ou dos apertos, 0 cri s tao i ner me na s maos do onzeneiro , r egra geral , 
o judeu detes t ado e e spoliadoro ~mbora usur a entre os romanos abran
gesse toda a especie de i nteressado s , os canoni s tas apenas a tolera
vam como uma ajuda profissi onal , pel a r omuner agao dos empreendi men
to s novos au entao cono cobertura do perdas o Para alGm di sto, no pOE 
to de v i sta jurldico-mercantil , so havi a usura det~stada au onzena -
-, havia no fundo imo doragao , expl 'Jragao do pr oxi mo, neg-ac io il eglti
mo e imoral, improprios da v i da crista. 

Entretanto 0 co:nerci o subira e ospaLLar a-se pelo mundo, os 
emprestimos e cambios figuravam como instrumontos i ndi spensave i s as 
trocas internacionais C 0 credito mult i plicava por toda a banda tan
to os processos como 0S re sul tado s o 

Inventou-s o ontao um oufemi smo h i storico e peni nsul ar para 
tornear as dificuldade s - a v.~,ndg. .d:e_,j,u.I.'.o_El, - 0 Tesouro real vendia a 
obrigagao sob a forma duma r €nda pcrpetuao 

Nao so empr cstava mas compravam,-se e vendi am-se pensoes r e 
gul ares e a figura canoni ca e jurldica do i ntere sse e do juro de i xa= 
va de ser perceptivel ou conhecida o 

No fundo 0 resultado prati co ora 0 masmo - 0 Tesouro real 
que s e diz i a nao se pccl8r empenhar ? que nao t eria contratos cum usu
rarios , contraia dlvida e so dlvi da, na mesma. Fagava tengaG 'e juros, 
v endia perpetuamente venc i mentos e lugare s, receoi a, por compr~ quan 
tias enormes que nao c0nstituiam emprosti mos uma voz que so vendia -
tanto vencimentos, como ten9as e juros, S8m recorrer a cre drH'es mas 
a vendedoreso 

Deformava-sc desta s arte 0 Tesouro e deformava-se 0 orga
mento, deformavam-se as i de i as, a jus tiga da visao e ficava-se cego 
as realidades do desenvo l vimento e so com a Campanha do Roni lhao co-
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megam as apolices negociaveis e transmisslveis por endosso. 

A velha monarquia via-se sobr e carregada e semi -falida com 
encargos, p~nsoos, consignagoes de juros , contraldos com linguagem 
de circunstancia G deformagao, com 0 eufemismo da venda de juros ou 
das tengas que a ela se assemelhavam, 

Alfandegas, Casas da india e do Almoxarifado, bens da co
roa , consignam e comprometem as rendas reais par a satisf agao e ga
rantia de tais tengas, juros e venda s. 

Administragao fragmentaria que ossi f ica e delapida previ~ 
mente 0 Erario! 

Pelo processo da venda de juros, ~ rei toma as rendas, ne 
goceia-as, consigna-as, hipoteca-as, onera 0 presente e 0 futuro 
das receitas. 

Toma a uns para pagar a outros. 

Endivida-se sempre e complica 0 direito publico com subti 
lezas que nada conseguem esconder ou desviar. 

Tudo i sto vem na pitoresca "Arts de Furtar " . E tudo i sto 
revela uma finanga de expedientes, a anarqui a tributaria, 0 peso 
formidavel de novos encar gos, merce de taxas e exacgoes de toda a 
ordem, a miseria e penuria duma Nagao inteira que dispusera de ren
dimentos formidaveis mas quo nao souber a f i xa-l os, admi n i strar -se , 
a pretexto da piedade e i sengao . 

D. Pedro II pas porem cer ta ordem na Casa de Braganga e 
no Tesouro real, mostrou indiscutlveis faculdades de admin i strador 
e estabeleceu u~a primoira t en t a tiva . 

Pombal , que se fez Inspe ctor Geral do Erar i o - comegava 
sempre por ele - viera com ideias cameral istas mas v ir a as fi nan gas 
subvertidas pelas despesas mi litares para se opor as pretens oe s e s
panholas e tivera qu e reedificar Lisboa e r es taurar Q pai s, depo i s 
da mai or catastrofe europei a, de todos os tempos. 

Nao havia rendas que chegassem e 0 re curso a mei os ex tra
ordinar i os estava cortado pelo pre dominio das i de i as. 

Nem as coisas es tavam tao bern como Coelho da Rocha procl~ 
mara, nem poderiam estar melhor como Camil o r ecl arnaria, na sua vei a 
caust i cante que nao tolerava nem suportava a f i gura hi st6rica de 
tao grande senhor. 
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Em todo 0 caso 0 balango foi dado, co~ exactidao, compor
tando-se entr e os extr emo s . 

Portanto entre nos vendi am-se juros, e stabel eciam-se t en
gas e equipar avois, consol idavam-se dividas antigas e t ambem se cOE 
vertiam para me l horar a s ituagao e fac ilitar 0 r e cur so a novos tit~ 
1 0 s. 

Despesas de colonizagao do Bras il, so corros as longlnqias 
ilhas da Malas i a, cdificios, real servigo , construgo es publicas, pa 
gamentos a assent i st'as, etc., Gte., roqUE-rem novas operagoes de j":= 
ros -- e 0 jura de l' por milhar, ruina da Fa zenda real, viera des
c endo ate aos 5% das conversoes pombalinas e nalguns casos a 4%.(1) 

Em suma, finangas do perdi gao, polo s juras, usura, econo
mi a estagnada, r egi me de aperto e de faltas, que Ihe po dia valer? 

o afluxo do oiro do Brasil. Mas 0 a l argamento dos meios 
monetar io s traz i a cons i go 0 seu cortejo de reduzido s esplendore s e 
de imensas miser i as -- alta dos pr eg o~? enriquec i mento de duas ou 
tres classe s , a pro dugao aquem ou desviada do s movimentos circulat2 
rios e, atraves do desenvolvimento do luxe e da propens ao ao exoti~ 
mo , 0 oiro esco ava-se para as pragas europei as . Pa s sava par aqui a
penas. 

poli t ica f i nanceira de r enuneia, de apati a, de endivida
mento, muito harmonica c om as branduras pr~verbiais e 0 quietismo 
economico-soe i al da nossa gent e. 

Ei s 0 que se passava em Ingl aterra avanga da e premida pe
l as circunstancias da guerra, na Franga versatil e perdularia e no 
Portugal, crente mas des integr ado e administrativamente servido por 
urn alto pensamento contrario as exi gencias da tocnica G dos tempos. 

Cada vez mais os Estados recorriam ao credito e 0 Princi
pe, consider ando seu Erario como tesouro nacional, acudia com mais 
dificuldade as emergenci a s. 

(1) Vide Co elho da Rocha - Ensaio 
Camilo Caste l o Branco - 0 1,:arquGs de Pombal 
Marnoco e Sousa - Tratado de sc i encia das finangas - Coimbra, 

1916, pag. 292 e seg. 
Prof. Fernando Emigdio da Silva - Divida publica portuguesa -

- Lisboa 9 1951, pg . 24 e seg. 
Costa Gomes - Col ecgac de l e is da divida publica portuguesa 

-, Li sboa, 1869 
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Ravia um outro preconceito dignc de nota - 0 Principe pe
di a emprestadoj l ogo i a l an9ar novos tributos. 

Os financeiros e grandes potentados da aristocrac ia va
liam a velha monarqu i a mas 0 contribuinte acabar i a por liquidar Ian 
qando aos ombros nova correia. 

E no entanto 0 cre dito publico, a medi da que crescia,mul
tiplicava-se - difund i a e fazia-se conhecido. 

Portanto no tempo de Pinto havia incompre ensao nas altas 
classes, nos meios intelectuais e f i nanceiros, nas c6rtes e no po
dar real sobre 0 alcance e poss i bilidades do credito publico. 

N.onetar i stas, judeus e grandes burgueses conheci am as fe
nomenos, f aziam porem dele urn segredo na arte de capitali zar e lu
crar , para alem do comercio dos metais, dos cam bios e da expl oraqao 
da renda agraria, levantada pelos fisiocratas. 

A preferenc i a pela liqui dez conduzia a aplicaqoes tibias 
nas cGnstruqoes e nas terras. 

As inflacgGes e os .~rack~ sucsdi am-se sem parar e l anqa
yam suspeitas sobre as manobras do credito publico. Os seus miste
rios eram ainda obra de Satanas. 

Nao h~via pois iteias nftidas, concepqoes avan9adas e fir 
mes mesmo na propria Inglaterra. 

Tornava-se dificil analisar os fonomenos, pene trar os pro 
blemas da circulaqao e do cre di t o G c).!egar a generali zagoes sufi
cientes para alem do que ';s mais espertos surpreendi am nos negocios. 

Pinto entrou na gal eria com um facho e iluminou-a. 

Mostrou as paredes, os quadros, os ornatos, des cobr iu os 
escaminhos . Viu a enorm i dade da vida naciona1 5 0 "Oceano " como ele 
dizia, as reacgoes n) tempo, as vantagens, a seguranga do credito 
geral - e raro segredo Ihe teri a escapado no quadro da vida do seu 
tempo onde a prepotencia gora a i ncons i deraqao, as ex i gencias nao 
sofrem limitag0es servidas pal os eufemi smos juridicos, as necessid2: 
des co l ectivas se mult iplicam, dia a dia e ilimitadamen t e e as mana 
bras da moeda e do credito intimidam, afas t am e hos tilisam 0 publi= 
co. 

Ass i m 0 Escritor permanece isolado mas frente as grandes 
realidades, analisa e dissoca os mecani smos da trasla9ao e as suas 
r azoes, ex t ra i a li 9ao futura, l evantando no tempo, modelos e teori 
saqoes que 0 ambiente hostilizava ou dificultava, na formaqao cria
dora. 
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E num clima europeu de suspeita, de i gnorancia, de an i mos i 
dade contra as dlvidas do PrlncipG, quando na Ingl a t err a 0 erario 
regio comega a se r subst i tuido pol as finangas publicas e a palS so 
pode obrigar-se, sol uno e parl amentarmente; <luanda a corte das Lu i-
ses de Franga tripudia e esbanja so bre a mi ser i a e degradagao das 
massas contribuintes 3 quando entre nos vendas de jures, t ensas per
petuas, conversoes, nova s dlvi das reais se pulverizam C0m 0 oiro e 
as pedras do Br as il e Lisb0a reorgue das cinzas qu e a judou portu
gues Isaa c Pinto, cedendn aa pondor a tavico au se cular da sua ra9a, 
ca lcula , teorisa , fantasia , i mag ina criao.oramentG, 0spe cula C0m a 
dlvida publ ica, factor de expansao, activo nacional . i nstrumento du 
rna pol lti ca ampliativa e vivificante . 

Nas fin angas classicas os dais pr ocessos de receita, impo s 
to e empre s timo , ganham nlti da di forenc iagao, a qual se aperfeigoa 
e revigor a, ao di s cut i rem-se 0 peso e os efeitos direc t os e indireE 
tos sabre a geragao prescnt e e futur a -- aquele recai imediatamente 
e e pago pel a geragao actual ? 0 'mtro? 0 emprestimo, entre varias 
virtudes quando devidamente apli cado, permit e sobr ecarregar as ger .§: 
goes se guintes, verdade ira~ente bcneficiarias do i nvest i mento que 
ele comporta e que ass im aoort i zam os custos . 

Fazendo a apol ogi a da circulagao G do credito publ ico, Isa 
a c Pinto mostrav a as reacg0es do pagado r de i mpostos em t ermos tais 
que apr oveitavam ao crudito; 

liAs nagoes da Europa, a inda que cri s tas , nao seguem sempre 
o Evangelh0 5 nem sempre se da a C&sar r) que e dE; Cesar. Qualquer ta 
xa, qu al quer direi to , ql.:aisquer i m:pas t os sao pagos de rna vontade ~I (jJ 

Rof eria a sensibili dade d~ contr i bui nte , as suas esper a da s 
e portanto naturais rE;ac(;;?5es para~ na Gt er na di s cussao de vantagens 
e defeitos do cr Gdito G i mpos t o, p0der f azer a apo logia d0 primeiro 
e subalterni zar 0 segundo . 

Escrevendo acerca do monarc a espanho l que tinha, as suas 
ordens, as t esour 0S dn Peru G do HGJCi oo 0 acer ca de Portugal com 0 

o iro do Brasil , anotava que nunca na Peninsul a se i maginara criar 
IIfundos publicos ll para I hos comunicar 0 valor das esp eci es, dete
-los e fixa-los, enquanto c ircul am par fo r a, atr a i - lo s de novo, em 
caso de neces s i dade, pol a magi a que a c i rcul agao e 0 credito comuni 
cava a t ais fundos . 

(1) Cf . Traits de l a circul ation ot du credit, 1771, pg . 143 
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E perguntava -- "Quem sabe se nao foi precisamente a razao 
por que estes dois reinos nao enriQueceram com as minas?"(l) 

E acrescentava g 

llEstes Reinos devastados por causas morais, teriam, segun
do creio, em parte restaurado a populagao e a agricultura se as ri
Quezas de numerario convencional tivessem fixado a passagem momenta
nea do oiro e da prata das suas minas. Estes meios artificiais have
riam produzido a industria e os fundos necessarios para valorizar 0 

soloe os bens livres em climas propicios."(2) 

Nenhuma duvida resta Que a detengao e fixagao dos val ores 
entrados por meio de tltulos circulaveis, a realizagao de obras de 
fomento agrario e industrial, a valorizagao do solo fariam frente ao 
empobrecimento e penuria peninsulares. Mas Isaac Pinto era optimista 
no tocante ao clima, cuja irregularidade hostil t orna precarias ees 
tereis as colheitas. 

Depois considerava como a intolerancia cat61ica se opunha 
ao estabelecimento dos me i os financeiros de renovagaoo A despropor
gao entre a conjuntura depressiva e as riQuezas metalicas, a miseria 
ultramarina mostravam 0 erro da politica financeira seguidao 

Com 0 solo, as riQuezas espalhadas pelo mundo, as minas 
tornava-os abundantes e com condigoes par~ melhoria economica, podeQ 
do os paises peninsulares obter uma oalanga de comercio mais favora
vel do Que aQuela Que se baseia apenas nas minas e Que nao poderia 
aguentar-se muito tempo. 

Em todo 0 caso a Providencia dispunha para Que as coisas 
se comportassem desta maneira. 

Esta vista tem um trist e sabor de actualidade se pensarmos 
Que 0 cafe, 0 mangan6sio, a cortiga, 0 sisal em certa epoca, 0 vol
framio, os vinhos, etc., assegurando meios, tantas vezes deixam um 
rasto de fumo, atras de si, apenas. 

Isaac Pinto ensinava tambem Que 0 comercio e a circulagao, 
bem como a opulencia, poderiam elevar 0 nivel da populagao peninsu
lar e constituir um foco de atracgao para aQueles Que a religiao ro
mana repelira pela intolerancia e a Quem criara uma barreira de desa 
grado -- os judeus! 

(1) Cf. ob. cit. pg. 144 e seg. 

(2) Cf. ob. cit . pg. 145 
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E punha uma tese de crescimento economi co ao afirmar que 
sendo 0 solo ferti19 os dois reinos se diepuzessem da populagao re
quer i da e da industria tornar-se-iam mai s copiosos economi camente e 
disporiam de balanga mais vantajosa do que expl orando e expor tando 
oiro e prata. 

o problema do regresso dos judeus, ja discutido em Anto
nio Vieira , era problema politico de certa compl exidade e delicade
za que, para agora, nao interessa expor. Quanto ao resto a tese pa
rece de sustentar ate ao ponto em que~ havendo no mundo uma econo
mia natural de recursos e uma especializagao geral, a entrada dos 
metais preciosos nao se podia ter por inteiramente reprovavel. 

Outra coisa sera 0 mau uso que I hes foi dado, a tendencia 
a ociosidade e ao luxo~ a care stia desencadeada, de que falamos pa
ginas atras. 

o proprio Isaac Pinto tam bern restringe a tese e entrega
-se a justiga distributiva do Criado r po i s que faz notar que a abun 
dancia de metais e de r i queza desenvo lvida importar iam consequencras 
funestas para os costumes. 

Nao era por acaso que a Providencia nos concedeu a atri
buigao de tais tesouros. 

E acrescentavag 

"Se Portugal conservasse as Molucas e 0 Ce ilao , cuja pos
se era anterior a descoberta do o iro do Brasil, a harmonia mercan
t il eur opeia poderia ser derrubada. Mas se a Rolanda conservasse 0 

Brasil esta harmonia poder ia sustentar -se. Porque este pais nada ti 
nha a dar em troca 9" e havia de abastecer-se com os meios dali ex
traidos. (1) 

Portanto apesar da sua origem, da sua familia que nao es
condeu, escrevendo em portugues, prestando grandes servigos aos 
seus concidadaos,estudando a sua genealogia portuguesa, a te ao avo 
do seu avo, I saac Pinto repuxava para a sua patria domiciliaria e 
engeitava a l egitima antepassada. 

Acomodava-se a perda da s Molucas e do Ceilao como facto 
de justiga natural. Mas es tava de acordo em que a Rolanda se sus
tentasse, metida a cunha 0 intromet ida no Brasil ? no Brasil que 
usurpara, aproveitando da triste condigao de dobrarmos a cerviz ao 
castelhano e invocava, como razao de harmGni a, 0 mercantilismo ho
landes que fazia troca pel a troca e que nao dispunha de trabalho e 
produtos para exportar. 

(1) Cf. ob. cit. pg. 147 
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o nosso caso comercial, apesar dos vinhos e metais, nao se 
distanciava tanto como se Ihe afigurava e 0 dominio holandes contri
buia bern menos para 0 progresso moral e da convivencia e ate para a 
difusao da dura l ei do trabalho, empenhado como estava no trato mer
cantil de alto bordo, protegido, rico e capitalista. 

Isaac Pinto dava de bara to a nossa coroa de gloria - 0 Bra 
sil 8 trocava-o teoricamente pela I ndonesia , de que tanto se fala 
nestes dias que correm , em que os f actos historicos guardam eloquen
cia bastante . 

o seu portuguesismo, indiscutivel em t odo 0 caso, nao era 
bastante acentuado. 

§ 7Q. -- Algumas afirma95e~_._~_~tuais q_~~_".§:.j2:l_dam _~--.9omp~..§l_ender 0 seu 
pEmsamenJ.2. 

Acabado de esbogar 0 clima espiritual da obra, segue-se a 
exposigao textual dal gumas das suas ligoes perduraveis. 

Isaac Pinto comegava por expor vistas muito defensaveis 
sobre as fungoes da moeda que desdobra e multiplica as trocas, as 
facilita por isso e acaba ate par medir os valores, nas transacgoes . 

Escrevia textualmente, devendo notar··- se a cinematica do 
escudo, andando de mao em mao e respondendo a potencialidades uti
lissimas, com a pitoresca imagem dos resultados da unidade moneta
ria, como cascata -- Irving Fisher serviu-se duma balanga, e Samuel 
son, duma piramideg 

"Nao ha, propriamente falando senao os metais, oiro, pra: 
ta e cobre, reduzidos a moeda que constituem, por uma convengao un~ 
riime, a medida comum e 0 cambista geral e universal. E a ahave e 0 

instrumento para acudir a todas as necessidades. A circulagao real 
da moeda torna-se prodigiosa na despesa diaria e domestica? naquilo 
que se chama negocio ~ 0 mesmo escudo pode circular em cascata, nas 
24 horas, por cinquenta maos diferentes, e tera representado cin
quenta coisas manipulaveis, ass im se estas pessoas se reunissem ~ 
noi te, encontrar-se-iam tendo despendido e gasto 50 escudos, haven
do apenas urn efectivo, que pela circulagao representa cinq)lenta~!(l) 

(1) Cf. ob. cit., 1771 , pg. 33 e 34 
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E acrescentava-lhe a c i rcul agao atraves do cr edito e da no 
ta que a aceleram, al argam e dotam de i ncrivel seguranga e os domi -
ni os infi nitos a expl orar, onde se al ganga nova potenciao 

Exprimia-se ass i m; 

"Esta circulagao e imensa pela multipl icidade de operagoes 
simultaneas e repetidas por todo 0 lado e a cada momento, mas ha ou
tra circulagao em grande escala fei ta a favo r do credi to e dos pa
peis representativos de dinheiro, tal como 0 dinheiro represent a as 
coisas. 0 exemplo do escudo mostra que urn negociante particul ar , que 
possui credito, pode independentemente dos prazos que se I he conce
dem para pagar as suas aquisigoes, fazer circular os seus t itulo s, 
munir-se doutros, e multiplicar assim os reforgos do comercio, f aci
litando a circulagao. Uma letra de cambio tern as ve zes de z endossos 
e representa, as vezes, 0 mesmo valor para dez pessoas di ferentes~l(l) 

Com esta introdugao e munido de tais nogoes, que nao er am 
correntes no seu tempo, referia-se ao pr091 e.m~_._~ dlvj.d"!:. .12iibl ~_c~~ 
sua ligaQao ao cred~to nos segui ntes termosg 

"Remontando aos factos - eu digo que a Divi da Nac i onal en
riqueceu a Nagao; e demonstro-o assimg A cada emprest i mo 0 Governo 
ingles cedendo uma parcel a de impo s tos que t ca hipotecada para pa
gar juros, criou um capital artific .·."".l e novo que nao exi sti a antes, 
que se tornou permanente, fixo e solido, e que por meio de cr edi to 
circula vantajosamente para 0 publico cemo se f 0Ta urn tesouro ef ecti 
vo em dinheiro com 0 qual 0 Reino er.riquecec8eo Tomemos para ex emplo 
os doze milhoes que a Inglaterra ley'an"cou ern 1760, ve j amos 0 qu e a
conteceu. Nao e verdade que foram gastos em gr ande parte na pr opria 
Nagao? Ha apenas uma parte que foi gasta om sub s idios mili tares na 
Alemanha, em pura perdao Digo uma pa:c'te, porque lle smo na guer ra do 
Continente, a Nagao i ngl esa aproveita atr i.1vG s de divers os fo r ne cimeE: 
tos e com os i ngl eses que I he estao empregados e quando regam a Al e
manha, nao fazem senao fert ili zar urn terreno do qual aprove itam pel o 
camer cio . As r i quezas da Al emanha rodam sempre em prove i to das na
goes comerci ant es. Limito- me po i s a observar que e i ncontestavel que 
uma parte desse emprestimo fo i emprega do e circul ou na propria Nagao. 
A I ngl aterra ter a conservado po i s uma grande parte dos doze milhoes 
que se espal haram e foram absorvidos peJ.a propr i a Nagao; as r iquezas 
em numerario dos seu s credores, que S8,0 na maioria i ngleses, foram 
aumentadas de doze milhoes que nao exist i am. Il (2) 

A teor i a exposta e a de que a divi da publ ica nao e urn mal 
mas urn bem so cial , uma verdade i ra partida do haver nac i onal e nao, 

(1) Cf . ob . cit . pg. 34 e 35 
( 2) Cf . ob. ci t. pg. 44 
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como a primeira v i sta pareceria, uma partida do debito , uma verba 
que aumenta a potencialidade da Nagao ate ao ponto que despendi da 
em plena guerra, pelos fornecimentos prestados ao Governo e pel a 
contraprestagao dos proprios gas t os no estrangeiro que vieram a ser 
sal dados com novas i mportagoes no estrangeiro, se tor:1 ::J u -,;,::'; ~), r. O}, sa 
patcnto ainda de enriquecimento nacional. 

Adiante se vera a r eacgao e hermeneuticas l evantadas por 
estas teses 8 0 encontro que veio a t er com a chamada "Nova Econo
mia" cu j a orig8m S8 filia na doutrina sueca e keynesiana. 

Depois passava da circulagao monetaria a circulagao titula 
da, da moeda especie a moeda fiduciaria e t eoriz ava a origem e com
posigao da Divida Nacional , baseando- a sobre a tooria dos titulos 
de credito e as vantagens--inoontestadas da circul agao das riquezas. 

Os fundos publicos atrai am, condensavam valores, estabili
zavam poder de compra. 

Eram naturalmente negociave i s mas aqui Pinto exagerav~neo 
se podia equiparar os titulos e obrigagoes da Divida Nacional aver 
dadeiros titulos ao portador, nem f aze r deles l etras de caQbio cir
culaveis facilmente fora do pais. 

Mas mais vale transcrever 0 origi nal : 

"A enorQe soma que compoe a Di vida Nac i onal nunca ex j P+ -i,' 
duma so vez; a magia do credi to e a circulagao produziram esta ma8-' 
sa de riquezas, sucessivamente e com as mesmas espe ci es. Eis 0 qUG 
a livra dos inconvenientes que resultariam duma soma semelhante 
const ituida em especies. A porgao que ass i m existe, na realidade, 
chega para dar, sucessi vamen t e, a cada lote de fundos publicos, 0 

valor i ntr inseco, sem exceder os lin ites duma circulagao facil e 
util. Os fundos publicos consti tuem 0 magnet ismo do dinheiro -- is '.;o 
escrevo eu a letra. 

Eis como os possuidores de titul os ant igos fi zeram quando 
se comprometeram a forne cer outra s ~omas ao Governo : nao s6mente e= 
contraram dinheiro na Nagao em v endendo al guns po r % mais ba ixo dos' 
consolidados ; mas garantindo estes aos estrange iros puderam munir
-se de l etras das mais fortes somas que 0 credito particular nao 
comportaria, por este meio. "(l) 

E desenvolvia: 

" • •• 0 numerario encontr ando-se sempre mul tiplicado, a Dt';Jo' 
da Nacional t ornando-se urn alimento do comerci o, 0 sustento e reme--

(1) Cf. ob. cit. pg. 47 e seg. 
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dio do l uxe que cria posteribrmente. Ela enr i queceu a Na9ao e po-la 
em condi90es de pagar os i mpostos. Resulta destes pr i nc i pios que 
sao as dividas antecedentes que colocaram a Na9ao em estado de au
menta-l a mais. 0 efeito do potencial tornou-se causa. Foram 0 oiro 
e a prata envilecendo a qual i dade dos sinais monetarios que tripli
caram 0 pre90 de todos os viveres. " (1) 

E rematava ass im g 

"Ve-se de tudo quanto se acaba de dizer que a Divida Naci.2. 
nal, longe de ser wn fardo esmagador, enriqueceu 0 Re ino e favore
ceu 0 comercio e que 0 prejuizo dos impostos e taxas e em parte il~ 
sorio. Viram-se quais as verdade i ras causas do encarecimento da mao 
de obra e dos viveres. Demonstrou-se quanta 0 juro que os estrangei 
ros recebem dos fundos publicos e 0 j ogo das co ta90es sao necessa-
rios ao credito e a circula9ao. Os inconvenientes part iculares que 
resultam e os quais se concedem sem esfor90, nao a l can9ar iam nunca 
balancear tao grandes vantagens. " (2) 

• Aqui e nas linhas seguintes a teoriza9ao optimista nao con 
duz a aspiral do endividamento sem fim ; acredita-se 0 poder aceler~ 

dor e multiplicador da divida publica; mas se esb09a a ideia de que 
os impostos conduzem pela via ma i s directa a i nfl a c9 ao do que o s em 
prest i mos. 

Ver-se-a adiant e como estas questoes foram postas e pode
rao ser resolvidas, no nosso tempo. 

Por isso acrescentavag 

"Todavia nao se deve ir a l em dos meus pr inoip i os, estenden 
do-os muito longe , poder i a acumul ar-se demas iadamente a Divida Na
cional e por essa f orma l an9ar 0 Reino em grande embar a90. 

Ha duas e speci e s de maxi mo que se devem evitarg urn tern 00-
mo objecto os juros baseados em impostos] n s egundo diz r espeito a 
massa do papel em circul a9ao 0" (3) 

(1) Cf . pg . 55 
(2) Cf. pg. 68 

(3 ) Cft • pg. 68 
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Argui90es, sofi smas e malefic i os da Divi¢la publi<?.~ 
segundo as _adversarios de_ Pinto 

Sobre a divida publica havia, no tempo de Pinto, suspelgao, 
descredito, receios , objecgoe s usuais que mere cem ser recolhidaso 

A divida publica quando nao era desconhe cida, estava pelo 
menos historicamente desa creditada, e so, pelas necessidades da 
guerra, da politica dos Esta dos e convencimento dos escritores, seus 
panegiristas, conseguiu suplantar 0 debate e acreditar- seo 

, 
Bolingbroke , Walpole, J ean Bernard formulavam contra 0 cre 

dito publico quatro objecgoes definidas e de reconhecido alcanceg 

13. - A divida publica era um fardo esmagador que pesava sobre as 
reinos e enervava as forgas esta t a iso 

Quant o mais endividada se encontrasse uma nagao, mais impos
tos teria que pagar em juros e amort izagoeso 

2~. - 0 aumento de impostos encarece pJr s i a mao de obra e prejudi 
ca a industria o 

33 • - Os juros pagos aos credores estrangeiros representam um encar 
go especial mais s ensivel . 

4~. - 0 comercio de fundos publicos esti mula e amplia a ociosidade, 
o j ogo e a agiotagem o 

A isto obtemperava 0 nosso escritor tomando a argumentagao 
pela frente g 

lQ. A divida publica acrescenta 0 numerar i o da nagao. 

2Q. Ela vem a ser uma necessidade da circul agao, do comercio inte 
rior e do comercio excentrico da Europa, particularmente das 
trocas mundiais com a I nglaterra o 

3Q• - Ela e util porquanto, em certa medida , os impostos regressam 
a ma~ donde sairam, favore cem a industria e 0 dano que ocasio 
nam e vencido pelo bem que engendramo 

4Q o - Sem 0 seu jogo, a Ingl aterra ser ia incapaz de fazer 0 que fez. 
Ve-se gozando saude, respirando livremente, embora nao se co
nhega a razao anatomi ca do seu estadoo 

Pinto defendia a d:i vida publ 'ica contra as suspelgoes tradi 
cionais, as duvidas e os ataques, 'considerando-a urn capital novo, ~ 
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radar de riqueza, que duplicava a circulagao e aumentava 0 credito 
e, com os meios assim recolhidos, obtinha-se uma fonte mais que pro 
digiosa do crescimento nacional, ao qual 0 progresso britanico troQ 
xera uma confirmagao brilhante, no meio das naturais dificuldades 
das finangas e dos empreendimentos belicos. 

19. Aumentara porem a divida nacional os meios de pagameE 
to acrescendo a circulagao com nova moeda escritural? 

Parece em todo 0 caso quo se exagorou a argumentagao. 

Que a divida publica facilit e au active a circuito moneta 
rio nao sofre duvida ma~, pelo l a de da sua expressao de capital mo
vel de facil realizagao, ou melhor, do valor fungi vel, capaz de fun 
damentar novas operagoes de credito e novas transacgoes. Embora de
sempenhe fungoes de quase-moeda, quando circulavel ela nao pode ser 
equiparada ao cheque e ao titulo que corresponde a w~a provisao. 

29. Facilitara porem 0 comercio? 

Nao mego bem 0 alcance da arguigao e da resposta. 

o aumento de impostos ocasionado, tanto pode encarecer co 
mo rebaixar os pregos ; estreitecer 0 comercio ou dilatar os nego
cios. 0 prejuizo da industria pelos capitais desviados ira ser 0 ca 
vaIn de batalha de Adao Smith e seus sequazes, como adiante se vera. 

Em todo 0 caso e curioso 0 desenvolvimento do raciocinio 
de Pinto mostrando 0 efeito do poder de compra nos fornecimentos e 
fabricos e, depois, nas trocas continentais, pagando como cambiais 
as me.rcadorias fabricadas pelos ingleses. 

3 9 • Ela e util e compensatoria? 

Esta parte da argumentagao e a que tem susceptibilizado 
mais. 

Ja se Ihe chamou s 8fisma puro. 

Ja se considerou como contendo um principio de ruina, um 
pronuncio de catastrofe, a curto prazo. 

Mas entendamo-nos. 

Pode ser que por volta de 1771 fossem os rentistas do ju
ro os contribuintes de maior capacidade fiscal. Hoje as classes res 
pectivas nao coincidem. 
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Portanto, os juros dirigem-se au aos grandes capitalistas 
au a uma classe mediana estavel e que aprecia 0 rendimento certo e 
livre, isento de riscos mas os impostos recaem sobre a totalidade 
dos contribuintes ou sobre imensas pes so as que nunca po ssuiram urn 
titulo, uma aC9~0 , ou obriga90e s nem cou£ons e consolidados da Na-
9~0, tirando os obrigatoriamente adquiridos. 

Quanto as aplica90es - 0 caso e outr ~. 

Se as despesas feitas circulam e produzem,aumentam em 
efeitos induzidos certos vlcios ou desvios, ver-se-ao compensados. 

A quest~o e l onga e muito analitica mas tern de ser vista 
pelo prisma geral duma colectividade com politica socialmente util. 

4 9 • A ultima questao apr esentara al gum interesse? 

Suponho que 0 perdeu o Wo recurso ao credito publico have
mos de mencionar 0 de safogo e as possibilidados inumeraveis da Admi 
nistra9aoo 

A certe za de meios , 0 r e curso extraordinario mas normal i
zado, a necessidade de enfrentar as conjunturas, os caminhos cons
trutivos abert os ao investimento fazem perQer 0 interesse historico 
deste ultimo ponto o 

Ninguem se lembra de fechar as Bolsas com tais pretextoso 

§ 9 9
0 -- As E-riticas de A<1.a.o~_IEith-_~::.: __ ~ ii~~_~a...£.ublic_'l.....9:.esyi a 

da ~italiza9ao indust~al 

o pai da economia politica, 0 fundador da nova disciplina 
da riqueza, Adao Smith atacou violentamente a atitude de Pinto e 
fez critica cerrada as suas doutrinas sobre 0 debito publico e mos
trou nao ser tao grande como a sua sombrao(l) 

Referia r esumidament e Smith: 

Urn autor - Pinto - entendi a que em nagoes endividadas, e~ 

pe ci almente na Inglaterr a, os fundos publicos eram urn gr ande capi
tal, a acrescentar a outros capitais pois que proporcionavam comer-

(1) Vide 0 Vol. IV da tradugao francesa, de 1802, do "Inqueri to so
bre a na tureza e a caus a da riqueza das Nagoes", pg. 502 e seg. 
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cio mais extenso, multiplicavam as manufacturas, melhorando as cultE 
ras da terra, 0 que nao teria acontecido pela acgao s ingul ar dos re
feridos capitais, somente. 

Explicava Smith - aquele autor descuida a origem dos capi
tais que os credores f a cultam ao Esta do, pois que estes sao retira
dos duma fungao de capit al para fungoes de rendimento. 

Teriam por e s t a f orma deixado de pagar aos assalariados 
produtivos e dai em di ante apenas asseguravam ap licagoes nos orgameQ 
tos domesticos. 

o essencial da ar gumentagao estava pois em que 0S credores 
forneciam ao Estado urn capital e recebiam apenas .~u~dades em troca. 
Bste era 0 ponto de partida do raciocinio fundamental . 

Se em vez de emprestar ao Estado, emprestassem a ter ceiros 
com base nas anuida~?~ podiam, na realidade , obter os credores urn no 
vo capital, ate superior ao emprestado . 

Porem e s t o cap ital n a s maos dos governantes, sob dados as
pectos, nao era um novo capital para 0 pais ? porque fora desviado 
das aplicagces privadas para a s publicas e nao fora substituido na 
falta que fizera ao pais . 

Nao havia,doi s capitais, ou duas ap licag0es em trabalho 
produtivo mas uma so. 

Se , em consequencia, para cobrir despesas publicas se des
l oca 0 produto dum i mposto nao consi gna do, ou seja a inda disponivel, 
tira-se , duma especie de trabalho produti vo e emprega-se em outr~ do 
mesmo genero. 

Adao Smith teori~ava depois sobre a cobertura de encargos 
de guerra por meio de fundos consolidados mas a questao afastava-o 
da probl ematica economica que verdadeiramente nos interessa. 

Na maioria dos casos, a despesa publica nao sera produtiva 
e embora 0 capital nao se destrua, e certo que nao sera acrescido. 

Portanto quando se l angam fundos publicos deve contar-se 
com destrui goes e perdas dos meios que sustentam 0 trabalho produti'" 
vo, passando-os ao trabalho nao produtivo, metodo mais pernicioso 
que os levantamentos usuais , pe l o ana adi ante. 

Com a criagao do fundo consolidado ou a criagao do fundo 
perpetuo (na nomenclatura smithiana) a economia e a industria terao 
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que preencher as brechas a que, de tempos a tempos, conduzem as dis
sipa90es e profusoes dos G0vernos. 

Assim a divida consolidada era urn sistema funesto e perdu
lario da riqueza das na90es. 

, 
Os seus pagamentos podiam dizer-se, a direi ta pagando a 

mao esquerda. 

E tambem nao se podia afirmar que a divida publica perteE 
cesse ao pais, mesmo quando nacionalizada, pois que a Terra e os ca 
pitais, esses sim pagavam os salarios da produ9ao. 

A pratica dos Estados mostrava alguns paises historicamen 
te enfraquecidos pela consolida9ao das dividas. 

Genova, Veneza e Espanha elanguesciam economicamente e da 
vam 0 exemplo requerido. 

Quando a divida publica se amplia, chega a urn momento que 
nao pode ser paga e nao sera paga, vivendo-se em bancarrota, embora 
disfar9ada por algurna forma. 

Portanto, para 0 autor do inquerito as causas da riqueza 
das na90es, para a sua apologet ica mercantil, as ideias de Pinto 
eram sofisticas - e 0 credito publico era urn mal, incontes~avelmen
teo Nao se podia esperar dele qualquer bern. 

Desviava para 0 Estado 0 que fazia falta as empresas pri
vadas e a industria e depois se aplicava em usuais prodigalidades 
governativas. 

Absorvia a poupan9a para a imobilizar ou atar-lhe os bra-
90S • 

Lan9ava sobre 0 futuro, quando 0 impasto e preferivel ao 
emprestimo. 

Adao Smith estava na sua logica, desaconselhando 0 Estado 
de toda e qualquer aplica9ao para alem da policia e seguran9a. A 
sua oposi9ao a Pinto continha, guardadas as propor90es, uma certa 
dose de verdade. 

A divida nao deve ser urn rocurso improprio para queimar 
sem utilidade. Fazer divida, pela divida, como ja se preconizou, e 
mais que erro - concep9ao delirante historicamente. 

Os seus abusos e erros podem contar-se ou fazer-lhes ain 
da urna cronic a actual. 
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Certas praticas falseiam os fins deste r ecurso , levam a 
aplicagoes di s cut l veis , a inve s t i mentos problematicos, a empreendi 
mento s publ icos menos recomendave is e , neste nao apoucado sector,
as razoes de Smith sao de peso e estao de pe, embora nao se possa 
garantir que onde 0 Estado falhou, os grandes empreendedores se
riam mais felizes. 

Os t empo s rodaram. Os Estados modernos do Oci dente muda
ram a sua fisionomia, empenharam-se E)m novas fungoes, e ducaram pa
ra a riqueza social, despertaram recursos ama dorrados e intervie
ram na vida e conomica quando se t ornou preciso ou f a t al. 

Os Estados tambem investiram produtivamente e fiz eram-no 
varias vezes com sup erinres resultados aos obtidos pelos particul~ 
res. 

Nao se pode afirmar que os capitais po stas em fundos pu
blicos sejam desviados da industria. Grande parte do entesouramen
to, das reservas, do aforro timido ou ocioso e que busca e repousa 
sabre um rendimento fix~ e assegur ado e SE) para aqui nao viesse 
nunca deixaria 0 cofre ou gav e t a por muito que a s iniciativas in
dustriais os solici tassem. 

Nem 0 i mposto e super i or ao empre s timo nem este suplanta 
aque l e. Cada um tem 0 seu lugar demar cado, exer ce uma fungao ex
pre ssiva e apropriada que os financeiros E) ate 0 vulgo conhec em. 

, 0 emprestimo ass i m bali sado, nem e um mal nem e um bem , 
e um meio , urn r ecurso e sao os fins e as resultados do seu emprego 
que Ihe fazem a critica - e determinam a bondade social. 

Da equiparagao juridica do emprestimo publico ao empres
timo privado nas finangas cl assicas conservam-se hoje apenas os as 
pectos pSicologicos e morais - confianga, rigor e pontualidade. 

Mas a Economi a Nova ,faz do primeiro um ins trumento mais 
poderoso e consequente , pr oduto unilateral da vontade do Estado e 
da adesao dos credores, l ovantament o sobre a geragao actual que 
ela mesmo ve girar e multiplicar-se, porventura quando as suas ac
goes beneficas venham a r estituir, tao somente anos e ano s depo i s. 
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Claro que Isaac Pinto nao f0i falso nem verdadeiro prnfe
I 
~a, como tantos da sua raga, 

Mas algumas das suas ideias claramente versadas coincidem 
na formulagao, no alcance e na previsao das consequenoias com a c~~ 
rente do nosso tempo charJada B".9V:?-. ..J?conor.:! i a e que, par demasiadamen
te conhecida, me dispenso de versar a origem e de menci onar 0 seu 
estado maior. 

As "finangas modernizadas " , deduzidas por esta escol a dal 
guns dos seus teoremas fundamentais, contrapoem-se, vivam&nte, com 
declarado antagoni smo ao que cl1amam as l!finangas classicas 11 e poem 
em perigo, pela teorizagao de pol{ticas arrojadas e re~Alsivas, to
da a estabilidade e equilibrio a inda hoje domi nante no mundo dos fi 
nanceiros e na esfera da classe dirigente , 

Resumidar.::onte - e apenas para lembranga e escl are cimento 
inicial - as finangas modernizadas, na esteira da "lJova Economi a !l 
preconizam: 

a) uma divida publica crescente G assas f olgada que permita um es
forgo de arranque e de acelera9ao, capaz do abrir rap i dament e a 
estrada de acesso a prosperi dade nacional ? 

b) um orgamento expansivo que, durante varias gerenc i as, pode vir a 
ser def ici tario, autor i zando um investir..18nto em escal a des confor 
me; 

c) uma atenuagao nas dist ing7-les e discrimi nagoes tradicionai s entre 
i mpoeto··:. e emprestimo, perdendo-se 0 sontido de repar tig8,o dos en 
cargos pel as geragoes no tempo e permitindo, pe l a alter nat iva, os 
maiores levantamentos s0bre credores e contr i bui ntes actuais 9 

d) estes l evantar..lentos que deixariam de ser i mpeli dos apenas por 
uma necessidade for t e, desenchar car i am ° mor cado, atrairiam as 
economias t{midas e surdas e autorizariam a inda uma pol{tica de 
construgoes publ icas, de bancos do i nves timento , de detengao de 
me io s e de redistribuigao de poder de compra, per mitindo por es
ta forma atingir com brevidade os maxi mos de emprego e de consu
mo, 

Direi apenas - os f i nanceiros classicos, que concebem 0 

emprestimo como mera anteci pagac, querem di s tribuir no t empo os en
car go s ; desconfiam das Admini stragoes que pre cisam dos ereclore s e 
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consideram como regra impecave l 0 equil ibr i o f i nanceiro, ano a ano, 
sendo este medida de so l vabili dade ; cles nao to l eram, nao admi tem, 
opoem- se tenazmente a estas proposi90es novas cujos resultados se
r i am, a seu ver, apenas desintegra9ao finance i ra e pol i t i ca, desoE 
dem economica e social, bancarrota, insolvabi lidade e perda total 
do credi to. 

Deixemos 0 debate para depo i s, ali as i nteressantiss i mo, 
que, de vez em quando, opoe escandal osamente as ca t edras aos me i os 
financeiros e governat i vos, e vejamos al gumas das an tecipa90es e 
acertos avan9ados, conjecturas e presagios que, par a al em de conhe 
cimento penetrante revelam elevado tino inter i or e que se encon
tram, a 170 anos de distancia da "Nova Economia" nas paginas de 
Isaac Pinto: 

12. - Este defende teoricamente uma c i rcul a9ao de moe da 
e de titulos, em grande escala~ e considera benef ica a di l ata9ao e 
a elasticidade da vida economica nacional e a i ntensi dade de subi
da do seu ri tmo. 

A "Nova Economia" considera a divi da publica nao um pas
siva do pais mas uma verba do seu activo que torna possi ve l um i n
gente esfor90 governativo no caminho da pr osperidade. 

29 • - Faz a apologia das "anui dades " leva·-as para limi
tes especulativos, insuspeitados no seu tempo. 

Nao seria a di vida publica um fardo como a primei ra v i s
ta parecia mas urn i nstrumento de potenc i al ecohomi co. 

Segundo a "Nova Economia " , t i tul os, bilhetes do t esouro 
e not as a mais alimentariam uma corrente cont i nua de i nves timento 
e de expansao economica. 

39 • - 0 judeu portugues subt i lisa as rel a90es e movi men
tos da c i rcula9ao, considerou a magi a do credito - toda uma alqui
mia f i nanceira. 

El a assegurava meios que nao exi st i am, i ndivi du ali zados 
ou condensados e permi t i a 0 al argamento da capaci dade de l evant ar 
novos emprest i mos mas mult ipli cava as f onte s e os me i os e dava a c e 
l e~a9ao a vi da nac i onal. 

Esta propos l 9ao nao so esta na l ogica da "Nova Eco n om i a " 
como nao poderi a ser formul ada ho j e com ma i or perspi cacia e pene
t r a9ao. 
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49. Af irma a inda que a divida publica em vez de empobr~ 
cer enriquece 0 Estado . 

Esta tess op timista obtem hoje na jovsm e scola de econo
mistas pleno assentimento tambem , pelo jogo de efeitos directos e 
induzidos d0S investimentos publicos . 

59. - Os impostos r eentram donde sairam , atraves dos ju-' 
ros, afirmava Isaac,e rodavam a favor da industria. 

Alem do circuito financeiro, 0 circuito monetario, acen
tuando-se, permitia uma vida activa e criadora da riqueza l evantada 
e difundida pelo pais na realizagao dum programa de construgao, ali 
mentagao, sauds e de obras reprodutivas. Para manter urn alto nivel 
de actividade e uma expansao economica crescente , as novas concep
goes requerem esforgo fiscal adicional , apenas limitado pela inflac 
gao, na plena ocupagao. 

A maquina fiscal deve obter ingressos quantiosos mas apr~ 
senta a fascinagao teorica de conscrever e aplicar a inflacgao e eE 
xugar 0 poder aquisitivo sobrante. Todas estas proposigGes da "Nova 
Economia" apresentam com urn grau jamais atingido de subtile£' a e es
peculagao, avangos e arrojos teoricos que so redundam em louvor da 
compostura politica e prudenc i a fiscal do Traite • 

. 69. - Os fundos publicos detem e fixam meios que, se assim 
nao foss~ seriam dissipados sem prove ito nacional - detem e fixam 0 

poder de compra excessivo au sobrante que ameaga e levar os pregos 
no mercado. 

Financeiros cl assicos e novos economistas aplaudirao por 
igual este paragrafo. 

o Governo portugues perfilhou algumas vezes esta tese re
correndo ao credito, sem outro fim que nao fosse eliminar 0 excesso 
de disponibilidades , aliviando da sua pressao os pregos. 

79 • - Podem criar-se mais fundos publicos do que titulos 
de credito porquanto estes ultimos hao-de ser representativos de es 
pecies ou dotados de garantias apropriadas. 

Nenhuna duvida que esta ultima proposigao mere cera aprov~ 
gao geralD 

I 

I 
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2a. PARTE 
- - --------- A MODELAQAO ACTUAL 

§ llQ. -- Razao de ordem 

lQ. Isaac Pinto 8 a nova 6scola des escritores teorizarn 
e desenvolvern como se empres timo e imposto coincidissem nos mesrnos 
cara,cteres, na fungao de proporcionar meios de recei ta publ ica e 
chegam ate a sua assimilagao, em algumas observagoGs que fazem. 

Daqui sao levados a perfilhar a ideia de que 0 ernpresti-, 
rno e urn recurso da Nagao como qualquer outr~. 

Mas 0 ernprestimo nao e urn recurso como qualquer outr~. 

2Q. Preconiz9.m 0 aumento ilimi tado da di vida publica - a 
sua hipertrofia. 

Exploram teoricamente a s suas vantagens, convertern 0 op
timismo para com a divida em optimismo cego do crescimento economi 
co, 0 qual devera supl anta-l a a breve trecho e amortiza- la assim 
de forma insensivel. 

39 • Para um e para os outros, a solvencia do Estado esta 
apenas na inexigibilidade da divida e na autori dade deste. 

Porem, para al em da capacidade dos mer cados, dos facto
res pSicologicos do credito e da confianga e dos efeit0s economic£ 
-soc i ais, 0 problema da solvencia do Estado exi ste noutros termos. 

Eis como raciocina a economi a financeira~ 

A aproxi magao do impos:o e do eT:lprest i mo impoe-se pelo 
facto de que os juros van parar a massa indistinta da Nagao e vol
tam ao Tesouro sob a forma de imposto. 

Na medida em que os titulos da divida publica se concen
tram na mao de grandes capitalistas e firmas, este raciocinio se 
torna mais rigoroso. 

- ------------_ ._--_._-- 39 



BOLETnJ.[ DA DIRECQAO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Mas se, inversamente , a divida se democratj.za 9 isso que
re dizer que ela se dissolve pela grande massa dos co '_tribuintes e 
a analogia dos meios, emprestimo e imposto, virao a coincidir de 
facto, nos movimentos de fundos. 

Nao se pode aceitar uma tal visao. 

Esta teoria esqueco 0 papel do imposto, que e urn el emen
to de justiga do sistema fiscal, forgado e nao voluntario. 

Esquece a distribuigao de encargos entre 0 presente e 0 

futuro. 

A entrada de juros, tantas vezes colhi da na fonte quase 
que nao bole com a capacidade tributaria. Ficando em rendi mentos 
modestos e certos, pouco ou nada vol tara, pois eles marchar ao para 
o consumo e 0 indispensavel. 

Muita coi E.a esquece a "Nova Economia" ao empenhar- se na 
tarefa, tao elegante teoricamentc, co~o ingloria de assimi l ar 0 em 
prestimo e 0 imposto como receitas .(l) 

Os emprestimos quase f .)rgados contraidos para sustenta
gao da guerra, a imensidade dos me i os e encar gos em presenga, a 
gal·vaniz9.gao de todo e qualquer meio .ate a al tura Po.ss i ve l desvia
ram da rota da cl aresa e tentaram arruinar tudo quanto se estabe l e 
ceu doutrinariamente dos cameralistas para ca. 

Mere ce a importancia do tema que se foquem al guns dos 
seus principais aspectosg 

l Q, Emprestimo e impos t o nunca abastecerao por i gual e 
sob forma i dent i ca 0 Tesouro dos Estados - 0 imposto dara sempr e 
muito mai s que 0 emprest i mo, a nao ser que se trate de operagao ex 
cepci onal realizada de onde em onde. 

, No dia em que for emitido e col ocado com regularidade se 
ra vista e patenteada a sua fraqueza, peranto 0 sistema f i s cal . 

( 1) Vide 0 resume da questao em ~~uFj_~~~~erger 
!in~nci eI~_~9 Paris, 1956, pg. 189 e seg. 
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o impost o, sabem os financoiros que roentra ~ 0 empre s ti
mo mui tas vezes se i gnora se v ir a cobertoo 

Nunca esto ultimo p0deria sar uma receita t otal mas a in 
versa resulta verdadeirao 

2Q o As r azoes e conomicas nao podem obliterar os caracte
res juridicos 0 

No emprestimo domina a inda a vo luntar iedade e no imposto 
mantem-se a coergao o 

o primeiro conta com dec i snes livre s dos que julgam po
der dispor de somas e cOloca-l as ass im, o~ soja dos credoros j 0 s~ 
gundo e uma imposigao e ao contribuinte so resta obede cer e pagaro 

32 0 Quant o as fontes tambem a confusao nao deve au t ori-
zar-seo 

o emprestimo aba stece-se do capita l ou de certa fracgao 
disponivel do rendimento livre, dos valores depositados, dos valo
res transferive i s, dos mei 0s sobrantes aguardando coloC8gao ; ao 
passo que 0 i mposto se a l enta nos produtos, rendimento pessoal, 
transacgoes e colocagao do bens e so excepci onalmente colhe 0 c8pi 
taL 

4Q. Mas 0 ponto essenci al focado pel a nova escol a repor
ta-se ao peso sobre as geragoes , nao di s criminando entre a actual 
e as vindouras 0 

Perfilhando a nogao de que 0 emprestimo sai do 
to nacional el a nao per mite que n observador se entregue 
lise perf eita dos movimentos e f a ctoso 

rendimen-, 
a uma ana 

Se a geragao presente se empenhar numa grande obra cons
trutiva e r e correr ao credito, por f orma macissa, nenhuma duvida 
existe que ela procura furtar-se a uma excessiva fi s ealidade, dife 
rira grande parte dos seus encar gos a de i xara par a varios e ate -
muitos anos depois uma liquidagao, que de momento, se tornaria em 
incomportavel sacrificioo 

Havondo me i os a colhor p!) r emprest i mo 0 custo das obras 
e trabalhos nao sensibiliza imedia tamentoo 

5Q o 0 ar gument0 da "Nova Economia" apenas se mostra vall. 
do na hipot ese de que a expansao e conomica l ogr a amortizar rapida
mente 0 desfalque operado no rendimonto e no cap ital nacionalj ou 
quando Estados poderosos, como 0 S Est ados Unidos, S8 apresentam 
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com urn poder de suplanta9ao tal que parece indifercnte escol her en 
tre contri buintes e credores -. portanto quando as vantagens sao 
tais que afogam todos os sacrificios. 

Mas ha em todo 0 caso urn raciocinio a fazer~ a fi~ de es 
clarecer mais perfeitamente as linhas de cada caso - que al can9a
ria a economia privada e quase~privada~ em vez do Estado com os 
meios que 0 emprestimo desviou das naturais correntes de apl ica-
9a07 

6Q. E depl oravel quo so raciocine as s i m - po i s que se 0 

emprestimo f or levantado no e stra ngeiro naa se I he pode dar como 
font e 0 r endimento nacional? a nao ser por se ter empenhado certa 
frac9ao dos seus r esulta dos. 

7Q. Urn ultimo aspecto falacioso comporta a tentativa i nu 
til de igualiza9ao dns emprcs timos e impostos ao afirmar- se que ~ 
e outr~ sao l evant ament os do poder de compra do pais~ e portanto 
interferindo sobre as correntes com que se evi denc i a 0 cir cui t o mo 
netario~ tao complexa que Samuelson ja 0 acroscentou com os me i os-
quase monetarios. 

Poder de compra geral gira ~ a~tera-se~ detem-se~ crista
liza~ difunde-se e multiplica-se por inumeras aC90es~ reac90es e 
transforma90es~ por transferencias e dosvi os de suma compl exi dade . 

o i mposto e uma normalidade deste cir cuito~ uma repet i -
9ao constante que se confunde com seu usual movimento. 

o emprestimo insere-se nele~ de ve z em quando? e urn movi 
mento adicional que altera 0 fluxo e r8fluxo~ desencadean do fenomi 
nos de consolida9ao~ liberta9ao e de senvol v i mento que a l teram a or 
dem usual. 

Embora significando poder de compra l evantado~ re colhi do 
e aplicado~ 0 papel das duas categorias 8 tao distante como di ver
s o . 

Se passarmo s do circuito monetario~ ao da produ9ao e pou 
pan9a, ou ao soci al ~ emprego e consumo ~ esta dist i n9ao avo l umar a -
as di stanci as e diversidade. 

42 



BOLETIM DA DIRECQAO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

§ 14Q. -- Fontes abastecedoras 

o problema das f ontes abastecedoras de c apitais a inver
ter em fundos publicos apresent a a inda hoje relevancia 0 presta-se 
a graves discussoes. 

Pinto observava que 0 manancial da divida publica se en
contrava na Na9ao inteira - nobreza, comerciant es, capitalistas, 
mer cadores e possuidores de torras - t oda a Na9ao enfim! 

Afirmava g E certo que os ricos dispoem de avultadas car
teiras de fundos publicos e os mesmos ricos s£ surpreendem pagando 
as impostos, a harmonia destas entradas 0 saidas revelava como que 
as duas faces duma medalha, como que urn capit al novo , artificial, 
circulando para bern do publico. 

Acrescentavag Suponhamos que nao se tinha realizado 0 em 
prestimo ingles do 17607 

Onde estariam tais val ores? 

Em baixela? em terras? no comercio? em navios? 

Nao. Forque estes sectores apresentam limites, nao com
portam desenvolvimentos sonao em pequona Gscala. Veja-se,o que se 
da com a terra, que 8xistia em dimensao conhecida ; os proprios na 
vios nao podem passar de certo numero. 

Em dinheiro? Uas so tal sucedesse 0 Estado encontrar-se 
-ia ingorgitado e i movel. 

Estas quantias nunca existiram individualizadas e a mar 
gem. 

E 0 ilustre banqueiro de setecentos remat&vag Foi a cir 
cula9ao e a magia do credito que permi tiram a sua existencia e -
aplica9ao em titulos. 

Que pensar? 

Que mudan~as so verificaram nas fontes da divida publi
ca, de entao para ca? 

Hoje a divida, pode dizer-se, espalha-se por toda a Na9ao. 
Democratizou-se e realizou 0 voto dos que desejavam ve-la em mu;i-
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tas maos e guardadas em muitas casas tambem. 

Em primeiro lugar, por si e por for9a da lei, ela esta 
nas maos e casas dos credores - juristas, de todos aqueles que am
bicionam urn rendimento inalteravel e certo 8em esf or90 da sua par
te. Bles querem a certeza e regularidade duma renda, para si e pa
ra os seus ; reivindicam um juro apreciavel mas nao minimo. E indiE 
nam-se com as conversoe s ou com a inflac9ao que e urna amortiza9ao 
silenciosa e irritante. 

Mas nestes t odos ha ainda classes a destacar. 

Estao no cimo os altos rendimentos com suas posi90es fi
nanceiras de comando, grandes possibilidades marginais de alarga
mento - como no tempo de Pinto. 

Estao, em baixo, os grupos medi os e pequenos rendimentos 
que, sendo imensidade, basta possuirem alguns titulos ou uma pequ~ 
na carteira para ocuparem no conjunto posi9ao de relevo. 

Temos depois os bancos e caixas economicas cuja pos i9ao 
resulta fluidica - absorvem e vendem, colocam e servem de interme
diarios entre a Fazenda e as ent idades e juristas. Negociando e 
operando variamente , sobre toda a espe ci e de negocios, conservando 
suas provisoes e reservas, nesta consistencia, j ogam do lade dos 
tomadores como intermediarios que vendem e compram e tambem do seu, 
detendo, a l argando as carteiras, au negociando de novo . 

Scguem-se as cOlllpanhias de seguros, as empresas majesto
sas e as grandes companhias que aumentam 0 seu poder, organizam os 
seus fundos, mantem carteiras formidaveis, alargando desta sorte 0 

dominio e movimento dos fundos publicos . 

Ha ainda as institui90es de previdencia oficial e as pes 
soas colectivas de utilidade publica que dispoem de possibilidade~ 
crescentes e, por for9a da lei , comodidade ou simplicidade sua,coE 
vertem avultadas disponibilidades em fundos publicos. 

Resurnidamente e com independencia do jago das classes so 
ciais - originariamente a divida publica alimenta-se nas disponibi 
lidades nacionais, excessos de meio circulante, economias amontoa
das a recolher, outros titulos para vender, e em transferencias de 
margem dos diversos tipos de divida publica. 

Mas importa determinar - para esclarecer a questao dos 
capitais levantados, ados capitais a levantar - a das hipoteses 
no horizonteo 
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Qual a fonte abastecedora se a divida sofrer grande i m
pulsao e a atr i bui9ao de novas fun90es que os sequazes da "Nova 
Economia" proclamam? 

Se evoluir para 0 descomunal 0 gigantesco ? 

Quer se trate de palse s de economia amadureoi da, ou so
bre desenvolvida 9 quer se trate de pafses em atrazo, quer de paf 
ses cuja taxa de crescimento diminue a olhos vistos, quer se tra
te de pafses cujo crescimento prc cisa de ace l erar-se - a respos t a 
e naqueles teoricos a mesma g aforro ocioso . 

No primeiro caso de economia amadurecida as grandes con 
centra90es do rendimento nacional, a tendenc i a a o autof inanci ame~ 
to em zonas r e stritas ? a existenci a de reservas g i gantescas nas ~ 
grandes companhias e empresas deixaria poupan9as enormes em liqui 
dez, por nao haver necessidade de eleva9ao u l ter i or de rendimen~ 

tos ou de contrair novas operagoes e r i scos. 

No segundo nos pafses retardados a timidez do propri o 
capital poupado , 0 seu receio de perda, as duvi das sobre os r esul 
tados aliados a falta de empreendimentos faci l mente a ce i tave i s, e 
de iniciativas uteis e rentaveis, apresenta, por i gual , entre 0 

consumo e 0 investimento pouco visivel, margens capazes de u l te
rior impulsao ou susceptfveis de enquadramento. 

Realmente ate as hidroelectricas as oportuni dades de i n 
vestimento eram diminutas entre nos. 

Portanto nenhuma duvida resta que 0 entesouramento e a s 
reservas devem ser absorvidas sem esgotamento e posto, pel o t ftu-
10 da divida publica, ao servi90 da comuni dade j a que di re c tamen
te essas duas formas de aforro nao foram capazes de tomar esse ca 
minho. 

Mas os meios financeiros costumam cho car-se, desde sem
pre, no seu compreensfvel conservant i smo, contra estas teorias de 
h i per-desenvo l vimento da divida publ ica . 

Receiam as prodi gal idades admi n i s trat i vas que se senti
r i am estimul adas com a acorrencia de meios enormes a Tesourar i a, 
sabem como os desequilfbr i os prolongados e 0 endi vi damento sem 
conta nem medida conduzem a crise e a des i ntegra9ao. 

Herdaram uma certa mental idade liber a l e fO i , a sombra 
del a, que se criaram e robusteceram as grandes f i rmas. Somente 
sao so ciali stas para que 0 Estado os subst i tua em gr aves respon s~ 
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bilidades au os auxilie vigorosamente mas, mesmo ass im, nao deixam 
de temer a concorrencia das empresas protegidas ou do proprio Esta 
do . 

§ l5 Q • -- A teoria actual conduz a hipertrof i a 

Se 0 Estado apresenta grande solvabili dade nem por isso 
sera permitido que aumente a sua divida ate limites nunca pressen
tidos e por formamonstruosa. 

Os emprestimos quase forgados da Guerra Mundial , a in
tervengao nas crises e, sobretudo, a i mens idade dos meios postos a 
ordem dos governantes desviaram a Nova Economia da rota da clareza 
e da seguranga de conceitos. 

Pi nto ostentava nogoes optimistas que coinci dem com 0 

pensar desta Gscola . 

Ougamo-lo novamente g 

E ridiculo pensar que surge 0 descredito porque as fun
dos publicos declinam na bo l sa. I sso e uma manifestagao da l ei eco 
nomica da raridade. 

Mas a divi da publica e inexigivel. 

E os juros a pagar - porque as amortizagoes nao con t am 
- poderao ser embarago momentaneo mas nao sao urn fardo. 

A divida publica enriquece a Nagao G ostenta somas que 
nunca existiriam por outra form a nem poder i am ser individualizadas. 

A teoria actual nao vai muito alem destes paragrafos, 
mas a ceita as i de i as de Pinto col ocando-as numa plataforma ~ais 
adequada aos r a cioci n i os e calculos destes tempos. No fundo apenas 
lhe introduz 0 conc eito de rendimento nacional e a companha 0 levan 
tamento do emprest imo e as colocagoes dele derivadas, atrave s da -
sua me canica. 

Segundo a doutrina recente 0 emprest i mo r e colhora as 
meios duma poupanga sem rumo, que se nao decide, perplexa au rece£ 
sa, tanto faz na mao de cap itali stas desconfiados ou ami gos de li
quidez como nos cofres ou gavotas dos pequenos burgueses e profis
sionais independentes , au no pe-de-meia dos remedi a dos -- Pinto di 
zia parece que nao exist iam ou nao estavam individualizados . 
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o emprestimo publico faculta ainda utilidade, aplicagao 
e rentabilidade aos fundos e reservas das sociedades, grandes em
presas, bancos e companhias de seguros que nao sabem 0 que hao-de 
fazer as grandes acumul agoes de meios e aos aumentos patrimoniais. 

Cria-se assi m 0 habito da provisao que rende. 

As gera90es futuras nao s~o atingidas pela antecipagao 
de me ios que 0 Bmpr~stimo implica. 

Qualquer encargo ou desvantagem ver-se-a compensado pe
las vantagens auferidas da expansao economica, promovida pelo ern
prestimo. 

o ernprestimo sai do rendimento nacional, volta a ele 
sob a forma de juros, reembolsos, servigos e utilidades prestadas 
- ao fluxo do rendimento - poder de compra antes recolhido, sucede 
o poder de compra aplicado e distribuido segundo criterios de go
verno . 

Claro que 0 Estado da garant ias , isengoes, aproveita 
dum certo juro, enxuga as inundagoes de poder de compra que se ele 
nao fosse, iriam ao me rcado puxar pelos pre90s. 

Coordena, por e ste me i o 0 Estado a politica geral de 
crescimento , promove 0 nivel de emprego, canalisa para os grandes 
inve stimentos nacionais, os meios do palS, evita manobras de pre
gos e aumenta 0 bem estar geral. 

Pinto dizia por outros termos -- a dlvida enriquece e 
exibe me ios ignorados. 

E ate onde vai a rnobilizagao e 0 enriquecimento previs
to por Pinto? 

E uma corrente sem fim? 

Quere-se 0 sacriflcio ou a extraordinaria coragem duma 
geragao ou reclama-se de todas, quantas a historia assinalara? 

A dl vida publica nao tem dimensao? 

Nem mesmo a capacidade tributaria a comanda e limita? 

Ora bern a teoria opt irnista de Pinto e 0 modele econoI'li
co das modernistas pressupoem~ 

12. A capa cidade ilimitada de levantarnento das governan 
tes, indiferente as correntes de pensar dos governados; 
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22. A afluenci a permanente de credores ao mercado dos ca 
pitais - particularmente dos subscritores e tomadores de tftulos de 
dfvi da publica . 

Mas 0 problema apresenta novos aspectos. 

lQ. Havendo a pratica dos Estados de conservar em cartei 
ra e nas Tesourarias um excesso de titulos~ 0 recurso l ato e perma= 
nente ao mercado dos tf tulos pode~ al em da ba.ixa de cota9ao e do e~ 
curecimento das possibil i dades futuras~ por se tratar de meio circu 
lavel e quase monetario, promover alta dG pre90s~ em vez da rarefac 
9ao dos primeiros tempos. 

Fazer dos tftulos consolidados como, que novos bilhetes 
do Tesouro ou obriga9oes circulavois, sabomos historicamente onde 
conduz e haveria um momento em que e sta convergencia se faria sen
tir implacavelmente. 

2Q. A hipertrofia da dfvi da ser i a um factor de desequilf 
brio entre os consumos e a poupan9a. 

Se por hipo t e se a dfvi da absorver capitais para alem dos 
seus limites de prudenci a e com 0 atractivo de juro el evado, urn mo
mento vira em que s e consurnira menos, em que se inve stira directa
mente menos, em que 0 proprio capita l se formara pregui90samente e 
assim os exageros modernistas, 'm urn optimismo insensato conduzirao 
ao campo diametralmente oposto a expansao. 

3 Q • Urn defeito mai s grave pode par-se. A hip~rtrofia da 
dfvida dificulta, trava, ~orta 0 recurso ulteri or ao credito - quei 
ma a capacidade de assistenci a do publico para com 0 Estado - e as= 
sim esgota as fontes 0 a di sposi9ao de ani mo dos tomadores futuros. 

Em epo ca de crise, em tempos diffce i s, em altura de es
for90 militar desus a do ou de perturba9ao internacional 0 Estado que 
deveria conservar intacta a sua capacidade de l evantamento encon
trar-se-a perante urn mo rcado que se contrai. 

Sem discutir as razoes do empreendimento publico e do em 
preendimento privado, uma nova duvida pode per-se na tentativa de -
considerar ilimi tado este capf tulo da dl vida publica. 

Desviar do al eatorio, do empreondi mento privado, da toma 
da de riscos, para 0 rendimento certo, of i cial , para a coloca9ao s~ 
gura, para a atrac9ao do papel consolidado ou perpetuo , sera social 
mente vantajoso, mas nao levara a amealhar mais, a consumir menos e 
a desenhar novos aspectos de cri se? 
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§ 169. -- Efeitos duma d{vida gravo~~~ente 

Recordam-se al gumas das proposigoes mais rel evantes de 
Pinto g 

E ridiculo pensar que 9 se os fundos publicos cairem na 
Bolsa, surja 9 i modiata e consequent emente 9 I) descredito. 

Tanto os pregos como 0 dinheiro sao comandados pelo 
principio da raridade e esta mecanica nao pree~gia una catastrofe. 

A divida publica e inexigivel e assim nao existe tal p~ 
rigo. 

Claro que o s juros podem embarag ar do momento mas nao 
se podem conceber como urn fardo para 0 Estado. 

Desta sorto a divida enriquece a Nagao G as somas reco
Ihidas nunca Gxist iriam individualizadas nem ate ossa altura se
riam uteis. Em todo 0 caso 9 contra a logica estabelecida rematavag 
mas ha limitesoo . 

, Examinemos 0 essencial da argumentagao e vejamos ate on 
de sera permitido e defensavel formular ou retomar uma concepgao 
manifestamente optimista. 

Proclama-se insistentemente que uma divida publica im
portante e crescente - uma divida g igantesca - e sinal segura de 
potencialidade e expressao duma politica economica altamente pro
gressiva - ho je como ontemo 

Nenhuma duvida pode exi st ir9 mesmo para os que nao ade
rem totalmente a Nova Economia 9 que uma divida crescente 9 ~o ponto 
de vista da teoria pura 9 correspondera 9 na maioria das hipo teses9a 
uma corrente igualmente i mportant e de invost imentos publicos. 

Mas quando se contraem debitos om tais limites 9 os en
cargos e servigos de juros tornam-se fatalmente gravosos 9 chocam 
violentamente a ordem dos factos e t ern de analizar-se com insisten 
cia esta questao. 

Uma dlvida enorme e gravosa? por si, ja e urn obstaculo 
ao seu futuro desenvolvimento. Perdcu a elasticidade e mostrar-se
-a incapaz do acudir a faltas e a emergencias dificeis 9 contra as 
quais se devera estar sompre apotrechadoo 

Nas altas cifras eD que paira 9 uma divida gravosa des
viara tambem meios e capitais que estarao para alGm das poupangas 
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adorme cidas e virao a fazer falta aos investimentos particulares e 
produtivos. 

Como aconte ce com os i ndividuos ou com as empresas que 
esgotaram 0 credito , U8 Estado que se afogou numa di vida excessiva 
encontrara fraco auxilio de nova s e velhos crodores, tera perdido 
a confianga dos mei os capitali s tas e da Bo l sa, semeara cepticismo 
quanta a pontualida de no cumprimento das obr i gagoes. 

lfus ha ma is do que i sso. 

Dele decorrerao naturalmonte duvidas so bre a sua sol va
bilidade e vontade de cumpr ir e , CO D el a s, a ameaga de conversoes 
e ate de redugoes que autorizam a s desval orizagoes e desfavores 
dos compradores. 

Enf i m num Es tado idealmente administrado, uma grande di 
vida sera 0 reliqua t dum grande esforgo construtivo e uma demons
tragao de potencial economico , em pleno desenvolvimento, so nessa 
hipotese. Mas na ma i or i a dos cas os el a significara aperto e capaci 
dade esgotada para contr air novos encar gos. 

A i lustre professora de Londres, Ursula Hicks , que tive 
mos 0 prazer de ver no I nstituto Superior de Ciencias Economicas e 
Financeiras, dedi cou ao probl ema atengao especi al. (1) 

Nota que uma carga pesada da divida publica, rel a ciona
da ao rendimento nacional causara apreensoes nos seus aument os su
cessivos. 

to, e 
com as 

Quando importante, l ange de ser expressao de cresc~men
factor depressiv~ da economi a e poe 0 Estado em concorrencia 

demais ent idades que solicitem capital . 

Tern de esperar-se que 0 contribuinte reaja e por certo 
nao 0 fara favoravel mente. 

Estas propos l goes parecem-me bastante c er t as e nao des~ 
justam do que se di sse pr i 8 oiramente, devendo notar-se, em t odo 0 

caso, que 0 Estado moderno , pe l o advento de novas 0 crescentes fuE. 
goes, pel a t arefa de est i mul ar e enquadrar os investiment os, nao 
pode furtar-se ao crescimento algo doscomedi do da divida que, de 
Pinto para ca, vern inchando sempre, aumentando nas suas varias mo
dalidades, al ar gando no respectiv~ capitul o orgamenta l e se ve sur 
preendida na or i gem dum sem numero de aplicagoes sobre 0 pai s. 

(1) Vi de Ursula Hicks, Hacienda Publica, Madrid , 1950 , pg. 366 e 
seg. 
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Claro que a tecnica financeira conhece os me ios de re
duzir au minorar esses encargos , 

Pode converter - 0 que e habil mas nem sempre sera 
l eal ou elegante. 

Pode amort izar , 0 que no s fazomos, em escala reduzida, 
por nao ser praticavel nem dese j ave l uma oper agao l ar ga ou signifi 
cat iva . 

Pode a i nda a infl a cgao manobr ada ou a inflacgao f a tal 
conf i scar os credores em proveit0 do Estado, 0 que os economi stas 
novos as vezes pr opoem e recomendam mas que os f inanceiros nao aca 
tarao por ser poli t ica arr i scadis s i ma e de dois bicos - cinica e -
espoliadora. 

Podoria talvez par constituir divida, liquidar 0 Esta
do certas pos~goe s financeiras para amorti zar ou pagar. Mas tais 
operagoes, al em de quebrarem 0 equilibrio mone tario e alterarem as 
condigoes do maior numero, de i xari am de servir 0 publico rentista 
para ser l ogro de grupos ou empresas o Embor 2 s e possa com uma poli 
tica habil, escalonada e de grande reserva, atenuar as defeitos e
melhorar as vantagens duma t a l politica, 

E uma dlvida externa avultada? 

A nossa experienci a historica depoe sobre 0 ca s oo 

Uma dlvida externa crescente e gravo sa nao subsiste 
sem 0 estadear de garantias que af ectam gr av emente a soberania e a 
aut onomia pratica do pals, 

No nosso tempo a pr etexto de auxllio internacional, de 
inve stimento em paises subdesenvolvidos, as dividas exteriore s tem 
crescido descomunalmento, 

Juridicamente , as saberani as sao respe itadas, os sous 
plenos pnderes funci onam normalmento , 

Mas moralmonte nao e assi m -- se a divida f or giganteE. 
ca a pressao col onizadora dos credores externos espreita? as exi 
gencias, mais dia menos dia, se far aD sentir ? tecnocratas e grupos 
de e studo ditarao normas a Administragao; ficarao no segredo das 
chancelarias as impertinencias, reclamagoes e imposigoes que os 
credores externos hao-de desfechar sem mel i ndre nem remorso, 
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Este 0 urn capitulo inexplorado pelos classicos e pelos 
modernistas mas que revela primordial intoresse, para em qualquor 
altura, se julgar do devedor publico que e 0 Estado, da sua situa
g~o e aptid~o em desempenhar-se de novas obrigag0.es. 

Corresponde pois ao que se chama a capacidade de endi-
vidamento. 

1 primeira vista supor-se-a que a honorabili dade da pes 
soa moral que e 0 Estado fara, melhor au pior, frente a execug~o -
dos compromissos assumidos, sernpre de fGrma ilimitada. 

Recorrer-se-a para tal efeito a experiencia historica 
que mostrou Estados devedores pontuais e pundunorosos, devedores 
alheados G devedores relapsos, pretextando estes cronicamente para 
n~o pagar. 

Mas n~o existe paridade, semelhanga au aproximag~o en
tre os Estados devedores e os individuos, suje i tos passivos das 
obrigagoes. 

A moralidade do Estado n~o costuma ser apreciada nem 
discutida, 0 seu patrimonio apresenta condigoes e caracteres juridi 
cos diferentes das individuais, ve-se dotado da ma i or elasticidade~ 
a sua solvabilidade e mais administrativa e politica do que moral . 
Todavia a nossa Canstituig~o tem-no por subordinado a moral e ao di 
reito. 

Alem disso grande parte da sua divi da, os consolidados 
e rendas perpetuas, os amortizaveis com consignag~o de prazo l argo , 
n~o s~o propriamente exigiveis, n~o pesam pel as arnortizagoes, embo
ra implicando 0 pagamento de juros baixos, c nunca traduzem a amea-
ga de liquidag~o usual nas dividas. 

Ao passo que os debitos privados SG concretizam e garan 
tem na responsabilidade do patrimonio do deved0r? raramente, ao co; 
trair C't.ivida, 0 Estado afectara a Fazenda Nacional e (l seu dominio
privado ou fiscal sera t omado em conta pa l os seus credores, quando 
subscreverem 0 emprestimo publ ico. Conhecem-se exempl os depl oravei~ 
em todo 0 caso, de consigna9~0 de reditos fiscais. Mas e melhor n~o 
referirmos exempl os •••• 

Mesmo com as grandes sociedades a aproximag~o resulta 
intelectualmente pouco escl arecedora. 
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Nestas~ a soli dez dos bens admini strados~ 0 futuro e co
nomico da expl oragao e os seus resultados apurados e provaveis~ a 
confianga quo merece a administragao soci al e os princ i pai s accio
nistas manobrando grandes pos igoes, a especi al izagao com suas exi
goncias, hao-de dispor favoravelmente ou nao os seus credores. 

Se estudarmos 0 procedi mento adop tado pel o "Banco Inter 
nacional de Reconstrugao e Desenvolvimonto " om do is casos tipicos e 
recentes -- 0 Ceylao em 1952 e a Guiana Britanica om 1953 -- notar
-se-a que esse Banco, cuja forma do trabalho e sol ecgao do credito 
o notabiliza e qualifica, procede previamente a analise economica e 
dos seus processos de transigao, atraves dum ba l ango previo dos re
cur sos -- agricul tura, florestas, minas, recursos hidraulicos, pesca, 
irrigagoes, progresso industrial , adestramento, transporte, comuni
cagoes, factores sociais como a educagao, saude e construgao e a in
da as formas de governo e admin i stragao.( l) 

].[as custa a admi tir que 0 caso financeiro da dl vida pu
blica seja apenas um c a so economico 0 que os factores morais se imo 
bilizem no terreno constituc i onal, com excepgao das consideragoes 
politicas e juridicas pel as quais o s governantes se passam obrigar 
em nome da Nagao. 

Entendemos que a solvabili dade do Estado, a su a capaci
dade para contrair obrigagoes ou const i tuir- se em divida, depende 
dalguns factores que financeiramente sao i sol aveis pel a analise e 
sobem ao primeiro plano de preocupagoes de ordem politica. 

Enumeremo s g 

1 Q. - 0 poder de produgao ? 
29. As vantagens anuais da balanga de pagamentos ; 
3 9 . - A f ormagao de capital ; 
49• A eficienci a da sua admini str agao financeira, a liquidez dos 

encargos assumidos e a estabili dade dos pregos.( 2) 

(1) Vide The economic development of Ceyl on, Baltimore, 1956 1 The 
e conomic development of British Guiana, Baltimore, 1953. 

(2) Ha quem considere factor r e l evante 0 desenvo lvimento demografi
co e a sua densidade, aspectos estes aproxi mados das f ormul as 
preconizadas de computar a divi da, tais comog 

(a) -- em termos de bens nego ciaveis ? 
(b) em horas de trabalho; 
(c) - no custo de trabalho remunerado. 
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o poder de produgao, por ser esse 0 maior i ndicador e 
garante do progresso economico social o 

Os saldos da bal anga de pagamento, porque sobrepondo 
ao equilibrio financeirc 0 equilibrio nacional da economia, numa 
crescente vida de rel agao, a capacidade ascensional do pai so 

A f ormagao do capital porque, pelo grau maior ou menor, 
dispensa 0 recurso aos credores ou forga a sua solici tagaoo 

A prudencia ou prodigal idade , 0 cuidado ou indi ferenga 
do comportamento da administragao, os seus processos e resultados 
previstos e colhidos , a politica de satisfagao das responsabil ida
des e compromissos tomados e cuntpridos, a ordem do movimento d_os 
pregos e a ausencia de infl a cgao, nao podem deixar de aqui e t ar os 
credores e qualificar 0 devedoro 

Ora este balango 6 assas di ferente do processamento e 
estatistica do rendiment o nacional, embora este de a todos os as
pectos foc ados, expressiva significagaoo 

o rendimento tem sobretudo i nteresse, no caso l imi te 
em que 0 seu poder de cre sci men t o seja tao e l evado que de i xe par a 
tras, pela alta natural dos resultados f i s cai s, t o do 0 aumento adl 
cional de servigo de amor tizagoes e juroso Mesmo ass i m exi stem prQ 
blemas de distribuigao e de f ontes de financ i amento que nao podem 
esquecer-se e cuja analise comporta a demonstragao fundamental so
bre a aptidao estadual para contrair dividao 

Os autores hoje, como 0 pr~fessor Laufenburger , ins i s~ 

tem detalhadamente nos a spectos pSicologicos dos me i os e pro cessos 
de financiamento e do pre-·financiamento publicoso (1 ) 

Lembram que a confianga do Estado, ou melhor, a con
fianga no seu Governo e instituigoes na8 pode de i xar de i mpre s sio
nar os credores possivois au provaveis e ditar as normas da fo r ma 
como se conduzirao perante a emissao dos emprest i moso 

Nos vimas, como em 1928-31, se restaurou a confianga 
perdida, se saneou 0 credito e pe l a reorgani zagao e aus t eri dade se 
adqu i riu nova e geral mente i nsuspeit ada mar gem de creditoo 

Estes fenomenos j'Jgam, estimul am e empucham abrangendo 
ate 0 dominio moral da colectividadeo Sua anal ise revel a-se delica 

( 1 ) Vi de Theor i e economique ot psychol ogi que des finan ces publi
ques, tomo I, Paris, 1956, pgo 180 e seg o 
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da e i ncumbe aos gover nantes, antes de se aba l ang arem a poli t ica de 
credito e a urn endivi damento, fazer pel o Est ado urn exame de cons
ci encia aos mei os e f ormas por qU6 haver i a de desonerar~ se , quando 
i sso I he fosse r equer i doo 

Sao do ger al conhec i mento os f ac t a s e a me canica opera
da pel a conversao de 185 20 

Dominavam- na certos f a ctore s an t e ce dente s - 0 pe so dos 
encargos da di vida, tao i ncompor t av el que ab sorvi a 2/3 da receita 
geral , e a emi nente necess i dade do Governo de r e col her os me ios pr~ 
cisos par a despe r tar 0 pai s do s eu t orpor l egen dario e pr omover 0 

fomento da sua r i qu ezao 

Pare cia ass i m a quadr a tura do circul o o 

Com nao de smenti da cor agem mas t am bern s em gr an des preo
cupag 0e s de justiga e a t e de f i de l ida de se convert eu a divida o 

Tal opera gao cons i stiu fundamentalment e ~ 

a ) - em re duz i r os jur os ? os qua i s v i e r am a inda a ser castigados 
com 0 i mposto de rendi mento de 30%, anos e anos mais t arde , em 
189 2; 

b) - em uni f i car os tipos num consoli dado de 3% que or a , para 0 te~ 
po , j ur o ba i xo, i nsuficiente mas i sento de des cont os e tribu
to s , portan t o , j uro certo ~ 

c) - em al argar 0 ambi to da operagao de maneira a apresenta-la como 
demon stragao de f irme za e del inea-l a ass i m capaz de restaurar 
a confi anga pe rdi da da s fi nangas portugn8sas o 

Fez-se e s ta oper agao sover a e de enver ga dura, quase a 
be ira do abismo e depo i s de f e chadas t odas a s port a s e sem outra 
saida o Os t i t ulos s()f re r am natural ment e que das vertic ais na s cota
goes, que as t axa s pr a t icadas no me rc ad~ explic avam por inteiro o 

Entao como ho j e as criti cas de Fuschini par e cer am desl o 
ca da s porque ha uma gr ande diferenga entr e a s opera goes idea das -
tranquil amente em gabine t es e as q ue a pr E?ssao de circunstancias de 
sastros a s f orga dament e i mpoem . 
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Conhecidas as premissas de facto, 0 encadeamento l ogico 
dos factores historicos , 0 clima do fomento e a desconfi an9a que de 
sabonava 0 Estado liber a l , po dem permitir-se algumas observa90es 
que confirmarao a materia deste ensaio ~ 

19. Reduzindo os juros, desfalcando os juros, pr i 2eiro 
pela conversao e depois pel o imposto de rendi~ento, 0 emprest i mo v~ 
-se ass imilada a tr i buta9aa. Os campos e os intuitos snciais de i xam 
de extremar-se e tambem nao se destacam completamente os contr ibuin 
tes das tomad.Clres da dl vida. -

Os encargos da gera9ao seguinte sao trazidos por forma 
agravada para as contas da gera9ao entao pre sente, a do meado do si 
culo, isto e, para cima dos juristas desfalc ada s . 

29. A solvabilidade do Estado continuava pr obl ematica, a 
despeito do saneamento empreendido e da adicional capacidade de re
curso ao credito. 

39 • A divida mostrou dispor de limi~es naa muito folga
dos e ja parecia hip ertrofiada quando se encontrava assas distancia 
da das fronteiras que as teoricos hoje Ihe assinal am.( l) 

§ 19°. -- Li~ites de ma i or precisao 

Apesar de optimista r e l at ivament e a potencia e efei tos 
das fundos publico s, advogando a imponencia do sou recurso com a 
enumera9ao de vantagens de var i a ordem, Isaac Pinto r e conhecia que 
havia limita90es e ') endividamento do Estado ) nao era uma cade ia 
sem fim. 

E recomendava - nao se deve a cumul ar tanta divida que 0 

Reino fique embara9ado ? isso scria peri goso. 

Figurava duas limitagoes; 

l~ . - Nao S8 devom l evantar i mpostos par forma excessi
va e esgot ar os recursos nacionais, no pagamento de juros 5 

2!i1. - A massa dos papeis circulantes deve manter uma 
cer ta proporgao com as especies corrent es - em r egra 3 para 1 . 

Marnoco e Sousa, Tra tado, vol. I, pg. 353 e seg. 
'Fusc"hini ·-=-·]lfe~orias II, pg. 190 e seg. 
! ardim Princlpios de finangas, pg. 355 e seg. 
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Porem a experiencia ingl esa autorizava que se fosse 
mais l onge. 

Acrescent ava as var i agoes exageradas das cotagoes esta 
vam ensinando que havia maximos inultrapassaveis, 

Nos escritores actuais do i s limites precisos se encon
tram focados e servem de base a cal culos e estimativas do rendimen 
to nacional. 

Examinemos cada urn de per si g 

1 9 , - 18 meses de rendimento nacional sao urn limite 
preciso a opor ao crescimento da divida nacional.(l) 

Se calcularmos grosse i ramente que 0S 51.484.000 6onto s 
avaliados em 1956 do produto nac i onal bruto~ aos pregos correntes~ 
correspondem a 380600.000 de contos de rendimento nac i onal liquido 
- a divida poderia crescer ate 58.000. 000 de contos. 

Se considerarmos que el a se encontra a volta de 13,555 
milhoes de contos efectivos~ podemos esper ar quo haveria a levan
tar e a despender por parte d6 Estado~ nos anos proximos~ qualquer 
coisa como 440445.000 - quant i a enorme e absurda par a as nossas 
posses actuais - como pode ver-se pela circul agao das especies ~ d~ 
positos de toda a ordem~ potencial de credito dos bancos e capaci
dade de compra das classes possuidoraso 

Mesmo juntando-l he 0 aforro oci oso que se calcula ~ co~ 

rentemente~ como 1/3 dos depositos eo liquidez de caixa e escalo
nando a colocagao par 10 anos no mercado dos capitaiso 

2Q o - Economi stas de a l em-Atl antico pressupoem que a 
divi da poderia el evar-se, som perigo , ate atingir 0 dobro do prod~ 
t o nacional. 

Hansen, que fal a em limites de prudencia, admitiu que 
a dlvida publica possa atingir 0 dobro do rendimento nacional ~ sem 
perigoo(2 ) 

Admitamos com segur anga que 0 r endi mento liquido do 
pais ande apenas por 3500000000 de contos . a no ssa divida poderia 
crescer~ sem receio, ate a ordem de 7000000000 0 

(1) Cfo Ho Laufenburger~ Theori e economique et psychologique des 
finances publiques, Paris~ 1956, pgo 267 e sog. 

(2) Har old G, Moulton, Qb. cit. pg, 92, 
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Chegada a esta altura - segundo 0 raciocinio da nova es 
cola - a expansao economica amortizar i a a divida e encarregar-se-i~ 
de reequilibrar as finangas, cujo deficit teria resultado dos enor-
mes dispendios realizadoso -

Assim, aos 1305510877 milhares de contos da nossa divi
da efectiva, computada em 31 de Dezembro de 1956, poderiam acrescen 
tar-se 56.5000000 contos, pouco mais ou menos. 

Estes 70 milhoes a taxa media de 3,17% (e seria necessa 
rio manobrar com taxas mais elevadas) levariam 0 Orgamento Geral do 
Estado para alturas insuspeitadas e absurdas - so em juro, os encar 
gos anuais subiriam a 2021900000 

Aquela grande importancia, alias correspondente ao pro
duto bruto nacional dum ano, nao poderia ser levantada o Ela nao 
existe entesourada ou disponivel, nem seria de mobilizar sem 0 re
curso a meios de pagamento formidaveis, impondo desvios espantosos 
na economia do consumo e ho investimento originario e provocando 
uma alta astronomica de pregos, dada a insuficiendia da moeda, pe
rante os movimentos do sector publico que a desviavamo Nao haveria 
tecnica, planos, bqu i pamento, organizagao de negocios que Ihe cor
respondessem imediatamente. 

~,[esmo repartida por alguns anos, esta pol i tica seria im 
prudente e artificiosao 

Escalonada por uma decada, 0 Orgamento, sem contar com 
o servigo de juros, veria as suas despesas ampliadas quase para 0 

dobro mas os teoricos 8xi giriam mais despesa ainda perante esta en
trada formidavel de receitao 

7L 
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Doutor Salvattore Sica 

Chegou ao nosso conhecimento que no dia 27 de N9vembro 

faleceu em Roma 0 ilustre magistrada da "Corte dei Conti!!, 0 Co

mendador Doutor Salvatmor Sica. 

Uma das figuras de maiorrelevo do Tribunal de Contas 

italiano e de grande projecgao internacional, notabiiliizcu-ae como 

represent~nte do seu Pais nos,Congressos dos Tribunais de Contas 

de Havana, em 1953 e Bruxelas, em 1956. No primeiro destes Con

gressos foi eleito por unanimidade Presidente da Comissao de Fis 

calizagao Financeira. 

Grande admirador de Portugal, investigador notavel de 

tudo quanta se relapionava com a administragao publica e fiscali 

zagao jurisdicional, tratou com muita proficiencia e fidelidade 

os assuntos desta natureza respeitantes aO,nosso Pais na obra n2 

tabilissima da sua autoria 9 unica no mundo, 0 !!Dicionario Univer 

sal das'F:i.nangas Publicas!!. 

Nas relagoes com os funcionarios da nossa Direcgao-Gera 

que tiveram ocasiao de se deslocar aoestrangeiro e com 0 Naritis 

simo Presidente do Tribunal de Contas, Doutor Artur Aguedo de Oli 

veira, manifestou sempre 0 seu mais , alto aprego pelos assuntos re 

lacionados com a cultura portug~esa, possuindo em lugar de relevo 

lla sua ir~portanto bibJ.ioteca as obras Ii tererias e tecnicas das 

nossos escritores mais destecados. 

1 _________________ _ 
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De cultura i nvulgar 9 inte ligencia supe rior9 delicadeza 

i nexcedi vel e f irme za de cara cte r 9 a sua opinia o era altamente 
r espe i tada . 

Ao de i xarmos aqui, nes t e Bole tim, inserta a dolorosa nQ 

tic i a do desaparecimen t o de f i gura de tao alto prestigio, cumpri 

mos urn dever de r econh eci men t o p or quem tanto nos considerou e 
admi rou . 

Victor de Castro 

I 
I 1. ________ __ _ 
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Por fa1ta de espa~o nao v~m pub1icadas neste Bo1etLm 

as actividades do Tribunal de Contas. 

No m@s de Janeiro de 1958 figurarao" consequentemen

te, as actividades de Dezembro de 1957 e as referentes ao m~s 

a que 0 Boletim respeita . 
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