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DISCURSO NA POSSE DO SENHOR CONSELHEIRO ORLANDO GOMES DA COSTA COMO
-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
28 DE JULHO DE 1986

A
~as,

de Vossa Exceleneia, Senhor Ministro das

presen~a

neste acto,

ro como

LA DO TRIBUNAL.

I

1.

e

eonfirma~ao

l~CE-

uma

imposi~ao

legal, mas mereee ser

do compromisso que

0

real~ada.

Governo tem assumido

ver e apoiar a Reforma do Tribunal de Contas.

FlnanPrimel

de promo-

Nao menos, contudo, pelos

termos em que Vossa Excelencia propos ao Tribunal que esta cerimonia decorresse.

De facto, ao aceltar a minha proposta de

nomea~ao

do

Conselheiro Gomes da Costa e ao pretender que nesta eerimonia
apenas
~5es

~o

interven~5es

Senhor
houvesse

dos membros do Tribunal, que nele desempenham

fun-

de presideneia, quis Vossa Exeelencia,mais uma vez manifestar

0 ap~

em que tem a incJepenci§ncia deste 6rgao de soberania e a vontade de a

re-

for9ar, mesmo de forma simboliea.
Sabe-se que

e

corrente pretenderem os Governos evitar

0

trolo dos Tribunais de Contas, tanto mais incomodo quanta mais eficaz
eompetente; e que tem sido em muitos paises pratiea corrente que os
vernos, principais fiscalizados, tentem restringir os poderes
dos 6rg80s de
ainda bem

toria publica.

e

tenho cultivado 80 longo da vida, apraz-me reconhecer

fun~ao

0

exige

e
Co-

melos

Nao sueede is to hoje em Portugal

.Com a independencia e frontalidade que a

con

e
e que

apoio efectlvo

que temos reeebido de Vossa Excelencia e do Coverno.
A reforma do Tribunal, com respeito pela sua
ind~pendencia,

e neste

fim deste mes entrega

momento um compromisso do

~r6prio

iniciativa

e

Tribunal,que no

ao Governo se Deus quiser um anteprojecto de tex
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. Estamos

e
to
que, com a sua evidente autonomia de

e nela se

cartos

de

o Governo a quer

a fundo.

2. ELOGIO DO EMPOSSADO.

A posse do Senhor Conselheiro Orlando Gomes da
do Tribunal de Contas seria sempre um acto
da

como

do

e ainda

Neste momento,
firma de maneira feliz a

con-

deste

sa casa num processo de
do e

mais rica de sentido,

e reforma que deve fazer-se assumin-

as

que hao-de ser
, a honradez, a

des

que

e que

0

Senhor

em

ficam a sua escolha. Nesta

reside a

de que se fez a

Iha de

como

do

, que foi do Governo e minha,
sua fo-

conhecimento que tem dos

e dos seus
I

certa,

da

fica mais associado

saber, seriedade e

j

bem e com entusias-

mo que sempre tem revelado. Vai nela, do mesmo

, urna

aos

do
urna das nossas rnais

as ventos e

dos
teresse

, do

. E vai ainda urna

e oriundo
de que as suas

0

Senhor
de sentido de

Judicial, de cuda

, com a certeza

, de honestldade, de

-

de uma

e de
novo e

rio

efectiva, hao-de constituir

deste

essencial da

um

11 -

0

Na

re

verdade,

da

0

do

de Con

realmente

de

no

tas com
tao e da auditoria, e com
nesta insti

oriundos da

para ser uma

julgamento da boa

financeira do Estado e do sector

bunal de

inuar a ser um

,

e, pOI'

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

continuaI' a ter, entre os seus membros,
nao exclusivo, de

, que

0

mas nao

sar a ser um ~~~~
bunal,
a sua honrosa

.
rl

iS80

j

embora

Tribunal de

deve pa.§.

de ser um verdadeiro trl
de

financeira, que tanto carecem

e de

nac;ao, e que

e determi
do

a

respeito pelos

da boa gestao financeira.

E MElDS DO TRIBUNAL·
que diga

sente do Tribunal de

palavras sabre a

pr.s:

e da sua missao, que consiste na

prema da legalidade

ia au

e no controlo da boa gestao do Estado. Am

bas as

untura marcada,

controlo

publicas.

em

e a regularidade das finan~as.

sectores, as

dadeira dernocracia no interior do aparelho do Estado.
blica esta, em boa

I

E seria

ant

3.

T

trados de carreira.

Este acto confirma

as suas

0

convert ida nurn aparelho
rna a si mesrno como fim e nao como
aD
1

os

Nao

vel'

A
, que se to
do povo, e

- 12 -

a

bUcos.

As

feitas;

pOI'

dinheiros

e a

sao, nuns casas, areaicas, em outros desconexas e
efectivamente

nem

finem com c

0

interesse publico,nem

e

mecanismos de

em largos sectores das

de

abundam

punidade e a
te

mas

Muites eoises melhoraram ne presen
e vem de

0

dizer com clareza que

Oiante
momento

de meios

de Contas nao

0

nem
tam assumir-se como

, nos seus serv
rante efieaz e

a

financeira.

no

de recursos para

mas nao

de

as
ridades.

E

0

a ae

masmo

que deixa

dos
0

caminho livre

a

e ao

Todavia, nunea a
bre

0

em

so

E nunca como

estatuto a

Mundo a em

de contas

os

na

fesa da
za

no

e no controlo do

e

de

realiandado bem

0

im

a

ta,
tern rasistido, na
cia

dos

sarvi~os

de apoio e dos seus funcio

narios, aos
cant;ar

Iho e sacri

mals do qua uma
cos e

de meios
A

uma

, bern

- 13 -

4.

REFORMAR, TAREFA DE ESTADO.

Estau canvlcto de que tal processa val cessar.
vontade de refarma do TrIbunal, expressa no proJecto

,

Para

lSSO,d

slatlVo que nes

1

ta semana dniglremos ao Governo, em medidas tendentes a Informatlz
, e
a reforma dos !TelOS humanos e materiais, que ja prapus ao
prajecto de lei organica da Dlrec~ao-Geral, em fase adiantada de el

e

nurn
r~

... 0

980, sera, segundo espero, acompanhada pela determlna98a dos demals

gaos de soberania.
constitui

IVO

A reforma deve nascer da inlclatlva do Tribuna
da efectlva constru9ao do Estado democ

idade democratlca no campo financelro e da

fesa da

ICO,

coloca~~o

nan9as ao servi90 do interesse publlCO, combatendo a
regularidade.

Estas sao tarefas de todo

0

Estado,

0

10

m8~

da de
das fJ

e a

qual deve dlzer

If

de

uma vez par todas se quer au nao dispor de urn efectlvo controlo flnancel
par

ra, completando as instancias internas de controlo da Admlnlst
um Tribunal de Contas moderno e eficaz.

5.

CLARIFICAR 0 REGIME LEGAL.

Uma primelra linha de reforma
tiva, de meios

para que a

ea

, par via

pass a

sla-

todo a cam-

po das finan9as pub1icas modernas e para que a fa9a de modo
eficaz.

e

Ha que promover a analise critica dos sistemas de

ionamento

, pais sao estes que deixam espa90s vazios para

1, sao eles que geram

ricador

de ut i Hdade

0

preva-

lea e ba-

nalizam as irregularidades graves e erros sistematicos
a nu

a

irregularidades menores e formais.
de

si

Manda a verdade
to feita

TI'

q£

de

Contas, encontrou da parte do actual Governo atitudes claras de
da regularidade e da legalidade em importantes dominios da
nanceira.

, ir

: para haver uma

fi
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nanceira independente e capaz,

ha

que modernizar

Tribunal, permitindo-lhe ser uma verdadeira
tra~ao

Publica.

estatuto juridico

0

8udltoria de toda a Admlr11S

0 projecto de reforms preve que tal cobertura se

efectiva e geraI, sujeitando toda a Administra980

a

torne

aC980 fiscal

do Tribunal de Cant as de um modo eficiente, capaz de chegar
tua~5es

tantas

de subsidio, subven98o, aval, credito, beneficio fiscal au

tras formas

do

ou-

quais recursos publicos sao atribuidas a particulares.

sem que se conhe9am os montantes afectados ou sem suficiente t
cia e controlo externo.
tal como os seus

Perguntar-se-a: nao deve

cong~neres

0

Tribunal de

Contas,

de tantos paises, fiscalizar a gestao flnan-

ceira das empresas publicas, das sociedades de capitais publicos e
empresas controladas pelo sector publico?

a

des

principia do controlo exter

no do sector empresarial do Estado pelo Tribunal de Contes esta na llnha
de evolu9aO das auditorias publicas em todo
-se com clareza que controlar nao

e apenas

bretudo,

capazes.

de meios

0

Mundo.

Mas deve

aflrmar-

ter poderes
Ora, so depois de

:
0

e,

so-

Tribunal

de Cantes ter conseguido dotar-se da pericia tecnica suficiente para que
esse controle se torne efectivo e apos ter conseguido firmar uma
Za9ao competente da actividade financeira de toda a Administra9ao PublIca,
do Estado.

encarar-se a

No controlo financeiro, nao bastam as leis: importam tanto au

mais a

tecnica e a disponibilidade de meios

6.

REFORMA PROGRAMADA E EFECTIVA .
reforma

las.

ei9ao aos seus poderes da gestao empresarial

pelas leis, mas nao pode esgotar-se

ne-

que pelo estatuto juridico, uma auditoria publicaafirma-se

pela capacidade tecnica dos seus meios humanos e materiais e pela celerl
dade e pertinencia da sua actua9aO.
Menciono apenas as grandes
linhas de estrategia que, como em toda a aC930 a medio prazo,
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h~o-de

Ha

come~ar

agora, no momenta presente, de forma programada e efectIva.

que resolver

execu~ao

imports dar
50S

instala~5es,

problema das

0

manIfestamente inadequadas:

a um projecto de revisao raclonallzadora dos proces

e dos circuitos, que prepare a necessaria

zero act

informatiza~ao,

; importa proceder ao recrutamento e

a

forma~ao

a partIr do

de reVlsores

publicos, remunerando-os em termos adequados; precisamos de inicI8f
95es de

ou rec

dos actuais

rios dos

ac-

servI~os

de

apaio do Tribunal; carecemos de uma profunda reestrutura930 da actual D1
rec9ao-Geral, ace rca da qual ja existem ideias e projectos, capazes de
por cobro

a

estrutura inadequada do presente e a quadros e carrelras desa

justados da exigencia

inerente

a auditoria

suprema do Estado no

financeiro. E nao se esque9a a necessidade de aumentar
nem

desafio da

0

instala~ao

Do

zes.

Regional da Madeira.

IA.

to da reforma , permito-me destacar uma prlmelra
ratiza~ao.

ideia basica: a
0

Sec~ao

de J

0

IZAR PARA CONTROLAR COM EFIC

7.

lei que

da

io

Tribunal

Ela passa antes do mais,

e certo,

pels

lca e que nao po de escamotear: s6

as leis poderemos ter uma jurisprudencia financeira imune aos desvios burocraticos.

seus

de

delo ajustado de es
cal,

0

interven~ao,

desde que integrado num mo

e funcionamento da

cent

e lo-

Tribunal po de ser umimportante instrumento de reforma administra-

tiva,
nistra~ao

na

que exerce sobre as

Publica, como pela

menta na sua

introdu~ao

de modernos

essenciais de Admide

tiea interna e na revisao das suas proprlas leis de pro-

cesso, que cumpre

come~ar

a preparar no seguimento da lei de reforms, co-

mo ainda pelas reformas dos

sistemas de controlo, da contabilidade

Ii
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ca e do tesouro, que entre si nao podem desligar-se. Ern suma, estes aspeE
tos poderao encontrar a sua essencia e sentido na recria9ao no Tribunal e
na Administra9aO Publica de urna mentalidade de rigor e eficiencia
a qual nao pode confundir-se com as facilidades e a porta aberta

as

ileg~

lidades e ao arbitrio dos burocratas, que tao bem conhecemos da experiencia recente.

8. UM TRIBUNAL DE CONTAS E NAO DE VISTO.

Um outro aspecto da reforma prende-se com a repensar profunda das fun90es e actividades do Tribunal. Parcela substancial dos recursos do Tribunal esta afecta

a

fiscaliza9ao preventiva,

do vista,

prejudicando-se com isto a analise das contas, que esta atrasada, obedece
a metodos obsoletos e carece de pessoal e meios que permitam detectar

a

tempo as erros na gestao dos dinheiros e do patrimonio publico,
as responsaveis par infrac90es e censurando as praticas erroneas de gestao financeira. Ora,

0

Tribunal de Contas deve ser um tribunal das contes

publicas, mais do que do vista. Importa proclamar com clareza, como a T
bunal ja tem

, a priori dade da fun980 de avalia980 das contas e

gestao financeira das entidades publicas, relativamente a um controlo

de
pr~

vio que em muitos paises assume natureza exclusivamente administrativa. A
analise da gestao finance ira , em tempo util e

metodos modernos de

auditoria, devem de futuro consagrar-se a essencial dos recursos e da
aten9ao do Tribunal, pois

e essa

analise que melhor garante a regularida-

de e qualidade da gestao publica, numa perspectiva de legalidade democratica, sanidade financeira e qualidade economica e tecnica,da qual

ra

decorr~

a oportuna censura da rna gestao e a puni980 dos respons8veis por irre-

gularidades financeiras. A politica financeira e da responsabilidade nor-

- 17 -

mal da

financeira deve ser a parte rnais nobre

a

da actividade do T

de Contas.

Todavia, 5e a

va

modi

no

seguimento destas razoes, ela nao poderia desaparecer num apice ou ser
da neste momento. A experiencia demonstra-o de modo evidente:

substi
de

evita

0

visto do Tribunal de Contas, tem

0

ilega1idade, pOI' vezes mesma
centraI'

0

e de juri
0

uniforme, pa1'0

de

11

man tendo este apenas nos casas em que e um

instrumento de

tia da

dar mais

a

das contratos financeiros e dos contratos da

Publica do que a actos de
levante. As medidas

do

sem signi

tomadas neste

atrasos excessivos,
vai encaminhar para

ser

° Governo,

io da legalidade das

° prejuizo

financeiro

, que permitiram, com urn es
da Di

extraordinario do Tribunal e dos

evitando

descon-

de spaio do Tribunal e reduzir

tas a controlo
fiscal

raias do

vista, nos casas mais

ra os serv

a

recuperar

tadas pOl'

o

no sentido de tornar eficiente
, reduzindo-lhe as

que ele tem causado

° controlo

excessivas

a necessaria

dos

cursos existentes na

e
re

e finan-

ceira das contas publicas. Assim modernizaremos

°

, sem

dar

pa~

50S precipitados, que

uma Administraq80 Publica moderna, do-

tada de

tadora da

internos e

jariamos , mas que,

9. UM TR

, como tanto

, ainda nao temos em Portugal.

ICO.

Permita-se-me, enfim, sublinhar a necessidade de 0 Tribunal
se assumir como uma consciencia finance ira da Administra98o, sem perder a

- 18 -

discri~~o

seu

jurisdieional e confirmando as altos

padroes eticos que tem sabido manter. A sua voz deve, como a voz de consciencia, ser critica e exigente. E, porque se trata da consciencia instltucional de um Estado democratico, ela ha-de assumir-se 8em tibieza junto
do povo, da opiniao publica e dos 6rgaos de soberania, denunciando as
galidades e a mau usa dos recursos publicos, sem interferir no juizo

1

tieo de decisao, mas avaliando a etica, a competencia e a eficiencia

da

gestao dos

dinheiros ou pelo patrimonio

como tudo 0 que

e publico,

, que,

pertence ao povo, em cujo interesse

0

Tribunal

de Contes deve agir e falar.
Importara, entao, assegurar uma presen9a efectiva do Tribunal de Contes junto da opiniao publica, at raves da divulga9ao de rela
rios bem elaborados sobre a gestao financeira do Estado; conseguir 0

es

clarecimento dos servi90s, de molde a melhorar a legalidade e a funcionalidade das suas actividades, a que

e de

longe preferivel

a mera

punt

de alguns infractores; enfim, ha que refor9ar a constante presen98

inde-

pendente e discreta, mas nao silenciosa nem passiva, junto do Parlamento,
como e proprio dos tribunais de contas em todos os regimes democraticos,
e do Executivo, que no 6rgao de auditoria financeira pode ter

0

melhor

aliado na defesa do interesse publico e na moraliz8980 administrativa.
Permita-se-me afirmar em publico que a vontade do Tribunal de Contas
claramente a de dialogar, sem perder a

i~ndencia,

e

que se nao confunde

com isolamento, nem renunciar aos seus poderes, que sao garantia
tal de uma

idade democratlca efective.

10. 0 MOMENTO DA REFORMA.

Como disse na minha tomada de posse, a dimensao das necessidades que suscitam uma re

do Tribunal de .Contss e enorme desde

muito; nuncs, porem, como hoje tantos factores se conjugaram para ser

ha

- 19 -

cito confiar no seu bom

Tribunal e

vontade do
da existe

ito. 0 primeiro motor da reforma
0

ser

seu empenhamento: essa vontade comprometl

muito, e a posse de V.Exa.,Senhor Conselheiro Gomes da Costa,

confirma que nao sera pelo Tribunal que a sua profunda renov898o dei
de se fazer. Ao Governo competira tamer inieiativas diversas, nomeadamente no tocante

a

administrative do pessaal, das

dos

meios materiais, e ainda dendo sentido as reformas da Administra920 e das
Finan9as Publicas, que enquadram decisivamente 0 fim util de um novo Tribunal de

, factor de modernidade e de democracia efect.=.v8. A prese.r2
mais uma vez por aetos as pa-

Secreta rio de Estado do Or98mento, can

na constru98o do novo Tribunal de

lavras de
imprescindivel

bem como a do Senhor

das F

98 e a aC980 de V.Exa.,Senhor

0

E ainda

lica, que na

empenhamento da Assembleia da

Lei

do

Or9amento, ja 5e vinculou a decidir sobre a materia.
Trata-se, pois, de dar em breve mais este passo na

constru~80

da democra-

cia. 0 desafio toea a todos os 6rgaos supremos do Estado, pois e

em2

do [stado a cria980 de urn Tribunal de

Ida

de financeira a

e em

for~a.

capaz de garantir a

0 Tribunal de Contas tem

tan

to quanta pode, dispoe de um projecto, esta pronto para dialogar. A
vra cabe agora aos outros

6rgaos de soberania.

Estou certo de que ela

vira em tempo util.

10

SOUSA FRANCO)

DISCURSO PROFERIDO POR SUA
VI

I

DO TRIBUNAL DE C

IA 0

s

stro

s
do

do Tr.i

1 de

s

e meus Senhores

sao os meus sent

to

Exce

com Vossa
do rneu

para

Contas,

1

nome

s
eu desejaria

se

num acto

to

screto e

ao

e s

o

Je~

ssoa.

s,

se.

vezes acontece, fomos

• como
acontecimen-

tos.
As

s e

nal

0

momento

o

a este acto uma

Tomo-o como urn s

1

,

se

uma

se

a

1, ja

e no es
a
te

cas as suas estruturas e, no
a sua

rea

f
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Pais, cujo ritmo se tornou muito malS complexo e exigente.
tua~ao

Sl

esta a solicitar do Tribunal uma cuidada, permanente

decidida

interven~ao

nas suas variadas formas de controlo

legalidade das despesas publicas e da gestao efic
caz dos

da

e efl -

servi~os.

Onde se tratar da
o Tr

e

a'plica~ao

desses dinheiros: ai deveria estar

1 de Contas como unico orgao nacional do seu controlo

externo, tal como constitucionalmente esta def
Por

amos

nos

nentes cons

tao j

s que acabam de ser feitas

o Senhor Presidente, tern
porem,

para

0

nos permitam Vgs Exgs acrescentar

E urn facto
de f

ciosas e

ico e
ira do

0

rtl
como

fazer.

Pedlmos,

sumas notas.

desajustamento entre a real1da-

s e a estrutura actual em que assenta
que nao di

0

nem
nem de ins-

tala~oes

fis

cres

em quantidade e

que comportem a

ses e de

j

presen~a

forma~ao

e

qual,

obstante os. j
to,
to tem
baixa

de

-ta a

de

ormatiza~ao

, se

dos serVl-

do zero,

nao

zes virem a alertar, repetidamente e de ha

mUl

desta,

a

ica diversificada

espa~o

urn sitema actualizado e eficiente de
0

a-

ios.

Torna-se imperioso dispor de
~OSf

neces

como de outras

para uma cada vez
rendimento dos

servi~os

s

e para a desf

s

tan

e

ia
imagem

do tribunal.

o

que contrasta com um volume crescente de entrada de processos

quer de contas quer de"
dos 150

1

ston,

estes a

s, e aqueles com urn

hoje a
de

-
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Para nao fa

rior em 50% ao das saidas.

da i

iveis para a emissao do parecer da

dos meios di

~

Geral do Estado, que

um dos

lncipais, senao

objectivo e

cifico do Tribunal de Contas

da Constitui

da Republica Portuguesa.

Este es

de

Conta

r com total dedi

zo da sua

artigo 2l9Q

e lealdade

Assim se

s uma palavra de sincera

nao

o

s

neces

Desde 1976 vem-se assi
ria e

1,

s reformas de

de mu

incluindo ados

tornar esses

e

do Tribunal de Contas

visam, certamente,

s

mais

tem-se

Sf

agora, a ins

o facto incontes

se vinha esvaindo entre urn esf
sou de uma ilusao.

e assinalavel de urn forte e

penho do Governo voltado seriamente
Contas e

festo

0

blica ter as
1

s

, uma nova e

Neste momento,

aquela ini
Vg

nuado a as-

ficante e desfocadas a

inglorio e uma esperan9a que nunca

de

licos

s j

A contrastar com estas rees
sistir f

sem pre

lembrar neste momento a devo-

a quem

do

para

a.
ra justi

d~

1.

e desalento dos magistrados que

o tem vindo a se

nal

.,

nc

0

a par de outros

sas tem

a desmoti
j

a

Ex g ,
com

0

a

emdo Tribu -

ito de a As
do Governo, a

Senhor Presidente l

a

seu re

ito universi

frente dos destinos
a

- 26 -

notoridade de hornem publico, a sua integridade de
de independencia, a facilidade natural na cr
ente de saudaveis rela90es
num clirna de

stigio,

cter e
de urn arnbi

, com manifestos reflexos

logo se fizerarn sentir l

apesar

do

curto espa90 de tempo em que aqui se encontra.
Tudo

s~o

razoes bastantes de confian9a e garantia segura

ter chegado, finalrnente, a

do Tribunal

de
de

Contas.
A terrninar,

sejariarnos

sentar os nossos reconhecidos a

gradecirnentos a todos os que honrararn e valorizaram
acto com a sua

pres

este

o
Lie

s

POR:

Contador-Geral do
de
com 0 Tribunal de Contas das

,I

SllMARIO:

PARTE

I -

Orgaos e Servl90s que superiormente
estabelecem a liga9ao politica

de

Portugal com as Comunidades EurOpe!
as.

PARTE II -

Orgaos e Servi90s/0rganismos portugu~
ses com atribui90es nos seguintes do minios:
I- dos recursos proprios;
lI- do Fundo Social Euro peu (P.S.E. )
III- do F.E.O.G.A.rienta9ao:

CApITULO

IV- do F.E.O.G.A.-Sec9ao
Garantia;
V- do F.E.D.E.R ..

0

PARTE

ORGAOS E
A

LIGA~AO

SERVI~OS

I

SUPERIORMENTE

POL1TICA COM AS COMUNIDADES EUROPEIAS
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1.

GOVERNO

Nos termos do artigo 185Q aa COflstitui<;:ao da Republica Portuguesa.

de eonduqilo da politiea geral do pais e

Govemo

"0

ea

orgilo

orgilo superior da administraqilo

0

publiea".

o Governo constitui urn dos

os Mil1istros e

10 Primeiro Ministro,

aa

do artigo 186 Q ,

de soberania (artigo 113Q, aa Constitui<;:ao),
os Secretarios e Subsecretarios de Estado

nQ),

Constitui
, legislar sobre a

Ao Governo cabe, nos termos do nQ2 do artigo 201Q, da Constitui

sua

e funcionamento.

pr6pria

Assim,

pe-

0

Governo actual

~

I GOVERNO CONSTITUtIONAL

creto-Lei nQ 497/85, de 17 de Dezembro,

~

aprovou a sua Lei

ca

De

no ambito do Ministerio dos

1"I1"1"llPI1u!n.

Estrangeiros. a SECRETARIA DE ESTADO DA
tamento ao
atri

estao cometidas atri
sao aferidas

no Secret§rio de Estado
Estado

a.

no domfnio da

do Ministro dos

a

aa

ros

• como toaos os outros Secretarios de
).

de "".YI"".Ta'''''-;a pr6pria. mas tao 56

nao d1

os

Tais

2.

o Ministerio

ros

dos

do com as directrizes do Governo, a

(1)

departamento do estado ao
e

formula~ao,

A",L.UL<W

da

cabe, de aeorHi ea externa

SECRETARIA

dos

os

ros compreende varios

servi~os

internos e alguns

aas quais destacamos:

Quja

DE

EUROPEIA.

ESTADO DA

apo;o,

e0

, como atras dissemos. alem de outras, a

de Portugal,

o Ministerio

(1)

LEI ORGANICA

foi aprovada pelo Decreta-Lei

nQ

529/85, de 31 de Oezembrc.

de

-
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(1
a DIREC~AO-GERAL DAS COMUNIDADES EUROPEIAS;
e

12

- a COMISSAo INTERMINISTERIAL DAS COMUNIDADES EUROPEIAS.

De notar que
~ao

0

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros delegou no Secretario de Estado da

EUfopeia a competencia para despachar todos os assuntos relativos a Direc~ao-Geral

das

as e a Comissao Intermlnisterial para as Comunidades Europeias.

Comunidades

Servi90s competentes

3.
De referir, ainda, por Ultimo, que

artigo 6Q que

temente na

0 ~ecreto-Lei

nQ 527/85, de 31 de Dezembro,

no

seu

"em cada fviinisteY'io ou serviqo do Esr;ado repreBentaao pennanerl
Comissao~

serao criadas as estruturaB organicaB necessQrias

Q

coomenqao interna dOB assunr;os eomunitQrios / ... /" .
Assim.e a tftul0

ificativo:

- no Ministerio aas Finan<;as, fo; criado, pel0 Decreto-Lei

I1 Q97,

de 16 de Maio,

o GABINETE DE ASSUNTOS EUROPEUS;

- no Ministerio das Obras Publicas,

e Comunica<;aes, foi

pelo Decreto-lei nQ 270/81, de 3 de Setembro,

0

criado

GABINETE PARA AS COMUNIDA -

DES EUROPEIAS;
- no Ministerio da

cu1tura, Pescas e

-Lei nQ 247/86, de 23 de Agosto,

0

Alimenta~~o.

foi criado, pelo Decreto-

SECRETARIADO AGRICOLA PARA AS

RELA~OES E~

ROPEIAS.

4.

DAnES EUROPEIAS

o Decreto-Lei
(1)

nQ 459/85, de 4 de Novemoro

(3t

criou a

"REPRESENTA;;AO PERMANENTE DE PORTU-

A qual compete coordenar as ~c~oas nos dominios da politica externa referentes aos as
suntos das Comunidades Europeias [artigo 79 do Dacreta-Lei nQ 529/85, de 31 de Dezembra,
e Decreta-Lei nQ 526/B5, de 31 de dezembro);

(2) Orgao de apoio aa qual cabe assegurer, de acordo com as directrizes do Gaverno. a co ordenaq80 entre as diversos ministerios.
regi5es aut6nomas e serviqos do Estado, com
vista a definiqao das poslqoas a assu~r pelo Govarno Portugu@s nas diferentes instl
tuiq5es Comunitar'ias (artigo 12Q do decreta-Lai nQ 529/85. de 31 de dezembro e Decreta-Lei nQ 527/85, de 31 de Dezembrol;
[3]

Alteredo pelo Decreta-Lei nQ 362/86. de

26 de Setembro.
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GAL JUNTO OAS COMUNIDADES EUROPEIAS" , em Bruxelas. a fim de assegurar a defesa dos
ses do

Este

~tado Portugu~s

junto das

Institui~aes

Comunitarias.

coexiste com os representantes de Portugal junto de cad a instancia comunitaria,

indicados na

Resolu~~o

do Conselho de Ministros nQ 21/86, de 23 de Abril.

PARTE
ORGAOS E

PORTUGUESES COM

ATRIBUI~OES

NOS SEGUINTES

CAP1TULO

1-

CAP1TULO

11-

CAP1TULO
CAPiTULO
CAP!TULO

II

I11-

DOS RECURSOS PR6PR10S
DO FUNDO SOCIAL EUROPEU (P.S.E.)
DO F.E.O.G.A.

IV - DO P.E.O.G.A. V - DO P.E.D.E.R.

SEC~AO ORIENTA~Ao
SEC~AO

GARANTIA

RECURSOS

CAPiTULO I

1 •

os cornunitarios,

ta aos recursos

No que

do Estado para 1986 - lei

~amento

come~arernos

9/86, de 30 de Abril

rlQ

-

por referir que a Lei do Or
16Q di

no seu

no

"08 recur80s proprios comunitaY'ios seriio contabilizados no orqamen

nQl que

to do Estado em capitulos especiais de receita e de despesa".

Tern, assirn, um

oesta area a Di
dos

Mas. no que concerne ao
coles",

vements

af,

da Contabilidade Publica.

recursos, v.g. direitos aduaneiros e

rr~smos

0 servi~o "''''',,,oTa''Tn

e,

, de seguida, em que termos tal apuramento

por natureza,

e feito

DAS

i1

e bern assim como

e feito

0

seu con

trolo.

APURAMENTO DOS

2.

"PR!L~VEMENTS

AGRICOLES"

Em cada

, servi t;O ou

to de 1

• calculos mensais

Existem cerca de 63

de despacho, sao efectuados, a parti r do Ii vro de reg; s es direitos.
e postos

delega~oes,

registo dos direitos,

dizer que

o que

que

de
0

n ..",..""rjo'"

ali

e

sistema de

centralizade.
Os direitos constatados em cada del
transmitidos, mensalmente, ao

a central i

Este
que,

pOl" sua vez,

mi tern

a 0; "''''''f'iM._

E1 s.

de

da,

au

servi~o

servi~o,

destes elementos e comunica-os
do Tesouro e

a Of reC:Cil![I-tOJe

diagrama do circuito:

,sao

de que aerlel'UJem

de contabilidade da Al

centralizar os montantes

0

no livre de registo de 11

a Di
nas

"".. u""-"",,

das fl.l

Alfandegas,

da Contabilidade PGblica.

os

2

comun cado ate ao quinto dla do 17!es seguinte

~

comunlcaceo ate aa
decimo dia do mes
segulnte

comunica980 ate ao
quinto dia do mea

~

seguinte

POSTOS DE OESPACHO
DEPENOENTES DIRECT
r"lENTE OA SEDE

ate ao dia

Ib

D,CI

CONTASILIDAOE

p~BLrCA

ate ao 20Q dia do mas seguinte

3.

SISTEMA

No que respeita ao sistema de controlo, ha a distinguir
tra~ao

Publica e

° efectuado,

de uma forma

0

controlo levado a cabo
o Tribunal de Contas.

a Adminis-

-

43 -

3.1
a) DIRECgAO-GERAL DAS ALFANDEGAS
declara~Oes

Toaas as

sao conferidas pel0 6rgao responsavel. sendo liquidadas de imediato.

Os montantes sao registados no livro de registo de

liquida~Oes

sui colunas contabilfsticas controlaveis a Iiona e a col una.
contralo

funcionario encarregado aa

0

escritura~ao

e

0

que,

par seu turno,

pos-

sao responsaveis par este

Chefe aa

ou

aelega~ao

servi~o.

A verifica~ao e a reverifica~ao t~m tam~m um lugar importante. nao 56 ao niyel proces·sual

e de

entretanto ja

o livro

o resumo

como tambem no que respeita ao controlo da 1i

de mercadorias,

classifica~ao

stada,

de registo de

podendo eyentualmente dar origem a rectifi

liquida~~es

e somado

mensal respeitante aos recursos pr6prios comunitarios apurados

plicado. ao

SerYi~o

e enYiado,

em du -

de Centabilidade da sede aa respectiva Alfandega.

Esta totaliza os dados recebidos e envia
dade da

aiaria, semanal e mensalmente.

das Alfandegas,

Direc~~o-Geral

0

resumo, em duplicado,

acompanhado de um

~ Reparti~~o

de Contab;l;

ar dos mapas-resumo atras

indicados.

A Direcclo-Geral oas Al

da conhecimento dos totais obtidos

as

do

Direc~6es-Gerais

Tesouro e da Contabilidade Publica.

o controle

do apuramento e da

Alfandegas

coloca~ao

des recursos pr6prios comunitaries

e feito.

nas

• a dois nfveis:

- ao nfve! dos

servi~os

regionais.

de Confer~ncia

do Director da Al

mente

- ao nfvel central.

Inspec~!o

Final, d1

e
Aduaneira. dependente do Oirector-Geral das

Alf3ndegas.

b)

INSPECgAO-GERAL DE FINANgAS

De harmonia com

0

Decreta-lei n2

mo servico de fiscal;
coordenar as

ac~aes

• de 1 de Julho,

e de apoio tecnico do Ministerio das

de controlo dos recursos

de

~

Finan~as.

comunitarios.

Finan~as.

co-

cabe fiscalizar e

- 44 -

3.2 -

CONTROLO NACIONAL EXTERNO (INDEPENDENTE)

Nos termos da Constitui<;ao e da Lei,

0

Tribunal de Contas

qual compete a fiscalizaqao financeiro superior"
te, a qual se traduz nomeadamente no emissao

GO

e0

orgao de soberay,,,,a ,.}.(
ae uma +'orma indepenae y,

parecer' sobre a ''7onta

ral do Estado.
Constitui tamoem

0

Interlocutor do Tribunal de Contas das Comunidades Europeias.

..;~

5 -

E
NO

DO

F~S.E.

SOCIAL EUROPEU

L

EUROPEU

1. 1.

0 Interlocutor national

FUNDO SOCIAL EUROPEU,

Este

tem

F.S.E.

e

criado

PARA OS ASSUNTOS

Decreta-Lei nQ 156-A/83, de 16 de Abr1

MINIS-

0

TERIO DO TRABALHO E

de

auton~~ia

admini

va au financeira.

exausti

do

As atribui

arti

3Q do Deerete-Lei atras

indicado.

De notal",

pOI'

ultimo, que a

izada,

mkleos

is (artigo 6Q do Decreta-Lei citado .

1.2

deixar de se referir

!\lao

DO FUNDO SOCIAL EUROPEU canstitui
PEU, tal rlae
ea

DEPARTAMENTO PARA
0

as

ASSUNTOS

FUNDO SOCIAL EURO-

nterlocutor

, uma arti

de

todos os pro -

tarios.

ae financiamento dos

E assim que a
!'lador nacional da
fi!'lal'lciamento

e programas

os

FEDER, FEOGA. FSE e BEl
os normativos rlnanceiros

No exercfcio das suas

definide$

s de candidatura e

0 .:.!!:=:..:.:.::::..-=::..::::.....:-;:~~;;:;.

da

EUOOPEIJ (vide nils 3 e 'I , da

).
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2.

Neste numero abordaremos dais aspectos distintas:

E APRESENTAcAo DOS PROJECTOS SUSCEPTIVEIS DE FINANCIAMENTO PELO

2.1

F.S.E. ;

e

2.2 CIRCUITO DOS RECURSOS DO F.S.E. RELATIVOS AOS PROJECTOS APROVADOS PELA COMISSAO GAS

NIOADES EUROPE lAS.
Oesenvolvimento:

2.1

zadamente definidos

Todos estes
icado no

'Oiarlo da

a

ica , IIi! Serie, nQ 125. de 2 de Junho de

1986.

Neste DESPACHO sao estabelecidos, de harmonia com as normas comunitarias
qui sitos e a forma de
apoio

do FSE

Tais

dos

pelos

smos que

vas, os re beneficiar

de

nomeadamente a nQ2).
deverao ser

nos n(ideas

s do

Li'.mil".n n

para os Asslintos do

Fundo Social
Feita a sua analise e

o

os mesmos enviados a 01
Apr-ol/ados os

do Fundo Sod a1

para os Asslintas do Fundo Social
da Comissao das Comunidades

a Comissao das Comunidades Europeias,

gal as I/erbas do F.S.E. para

0

seu financiamento?

E do que trataremos no nUffiero segllinte.

$~O

como sao rnovimentadas em Portu

- 47 -

CIRCUITO

2.2

RECURSOS DO F.S.E. RELATIVOS AOS
PELA COMISsAO DAS COMUNIDADES

2.2.1

NOTA

NACIONAL

A

E sabido que os

candidatos ao financiamenta do F.S.E. terao de ter uma Contribui

publica nacional.
anualmente necessarias a contribui~ao
o F.S.E. sao fixadas

nanceiramente

Social. ate 15 de

79.

do decreto-Lei

De

notal" que
".nm....""·c

dos ministros das

pOl"

Finan~as

e do Trabalho

do ano anterior, sendo

nQ

40/86,

de 4 de

go

).

Instituto de Gestao Financeira da

efectuar a

Social

do.

seguran~a

e0

-Lei nQ

smo

i

co,

ao

social. assegurar ()

mento do. "'A"""""-"" n'N'''''''''''''''''' e propor eventuais a1

go 2Q do

s

Decreto~

• de IB de Junho).

2.2.2

A

Fe; ta esta nota
na

a, passemos agora a
de contri

do

83/673/CEE.
a)

tui

ci

o Institute de Gestao Financeira do.

rarl!;a Social e

0

i co. naci ana 1 das

verbas do F.S.E.

relativa a GestiIo do Fundo Social

e0

l::IU"""U,H

SOC IAL,

tadas em insti

Instituto de Gestao Financeira da

para os Assuntos do Fundo Social

TRABALHO E

DO F. S. E.,
da Comissllo

quando dao entrada em Portugal sao

bancarias, em contas cujo titular

cii'll

circuito cia

, segundo modelo anexo a

de 22 de !)ezembro de 1983.
as

1'10

icado no Diario da

So-

( DESPACHO 00 MINISTRO DO
ica, II Serie, n2 72, de 27 de

~o de 1986).

b)

estas contas sao exclusivamente movimentadas por transferencia do F.S.E. e por

levantamento a efectuar
de

o Instituto de Gestao Financeira da ,.,rmr,,,,,',, Social, mediante
a emiti yo
o Departamento para os Assuntos do Fundo Social

c)

processamento do

0

devera obedecer

as

normas constantes do DESPACHO

SOCIAL,

DO MINISTRO DE TRABALHO E

icado no Diario

aa

ca, IIg Serie, nQ 103, de 6 de Maio de 1986.

3 -

CONTROLO NACIONAL

Neste mlmero indicaremos as 6rgaos ou servic;os que, no plano nacional, exercem
10 ou fiscali

relativamente aos

cofinanciados

TROLO PELA

ndo

o F.S.E., dist;

CON-

0 CONTROLO NACIONAL EXTERNO

e

(INDEPENDENTE)

3.1

CONTROLO PELA ADMINI
a)

DEPARTAMENTO PARA OS ASSUNTOS DO FUNDO SOCIAL EUROPEU

Nos termos aas alfneas f) e g). do artigo 32 do Decrete-Lei nQ
promover a

il'lcumbe a este
dos

vos atestados, bern como assegurar
Comissao das Comunidades, l1omeadamel1te

cado 110

Di~rio

utili

e certificar, quer factual quer contabilisticamente.

o Fundo Sad a1

efr., ainda.

aa

de controle

0 n24. do """'1-'''''''

de contra loa

o as

0

atra~es

da

os

ci

Social,

do Ministro do Trabaiho e da

i-

lea, lIg Serie, de 9 de Abril de 1986.

da

Comissao de controlo criada
Social, das

Finan~as

dos Minlstros

o

do

Trabalho

icado no Diario da

e da Industria e

blica. Ilg Serie, de 22 de Setembro de 1986.
que a contrihui

0)

leas, que nao

por outras entidades

para os Assuntos do Fundo Social

0

que deverao

e feita

nacional dos

,sao estas

e contralo, limitando-se

ao seu

to a fazer urn controle por

dJ

INSPEcr;JfO--CERAL DE FINANr;AS

terio das

Finan~as,

cabendo-lhe

servi~o

de fi scali

tarios (Decrete-Lei nQ 173/86, de 1 de Jul

dei
da

dos fundos

e

-- 49 -

3.2 -

CONTROLO NACIONAL EXTERNO

Nos termos da Constitui

e da Lei,

0

INDEPENDENTE)

Tribunal de Contas

nia ao qual comper;e a fiscalizaqao superior externa
constituilldo tambem

0

e 0 orgao
FinanqaB

interlocutor' do Tribunal de Contas das Comunidades

as.

800et'C
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CAP1TULO

III

SMOS PORTUGUESES COM

E

NO

DO F.E.O.G.A.

1.
1.1

nos termos da Resol

cho

do Conselho de Ministros nQ 11/86, de 29 de Janeiro e do

dos Ministros das

Diario cia

Finan~as

cultura, Pescas e Al

e da

ica, IIg Serie, nQ26, de 31 de Janeiro,

0

icado no

interlocutor nacional do F.E.O.G.A.

e 0 INSTITUTO FINANCEIRO DE APOIO AD DESENVOLVIMEN

- SECCAo

TO DA AGRICULTURA E PESCAS (I.F.A.D.A.P.).
A NATUREZA DESTE INSTITUTO?

o I.F.A.D.A.P. e uma
fina:l'lceira e

pessoa colectiva de direito

ico, dotada de autonomia administrativa,

a1, funcionando junto do Banco de
01'la1s.

Tern

Fo; criado

, ratificado

o Decreta-Lei nQ 344/77, de 19 de

o Parlamento --

Lei oQ

14/78, de 23 de

o I.F.A.D.A.P. e tutelado

1.2

De notar que, embora

CAO. tal nao

0

a articul

IFADAP constitua

0

interlocutor nacional do F.LO.G.A - ORIENTA -

oac10nal dos

e programas

s

de

candidatura aos Fundos Estruturais Comunitarios ( F.E.O.G.A.-ORIENTACAO. F.S.E. e F.E.D.E.R.),
Na verdade, a Resol
tro do Plano e da Admini

do Conselho de Ministros nQ 11/86, de 29 de Janeiro, atribuiu ao Minisdo Territ6ri 0

0

de

e programas. de harmonia com as normes financeiras definidas
Tal

cOClrd!~nac<!o

faz

sera
o i

naciol1al
o M'nistro aas

Fil1an~as

a Comissao Tecnica Interministerial de Pianeamento
do F.LO.G.A. -

)

) ,aa

.
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2-

FINANCEIROS

2.1

A 0

do nQ2, do

POI"

dos Ministro$ das

ao Gaverno as medidas

slativas e outras para

0

originarios dO F.E.O.G.A. -

amenta (C.E.E.) nQ 355/77,

ementares internos.

lea a Decreta-La

nQ

das normas constantes

do

a conceder para a meihoria aas

de

as.

o processo tendente a candidatura de

E este Decreto-lei define

2.2

pr'opor
niUlcei -

em

da

relativo

e comerciali

0

Instituto

icado no Diario da

de Julho. estabelecendo os mecanismos

assim,

eultura, Pescas e

e da

bem como os meios

Neste senti do. foi nomeadamente
14

Finan~as

a Comissao Directiva do LF.A.D.A.P. ficou incumbida de

, atnis citado,

Al

1"0$

~

I N T ROD U

circuito dos meios financeiros.

CIRCUITO DOS RECURSOS FINANCEIR

REGULAMENTD (C. E. E.) nQ 355/77

dos

-

comum para

melhoria da

e cOfl!erci a 1 1::a

e da pesca.

De acordo com

0

nQ2 do

I.F.A.D.A.P.

e0

2Q do Decrete-lei nQ 187/86, de 14 de Julho,
smo interlocutor em

, 0

subsfdio comunitario sera de 50% dos custos

Nos tennos do

a decisao da

1"'""",,,,;,,, do

e ao I.F.A.D.A.P ..
ra "tranche"

0 seu

0

e comunicada

do concurso F.LD.G.A. e das

mesmo ser

sao

ao beneficiari
0

da

Nacionai s

efectuadas e 11
dos documel'ltos

vos que comPl".Q.

pa!Jamen1eo

Do total dos montantes aas
mesmo.

, a masma

das

sma interveniente,

e,por intermedio do l.F.A.D.A.P. faz

te maXllllO '''''''''''In.-r
vam

s;

amenta (C.E.E.) nQ 1685/78, os circuitos para a

decisoes do concurso f.E.O.G.A.,bem como do

os) devendo

de

a (F.LO.G.A.);

e Garantia

Em

do FunGO

0

• 20% fica reticlo ate

real
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De posse de toda
analisa a

o I.F.A.D.A.P. visita

documenta~ao

0 em:Dr.~ee~na

e

pOl' forma a poder confirmar a sua regularidade

F.LO.G.A. solicitando a este

pagamento, au sua

0

, e simul

mente paga ao beneficiario a parcela dos Fundos Nacionais do P.I.D.D.A.C. aprovadas para os Projectos;
Sa

0

Fundo nao necessitar de quaisquer

informa~5es

adicionais, enviara ao I.F.

D.A.P. os respectivos meios financeiros informando do facto
-

Verifica-se este procedimento todas as vezes que
das

tendo sempre em

Preve-se que as "tl'anc:he8"

0

0

beneficiario;

beneficiario sol cite

0

real e efectivo al'ldamento do

0

solicitadas nao u1

t

re S,

".nliP''''!''

maximo, ser
Se

0

projecto estiver totalmente

xelas,

0

beneficiario

solicitar

da sua
total concurso das

0

nais quer comunitaria, devendo no entanto comprovar

REGULAMENTO (C.E.E.)

nQ

2908/83 -

0

em
, quer o<lcio -

seu total

, modernl

eomum para a

tura.

vimel'!to da

o subsidio

co!llunitario varia de acorao com

0

tipo de

Frota de pesca

35% dos custos

s;

Aquacultura

40% dos custos e1

s.

amento M

Neste

direetas e

, sendo:

indirectas;

AC90ES DIRECTAS
Os fundos s6 estao disponiveis
e

0

a concessao do subsfdio

empenhamento do projecto dos capitais

o pagamento do subsfdio
de quatro

a C.E.E.

previstos;

e efectuado

Ittl'anc:he8 '1 de acordo com

0

no mfnimo de duas e no maximo

tempo de

to

AC90ES INDIRECTAS
Constituem

as

af ectuadas

o Estado fo1embro

o Estado Membro e que

do i

-

53 a Comunidade.

amento (C. E.£. )

ntes

icam-se as

pesca

caso do sector

vos:

nQ

D1rectiva do Conselho 83/515/CEE .

REGULAMENTO

. LL) nQ

797/85

..

Relativo

a melhoria

aa eficiencia das estruturas

as.
amento

Este

e

F.LO.G.A ..

nancia. atrav€s

quer naci
Comissao

As

indirectas as

comum de

as, atraves
P. todos os

• F • .11..

tar:a , sendo reembo 1 sado no

nte nos termos da

sao

de 1986.

de

cormcedi das

do

ambito deste

da

amento revestern a

fOl'TIl<l.

de subsfdios a

nte forma:
de aeordo com

Em "

venda em

ro

ugar ser efectuado
tim~ 0

do investimento

ano de

0

0

auto-financiamento e

subsfdio.

nv€stimentos

A ultima

realizados e

da

0

"tranche"
el

credito

e

a-

de urn rei

o

de \/lsita if

co para

Par este

amento

e insti

uma

, assim como as

do sector
a

a efecti

duradoura dos recursos naturais

As

a

no ano
o e5tado

origens:

P.

Verbas

do

5es,

cultura,

da

F.E.D.G.A. 56
nte,

estrutural

a das di\lersas

indirectas, a

cias

Desen\lol\1imento

sa a melhoria aa si

bilidades de

Em virtude de se tratar de

da

comum que

0

e processa-

ir ate 75%.

, ao abrigo deste

amento, tem as

ntes

-
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no ana transacto.
Compete ao I.F.A.D.A.P.:
fazer

"'".",,.,,,,,,nTr. dos

0

inseridos nos programas anteriormente ela-

o Ministerio da Agricultura, Pescas e Al
Calcular os subsfdios a pagar;
Efectuar

0

processamento do subsfdio a entidade que vier referida no

e de acordo\offi 0 pi ano de uti 1i Zi.l\;aO prey; 5 to e tendo em
<;1'10

a real i za -

efectiva do
zar os

dos de reembolso.

Os subsfdios sao concedidos em duas ou mais

REGULAMENTO (C.E.E.) nQ 2239/86,

relativo a uma

comum para melhoramento das estrutu-

ras vitivinfcolas em Portugal.

Este

dais tipos de interven\;ao;

amento

da vinha;

A

o abandono
A

aplica~ao

definitivo

) da actividade em parte ou no todo.

da ac\;ao para a reestrutura\;ao da vinha

do Portugues a submeter a aprova~ao da Comunidade.
rido

a
S6

de urn PROGRAMA

apes a finali

e

do

se estabelecerao os circuitos.

No abandono definitivo da actividade esta

sta a concessao de premios de arranqlle aos viti-

cultores que substituam essas areas por outras culturas.

Os circuitas,para esta ac\;ao, sao:

o Beneficiario
mam as dec!

faz

0

do Beneficiario e a

ooter
servi~os

aos Servi\;os do M.A.P.A.;

pedido e

•

0

vidade;

Beneficiario entrega

0

processo

nos

onais do I.F.A.D.A.P.;

o I.F.A.D.A.P. faz a analise do processo e informa
o que lhe

0

Beneficiario do montante do

e atribuido;

s de verificar que fOl efectuado
do

estes

0

arral'1que.o I.F.A.D.A.P. faz

Para efectuar

0

o

pa(lamenl;o do

55 -

I.F.A.D.A.P.:

0

Solicita ao F.E.O.G.A. a
adiantamento para os

, bern como os

ci

va

dos de

os;

a ca rgo cia Co-

o reembo 1so da

Solicita ao F.E.O.G.A.
munidade;

Utiliza os funeos nacionais do P.I.D.D.A.C.

3-

CONTROLO NACIONAL
de fiscali

Vejamos, agora, quem no plano nacional, exerce

cofinanciados

POBlICA e

PELA

3.1

0

disti

ndo

0

CONTROlO EXTERNO (INDEPENDENTE).

CONTROLO PELA
I.F.A.D.A.P.

a)

o sistema

F.E.O.G.A. -

0

, relativamente aos

de fiscal

efectuacb

0

LF.A.D.A.P.

dos Beneficitirios para

dos fundos F.E.D.G.A. processa-se de maneira identica para todos os

amentos,

a fim de que se assegure que estao a ser

Visita ao

as

normas comunitarias;
a C.t.E. ate a fase final da sua con-

dos
creti
a

£1

.uma vez que os

do F.E.O.G.A. s6 se tornam efectivos

LF.A.D.A.P. ;

ntes

de urn Relat6rio de acordo com os
amento (C.E.E.)

nQ

378/84

comum

a

amentos comunitarios:
sta no

amenta

sta no

amento

(C.E.E.) nQ 2908/83;
amento (C.E.E.) nQ 1685/78

para a

comum

(C.E.E.) nQ 355(77.
Ainda

meses

clUB.

aeordo com os

amentos referidos.
dos

0

I.F.A.D.A.P. no maximo de dois

• submete a Comissao urn relat6rio que

- 56 -

- as

pe~as

justificativas que serao exigidas e urna breve descri

do

do das mesmas;
, porrnenorizada dos metoaos de contralo utilizados, que servi-

- uma

rao de base a certifica~ao dos documentos a remeter ao F.E.D.G.A ..

Visita a

ora~ao,

sempre que for entendido necessario,

com vista a verifi-

car se os documentos comprovativos apresentados estao de aeordo corn a realiza~ao

dos investimentos e se a

ica~ao

dos fundos esta a ser

correctaIT~r,

ta;
Elabora~ao

de urn relat6rio de cada urna das visitas efectuadas;

Estes relat6rios ficarao devidamente arquivados no I.F.A.D.A.P ..

bJ

INSPEC9AO-GERAL DAS FINANA9AS

Nos termos do Decreto-Lei nQ 173/86, de 1 de Julho. a este
estao atribufdas

fun~5es

no ambito dos

de fiscal;

servi~o

do Ministerio das

Finan~as

Fundos Estruturais Comunitarios. v.g.

F. E. O. G.A.

3.2

NACIONAL EXTERNO (INDEPENOENTE)

Nos termos da Constituic;ao e da Lei,

0

Tribunal de Contas

e0

argilo de soberania

ao qual compete a fiscalizaqilo superior externa das finanqas publicas,
tituindo tamoem
peias.

0

CO~8

interlocutor do Tribunal de Contas das Comunidades Euro-

- 57 -

CAPiTULO

IV

PORTUGUESES COM

E

NO

1.

GARANTIA

CA

I N T ROD U

No que

ta ao F.E.D.G.A.

onario elaborado

urn

Antes

veremos

0
neste

GARANTIA,

o as

o Tribunal de Contas das Comunidades

sma que ern

o

constitui

0

interlocutor do F.E.O.G.A.-

-GARANTIA.

o INTERLOCUTOR NACIONAL DO

2.

o Decreto-Lei

11Q

96/86, de 13 de Maio, eriou, no Ministerio das Finan<,;as,

tiva, financeira e

~as

esta

e da

0

INSTITUTO

&>n.tJ-"-v

Instituto Publico, dotado de autonomia administra-

NAL DE GARAlITIA

o LN.G.A.

.G.A -GARANTIA

al

go 1Q).

ito a tutela do Estado, a exercer,

..::...:::..:=::.:.:..:.:..::.::::..:..:...::.

os Ministros das Finan

cultura, Pescas e Al

Os fins ou atribui

o I.N.G.A. vern definidas no artigo 2Q do Decreta-Lei

tado, tendo os seus

a ou

Posto isto. passemos an""""""",..

o. atras mencionado,

ao

RELATIVO A

3·

(RECEITAS
1.

DO

referidos no artigo 3Q. do mesmo di

E CONTROLO DAS DESPESAS

F~E~O$G.A~-GARANTIA

Quais sao os organismos designad08 pe

autoridades nacionais

como:
a) OrganiBmos
nQ

729/70?

no

artigo 4Q do

- 58 -

Ate

~

presente data foram ja designados e aceites pelas Comunidades Europeias, os seguintes
SIlIOS:
INSTITUTO NACIONAL DE GARANTIA AGRICOLA -ver artigo 3Q, alfnea b) do De -

- 0

creto-Lei nQ 96/86, de 13 de Maio;
INSTITUTO PORTUGUES DE CONSERVAS E PESCADO

- 0

- Decrete-Lei nQ 266/86, de 3

de Setembro.

IJrganismos de

0)

~Yitef'7)en(:ao nO

sentiao dos Reg7A.lamen-r;os-Oase.1.as

diferentes of'ganizaooe2 ae mef'caao:
Neste IlIOmento, foram ja designados;
-

0

INSTITUTO DO AZEI1t E PRODUTOS OLEAGIONOSOS;

- a JUNTA NACIONAL DE FRUTAS;
-

~.

a JUNTA NACIONAL DOS PROOUTOS PECUARIOS.

Qual a natureza aestes organismos:

Sao, tocos eles. pessoas colectivas de direito publico -- institutos publicos, dotados de au
tonomia administrativa e financeira -- tutelades pel0 Estado.

) Mini

s)

\lo(s) •

E'std

2. bis

prev1;s1;o

qU6

estes /)rganismos sejam

no p ~ano loca l:
aJ
Sim. com

excep~ao

bJ
Sim.

do I.N.G.A ..

Pelos serviqo8

aauaneiros[

lodes os Institutes sao apoiados pelas Alfandegas.
c)

Nio.

Pelos seus proprios servicos:

Por outros serviqos[

J..I3BUH,~aOf!

- 59 -

J.

Qual a situaqao das despesas (receitas) do F.E.O.G.A.

em reZaqao ao Orqamento do Estado?
do Estado).

nacional

Fora do

do LN.G.A.,

no

da- Contabilidade

a D1 re(:cao-\:>e

o

S~o
P~blica.

Tribunal de

As contas sao fiscalizadas
tas.

4.

raria (Regulamento/C.E.E. n2
a)
go

123

tesou-

3184/83):

Em que conta sao depositados os adiantamentoB da Comissao (arti

aZineas

Sao

de adiantamentos e da gestao

Funcionamento do

1)

e 2) ?

tados na Conta do Tesouro nQ 0348 - Transfer€ncias F.E.O.G.A.-GARANTIA.

b)

Como sao repartidas peZos organismos pagadores (artigo

a

nea 3)?

o I.N.G.A. faz

face

a

as

di

lidades e

as

necessidades financeiras des or9a -

nismos

c)

Como e por quem sao feitas e centraZizadas as decZaraqoes men -

sais dirigidas
Os organi smos
3184/83,

!J1HH:!{lOn:!~

(artigo 32)?

enviam ao I.N.G.A. os documentos

o

amento

que os cel'ltraliza, analisa e emda a Comissao.

d)

E no caso partioular dos M.C.M. peroebidos ou pagos (artigo 72)?

Os M.C.M.,
1"0

a Comissao

constituam receita
comunicando as

s tera em

Direl::dies-b5'j"a
flOS

I.N.G.A •• que recolhe toda a
dores econ6micos.

va serlio

OM

de

s do Tesouro e das Al
avan~o.

Os M.C,M., como
aas A1

tados na Conta do Tesouao I.N.G.A., que de, serio pagos

e cos

- 60 -

5.

CONTROLO NACIONAL

aJ

Disposiqaes tomadas para

que~

em cada organismo pagador

uma contabilidade exclusivamente consagrada
O.G.A.-GARANTIA (artigo

223

as

ta

despesas (receitas) do F.E.

do Regulamento/C.E.E. n2 3184/83):

- Abet'tura ria conta fi !lancei ra

stos contabilfsticos

b)

Disposiqaes tomadas par'a

pruzos previstos,

0

estabelecimento e trunsmiss(loj)

nos

contas anuais e dos documentos indicados no

52 do Regulamento/C.E.E. n2 729/70 e no Regulamento/C.E.E. n2 1723/72.
- Ver artigo 3Q, do Decreta-lei nQ 96/86, de 13 de Mato.

6.

SISTEMA DE PREVENC;AO/REPRESSAO DE PRAUDES E IRREGULARIDADES
(REGULAMENTO N2 283/72):

aJ A quem compete pres tar as informaqaes e desencadear os processos
previstos no Regulamento?
DE
- I.N.G,A.

FINAN~AS

(Decreto-Lei nQ173/86, de 1 de Julho);

(Ver: artigo 2Q do Decreta-Lei nQ 96/86, de 13 de Maio);

- INSTITUTO PORTUGUES DA

(Decreta-Lei nQ 163/86, de 12 de Julho .

bJ Quem cooy'dena as acqaes de controlo a pedido au em ligaqiio com
Comissiio?
A

7.

de Finan<;as

nQ 173/86).

EXECUC;AO DA DIRECTIVA N2 77/435 3 SOBRE 0 CONTROLO DOS DOCUMENTOS DAS EMPRESAS BENEPICIARIAS DO F.E.O.G.A -GARANTIA:

a)

te um ficheiro central dos Bene

?

a

- 61 -

Sera informatizado:

Sim.

No 1.1LG.A..

Preve-se a informati

bj Quais sao os serviqos de fiscalizaqao no caso ae heneTiciar&uB
de

re8titui~oe8

d exportaqao:

- 0

I.N.G.A.;

- a

DIREC~AO-GERAL

- a

DAS ALFANDEGAS;

- 62 -

TULO

V

PORTUGUESES

E

COM

NO

1.

INTERLOCUTOR NACIONAL DO FUNDO EUROPEU DE DESENVOLV
REGIONAL (F.E.D.E.R.l

1.1

DO DESENV(}L

0i
como foi definida

do Conselho de Ministros nQ 1

a

do Ministro do Plano e da Admini

do

5 de Feverei ro

SUA NATUREZA?
do Desenvolvimento

A D1

7 de J\Jnho

Decreto-Lei nQ130/86 ,

De harmonia com

0

di

SENVOLVlMENTO REGIONAL

~o

~

artigo 12, nQl, alfnea g).

nos artigos 209 e 21Q deste Decreto-Lei,

cabe

DO

~

ftica de desenvolvimento

ao estudo da

borar e seleccionar

do MINISTERIO

ca deste Ministerio,

conforme Lei

00

DO PLANO E DPt
o

onal constitui urn

e programas de desenvolvimento

onal. ela-

onal e coordenar ps i

s de candidatura ao F.E.D.E.R ..

mentos

222 do mesmo Decreto-Lei, a 01

De notar que, nos termos dii aHnea b), do
DO DESENVOL VI MENTO REGIONAL

,..nrr'n"~''''''1''', ill 1em

DE

de outras, 11

F.1LD E@R

AS COMli::»uvA.:>u DE

1.2

ona 1 .... NORTE,

As Comissl5es de
ALGARVE ~s

ALENTEJO

do territ6rio

ao, coordenar e executar as medidas de interesse para

s cabe, na
as locals,

VALE DO

s do Ministerio do Plano da Admini

s30 os

desenvoll!imento,

U SBOft. ,

DrlllllOlielldo

em Ii

as

com os

necessari as de

o tecnico e administrativo

centrais envolvidos I'la sua reali

seu

as

-- ver art;

- 63 Como l frente se
flO

llibito

1.3

2.

DOS

E

FINANCEIROS
disUl'ltos:

2.1

DOS PROJECTOS
VEIS DE

2.2

e

CIRCUITO DOS RBCURSOS FINANCEIROS
AOS PROJEC'l'OS APROVADOS

• calle

aprovou

ao Terrft6rio Nacional do F.E.D.E.

I)

de 19 de JUl'lho, relativo ao F.

amen to
sumariamente,

referir

este

0

a cada

2.1

b)

daturas
os processos de cal'ldidatura - artigo

0)

de cilndidaturas

222 e 232;

e)

A
ilO

final'lciamel'lto do LE.D.f.R. ter!o de ter uma

122;

R••
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candidatos

Os

110

financilmento do F.E.D.t.R. terlo de tel" uma cantrl

ell naci ona i .
Centra 1.

OA CONTABILIDADE

cabe II

BUCA

do Estado destinadas a financial"
F.E.D.E.R.
No que

5e

nos

II

-- alfnea a) do artigo 39Q, do
refere

~

Admini

o

amel'lto <:1 tadc).

Local, tal contri

deverii ser

dos muo;
Em rel

quer

flOS

REGIONAL

Autol'lOlMS

s. quer nos

orc:amen1:os

2.2.2

dos

nrr .. "",,"

A
a) Os pedidoB de pagamento

artigo8 25Q e 27Q

b) A aontribuiqao aomunitciria da entrada na DIREC9AO-GERAL DO TESOURO

depw?tamento do Ministerio das Finanqas

mo-

vimenta e gere as aontas de operaqoes de tesouraria re

a apliaaqao
sa

dOB reaursos provenientes do F.E.D.E.R. e

pagamento dos reaursos reaebidos

0

e 38Il.

a) A DIREC9AO-GERAL DO TESOURO aanaZiza'ni
aom

0

e com

disposto nos artigos
0

28Q~

08

Y'eaursos,

34Q$ 36Q e 39Q do Regulamento

DESPACHO do Ministro das Finanqas nQ 80/86,

publica-

do no Dicirio da Republiaa$ IIQ Serie 3 nQ 171$ de 28 de
1986.
De

nota r que a

;"MV-"'''''''''-

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1130

tem

interferencia no circuito dos recursos financeiros limital1do-se a receber
os

ros, para remessa

as

Comunidades.

DO DESENVOlVlMEHTO REGIONAL tem

aizer, a

se de '''...·<>~ll>nT~:.,.,H.. de candidaturas. em que

emri ando-os •

des.

s,

para

0

Ministerio dos

da

0 seu

L"Jll:U"''''. anaHsa e selecciol'la os

res. para remessa

~s

Comunida-

-

os

Posteriormente e

os

ados

a

to~

00 TESOURO.

CONTROLO NACIONAL
agora

ou

os

00 OESENVOlVIMENTO REGIONAL di conhecimento a

• Ii

dos os intervenientes no processo. v.g.

3.
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e serviCos que, no plano nacional, exercem

s os

, relat1vamente aos

fiscali

CONTROLO PELA

POBLICA e

sta no

3.1

0

o F.E.D.E.R., disti

CONTROLO NACIONAl EXTERNO (INDEPENDENTE),

ndo

0

materia

amento atras citado.

CONTROLO PELA ADMINI
a)

b)

A Direcqao-Geral do Desenvolvimento Regiona
Direcqao
Serviqos do F.E.D.E.R. a criaqao
34 Q do
GAMENTOS E CONTROLO
tras citado;
Departamento8 Tecnicos das Regioes Autonoma8 d08
35 Q ,
Madeira
de Coordenaqiio Regional

cJ

3.2

co-financiados

de control0

d)

Direcqao-Geral da Contabilidade Publica -

e)

Inspecqiio-Geral de Finanqas
nQ 173 6,
1

40Q e

CONTROLO NACIONAL EXTERNO (INDEPENDENTE)

Nos termos da Constitui

e

aa Lei,

0

Tribunal de Contas

nia ao qual compete a fiscalizaqiio financeira superior externa
tambem3 0 interlocutor
Tribunal de Contas
COm¥nidades
1

na
DE PA
ae

da
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ACCRDAO

ENTREGA NOS COFRES DO ESTADO DO SALDO TRANSITADO DA
GER~NCIA

ANTERIOR

DEPOSITOS A PRAZO EM DIVERSASINSTI
BANCARIAS

TUIC;OES

Sumario;
1 - Os ServlQos

datades de autanamia adminlstratlva

au de au-

tonomia administrative e financeira devem repor nos
do Estado.
bas

Cafres

ate 14 de Fevereiro do ano seguinte,tadas as

recebidas. directa au indirectamente do O.G.E. e

pagas

ve~

nao

aos respectivos credores ate 31 de Janeiro anterior.

II - 0 ServiQo de UtilizaQao Comum dos Hospitais (S.U.C.H. J aHim
de receitas pr6prias e verbas inserites 'em contas de
dispoe de verbas racabidas directa ou indirectamente
O.G.E. -

fundos proprios

ordem:'
do

au raceiteseobradas direetamente

para a realizaQaa de despesas de exploraQao e investimento- que. sa nao forem utilizadas ate ao

fim do perlodo

plementar de liquidaQao das despases -

terso da ser

tas

com
repos-

nos Cofres do Estedo (artiga 25ll.do Decreta nQ 18 381,de

24 de Maio de 1930, 5 Q,erines a) do Decreto nQ 25 536 de 25
de Junho

de 1935 e 13Q do Oeereto- Lei nQ 354/81. de 31 de

Dezembra J •
I r I - Nao merace censure

0

procedimento de urn Organi sme que.

no in

twito de melharar a gestao dos seus recursos finaneeiros.c£
loea a prazo.
qua

e

posto

a

am varias instituiQoes bancarias.

di.nheiro

sua disposiQBo e destinado a pagamentos

que

so mUlto ,tempo depois virao a ser efectuados.

Relator: ExmQ Sr.ConsQ
Pedro Tavares do Amaral
fin,nnlr~n,_~o,no

relat6rio inicial, as irregularidades

Processo NQ 2 480/82
Sessao de
23
/985
ntes:

a) entre a imporu'ncia escrituracia a debito da conta nel rubrica 5.6.1. -

eiais

"reservas

subsidio de investimento tl

pela 1411

A fls. 130 0

da Oi

eSl?~

s. 7) e a
a certificada a fls. 19
Geral da Contabilidade Publica,existe uma di
de

Servi~o informa quehouve um lapso
tivamente recebida fo! a escriturada na conta de

e que a
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as escrituradas a debito da eonta de

b) nao coineidem as
destinados a

tao
de (fls.

~ 00 /

a como subsidios

e lIadiantamentos
(39 986
ae
"" asimpopraneias :en,ifieaaas pela Direec;ao de ';es;:)'er'viqos ds .;):uae ,fls. ,c!
Di1'eeqilv '~e 1'0, I ae ,)au
e 14fl De legacilv -';;3. 4) e as ~'onstantes de ee
at;

No ofieio acima referido 0 Servi~o eselareee que aquela diferen~a resultou de as eer
tid5es emitidas por aqueles organismos e a de reeeitas eobradas directamente ineluirem uma verba destinada a fleontasde o1'aem lf no montante de 27.116.n
contab; lizada em "adiantamentos de ell.entes"
c) em 31 de Dezembro encontrava-se em cafre a importaneia de 2.261.

70.

A fls. 131 0 offcio. digo. 0 Servi~o informou que isso se deveu ao facto de se con
tabilizarem nos
Centrais todas as
as,
mesmo
as movimentadas
as
s do Porto e Coimbra e a necessidade de manter em cofre vatores
tiplas e varias deslocaelevados para prover a adiantamentOSde ajudas de custo nas
dos tecnicos por toda a rede hospitaiar de Coimbra. digo. do Pals;
d)

nao se

nos Cofres do Estado do saldo transitado da

a anterior

No offcio de fls. 130 0
informa nao lhe parecer que 0
estabelecido
no
13Q do Decreta-Lei nQ 364/81, de 31 de Oezembro lhes
icavei uma vez
que e uma pessoa coleetiva de utilidade
ica administrativa com fins de saude e
assistencia. Nac e,assim, urn servi~o
ico mas sim uma entidade com autonomia
nistrativa e finaneeira.
e) existem contas de dep6sitos a prazo em diversas

institui~oes

bancarias.

A fls. 133 0 Servi~o
iea a razao de tal procedimento que teve a
lhorar a gestao dos seus recursos financeiros;

inten~ao

de

me

f) nao foi observado 0 disposto no nQ 1 do artigo 4Q do Decreto-Lei nQ 267/81, de 15 de
tembro
a escri tura~ao da conta de gerenci 11 de modo a termi nar nas em escudos certos ou cj
centavos.
A Contadoria adicionou a debito e a credito 11 importancia de $10 de modo a que
se mostrasse de aeorao com
e preceito legal.

0 ~

A fls. 159 0 Di9no
do Ministerio Publico
ou-se no sentido de que
deve ser relevada 11 responsabilidade financeira ine:"ente as irregularidades
no relat6rio Inicial pOl" se verificarem os requisitos mencionalios no artigo lQ do
creta-Lei nQ 30 294, de 21 de Fevereiro de 1940.
Corridos os vistos 1

s,cumpre decidir.

ao facto descrito nil alfnea a) e dado

0

diminuto montante da di
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da

- e as razoes

no oflelD

de tIs. 130 nada hd a ordenar

o mesmo

sucede quanto a 1
aridade deserita na alinea f)
sanada pela
~o da
Contadorla adicionando a debito e a en?dito a irnportaneia de $1(: de modo a eumpnr-se
o di
no nO 1 do artigo 49 do Decreto-Lel nO 267/81, de l~ de Setembro
No que se refere aos factos descritos na alfnea bJ, as razoes
130 que nada
r
que nao
8 realidade,

offelo de fls
iearn e justificam as
no

as

di

De resto, na sua globalidade, a soma dos montantes das cert 1 does de rece i tas de
13. 14, e 15 -

10.876.61

,56

226.

,7.395.850$00 e 204.054.1

fl s. 12 ,
cOlnci-

de com a soma dos walores escriturados nas rubricas "subsldios destinados A expl
e adiantamentos de c1ientes"- 39.986.858$00 e 238.566.
- com urna di
de arredondamento por defelto.

ai

aridade descrlta na a1inea c) trata-se,de facto,
de viol
do prine
estabelecido no artigo 9Q do
amento aprovaac>
0 Decreto nQ 694/70, de 31de O€zembro, carecendo, no entanto, este Tribunal de
i a pa ra conhecer de ta! 1
. E como a w~sma ja 5e encontra
ta desnecessario se to,na dar
mento ao
dl
no nQ 2 do artigo 129 do mesmo
amento.

No que concerne

a

aridade descrita na alfnea e) e como
se de c i diu no
ac6rdao deste Tribunal, de 15 de Janeiro do ano corrente
do no processo nQ 2 306
relativo a
ia de 1981, as razoes
no offcio
a se
enccmtra
ficam inteiramente, 0
imento
a fls. 13,
O€ facto, para a

das ooras de beneficia~ao e
itais,
sao
a disposi
e
sma avultadas verbas
as finmas construtoras se processa PO, fases de acordo com 0 volume dos trabalhos realizados. No ntuito
de melhorar as suas receitas
-se esse dinheiro a prazo uma vez que em contas a ordem
e dado 0 seu
baixo. nao se
ia extrair dele 0 maximo
rendimento
Pretendeu-se,
melhorar a d o s recursos di
is e, com isso, beneficiar os estabelecimentos
talares que recorrem aos seus
, nao merecendo, por
isso, 0
do S.U.C.H. qualquer censura, como se decidiu no ac6rdao
acima
referido.
Finalmente e no que diz
to a fa1ta descrita nil. alfnea d), ela constitui, de
uma j
de natureza financeira por violar 0 artigo 259 do Decreto nQ 18 381, de 24
de Maio de 1930 alterado
a alfnea al do artigo 5Q do Decreto nQ 25 538. de 26 de Junho
de 1935 e 13Q do Decreto-lei nQ 364 /81 de 31 de Dezembro.
De facto, este ultimo

to
dispoe - de ocordo, alias, com a
es
tabelecida nos diplomas anteriores que os servit;;os dotados de aut.onomia administrati
va ou de autonomia administrativa e finani..eira, devem reper nos Cofres do Estado, ate 14
de Fevereiro de 1983, todas as veroas reeebidas directa ou indirectamente do

-

ral do Estado e nac pagas aos

~p'_nc'rr
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vos credores ate 31 de Janeiro anterior.

Ressalvam-se un camente a.s verbas descritas em
flcontas de ordem"
que
apenas
llpassam tl
0
em obedif!ncia ao pri
da sua unlversalidade, mas
que
constituem, na rea1idade. receitas proprias do organismo.
Ora como se conelui dos estatutos do S.U.C.H., de 6 de Abrii de 1972, trata-se de uma
pessoa colectiva de utilidade
ica administrativa revestindo mais natureza ofi al
que
eular (artigos 13Q, 16 Q, 17Q, 20Q e 27Q) e que, como
foi decidido nos ac6rdaos deste Tribunal de 6 de Outubro de 1981 e 15 de Janeiro de 1985 (Processosn~ 124/72
e 2 306/81) nao IW·".t>I1,rnp os
sitos de uma institui~ao
vada de solidariedade so
cia!.
outro lado

e

indubitavel que, alem de receitas
as e verbas inseritas em
tas de ordem , 0 S.U.C.H. di
de verbas recebidas direeta ou indireetamente do 01"Geral do Estado - fundos
os ou receita cobradas directamente para a
za~ao de
e investimento - que !'laO foram uti1izadits ate ao
final do perfocto
da liquida~ao das
e que,por isso,deveriam tel" sido
nos cofres do Estado ate ao dia 14 de Fevereirode 1983.
POI"

ll

MUlto embora 0 mapa da conta de gerencia de fls. 7 estej& eiaberado de forma confusa
no
que se refere a termi
das receitas,
da
de 1.300
saldo da Gerencia anterior - deveria tel" sido
no eofres do Estado pOl" se tratar
de verbas recebidas direeta ou indirectamente do Or~amento Geral do Estado e nao incl
fundos alheios ou contas de ordem, como, de
e admitido
0 servi~o.

No entanto e co'nsiderando que na altura em que fol elaborada a conta em
ainda
o S.U.C.H. nao tinnasido notifieado da decisao de 15 de Janeiro de 1985. releva-se
a
responsabiiidade dos gerentes emergente da
• nos termos do artigo 12
do DecretonQ 30 294, de 21 de Fevereiro de 1940
gam a Comissao Directiva do
Servi~o de Utili
Comum des
tais,
a sua gerencia no
de 1 de Janeiro
a 31 de Dezembro de 1982.
te
a indicada
lidade devenco 0 saldo que ine e
abonadn figurar como primeira partida do debito da eonta
nte.
Nao sao devid-os emolumentos.
Lisboa, 23 de Julho de 1985.
aa) - Pedro Tavares do Amaral
- Mario Valente leal
Francisco Pereira !'leta de Carvalho (venaido quanta

a decisao tendo re~at!::.
vamente a alinea d)s por considerar que s dada a natureza espe~{fi
ca dosS.V.C.H. estes nao sao ohrigados a repor nos cofres do Esrado os saldos transitados das gerenaias anteriores.

Fui

a) -

Jo~o

Manuel Neta

-
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AUTOS DE

TRANS I

PARA 0 QUADRO DA
RELA~OES

DIREC~AO-GERAL

DAS

COLECTIVAS DE TRABALHO

Sumeria:
Nova transiQao do me sma funeionerio, mas eata eumulada com uma
progresseo ou aeesso em carreira e novo quadro. a
S196eS legais invocadas em seu apoio n§o consentem.

Autos de Rec
NQ 11/1985
Sessao de 1

Relator: ExmQ Sr.ConsQ
Orlando Soares Gomes da Costa

1985

1 - Por deli
tomada em sessao de de Fevereiro de 1985, 0 Tribunal de Contas recuto!1 ao diploma de
sou 0
do licenciado Joao Cris6stomo Ferreira Camacho como assistente
ncipal do
aa Oi
das Rei
Colectivas
Trabalho do Mlnistdrio do Trabalho e
Social, no processo nQ 88 321/84.
2 - Ao abrigo do di
nos artigos 1Q e 2Q da Lei nQ 8/82, de 26 de Maio 0 Secretari
de Estado do Trabaiho
0 OfiClO
em 12 de
do corrente aoo, veio so
1icHar a reaprec
do di
a que foi recusado 0 "vis to !I,
ern
siderando que no
damenta.
3 - A resol

o membro do Governo
, fo; 0 mesmo
admiti ,con
se invocam as razoes de facto e de direito em
se

cia reeusa do "Visto!1 assenta nos

fltes fundamentos:

ieas como
leg~
do da Secretaria de Estado
TY'aba
eventual II do Fundo de Desenvol
mento da Mao de Obra, com a 1etra E de vencimento, de que tomou posse em 1 de
de 1975;

a) 0 interessado joao Crisostomo iniciou

0

exercfcio de

b) Como se ve dos processos de Visto nQs. 62 562/78 e 62 819/84, visados em 8 de
bro de i978 e ern 4 de Setembro de 1984,
vamente, 0 referido interessado tera trans Hado para a
a de teen i co-ass j
da Oi
ral aas Rei
Colectivas do Trabalho, corn fundamento nos
113Q e 114Q, am
bos do Decreto-Lei nQ 47/78, de 21 de
, mas da
nao tomou
0
que
para
essa transi
viria a operar-se, com fundamento nas mesmas di
a
de IlpY'imeiY'o assistente" com efeitos a
r de 22 de
de 1978

- 74 -

lugar de que

ainda

e

c) Assim 0 interessado
no
e na carre ra em que agora se prete~
de operar uma nova transi
com uma
au acesso
nessa
carreira, 0 que as disposi
s invocadas nao consentem, embora essa simultaneidade pudesse eventual mente verificar-se por
do artlgo 22Q do Decreta
nao
se
cita
l/(;eyrramen7x:;
pe
-Lei nQ 191-C/79, que, alias,

oin

Yilo eontar "Cres anos

dUL-rLO

serviqo como

baseia-se nos
ido de
mente as fundamentos da resol

4 - 0

ntes

que. ali4s,nlo afrontam oi

de servi~o nas
de Del
eventual da Secretaria de Estado do Tra
ho fOl contado a outros funcionarios para efeitos de
do normativo
creto-Lei nQ 191-F/79, de 26 de Junho;

a) 0

de 1975 que 0 funcionario, na
idade de Del
de chefia e de caracter tecnico, sendo remunerado

b) Desde 1 de

penhava

eventual
a letra 1=:;

a de 3Q asslstente ('ietra G} apenas Y'esu1tou de
do normative do Decreta-Lei nQ 47/78, de 21 de

c) 0 seu provimento nil.
correcta
go 113Q;

in

d) EsUio reunidas as cOllcii

s que
bilita..m 0
do interessado
a de Assistente
l1ei
- artigos 21Q
22Q do Decreto-Lei nQ 91-C/79
4Q e 5Q do Decreto-Lei nQ 377/79, de 13 de Setembro;

e)

Ha

urn caso id~lltico

que foi visado por este Tribunai, relativo ao licenciado
nue 1 Vi cente Ramal ho Gantes, c\Jja s i
co-fund ona 1 se
ana com
jectivo de demonstrar 0

strado do Mlnistdrio Pdblico
cedencia do
e
essencialmente no
mesmo cargo e com base nos mesmos

5 - 0 Oigno

Colhidos os vistos
6 -

deste Tribunal pronullcia-se
ora em
easo do 1 cenciaoo Ramaino Gantes
s.
cia

resolu~ao

a 1'1"0anoo-se
para

s cumpre apreciar e decidir.

E ponto que nao merece discussao, pOis recolhe unanimidade de
dos casos Ramalho Gantes e Ferreira Camacho.

niOes, a simi itude

Ambos entraram para 0 Ministerio do Trabaiho
sua
como Del
se. a tftuio eventual, do entao Fundo de Oes8nYolvimento de Mao de Obra,
E e com

0

de 3i! clas
com a letra

de chefia.
o Ramalho Gantes entrwem 13 de Fevereiro de

975,

0

Ferreira

Camacho

-

iniciou as mesmas
em 1 de
vante assumem os dois casos.
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seguinte. Dutro pormenor' de di

a irrele-

Na verdade
uma trami
e demorada POl" efei tos de i nr"'Y-n/'"
recursos para 0 Supremo Tribunal Administrativo, ambos sao
, POl"
o Camacho como lQ assistente - letra ~ , do quadro da Di
das Rel
tiv~de
Trabalho e 0 Gantes como assistente de jQ classe , letra E do mesmo
Duas des;
para a mesma
a.

Colee

E, curiosamente, embora ambos tenham como origem de vaga urn 1ugar cdado
0 Decreto
-Lei nQ 47/78, alterado
a Portaria nil 710/79, de 29 de Dezembro, a
substitui
a desi
de Primeiro Assistente pela de Assistente de H classe, 0 Camacho por
de 18 de Junho de 1984 ai nda e desi
1 Q assi stente e 0 Gantes, com
anterior de 27 de Dezembro de 1983
tern a desi
correcta: assistente de lil c as
se. Como se salientou. esta al
resultou da
da Portaria 710/79.
estes aspectos de pormenor, que sao irrelevantes para analise do
ema,
nao e dificil cancluir
a similitude de 5i
a
e invocada para que identico tratamento
di
aos dais casos.
Alega-se com verdade que por
de 5 de Abril de 1984
assistants princi
do
visado 0
Assim, 0 Camacho ficou na expectativa de
nn"'''''''''' obter com 0
coberto POl' urn
finoo.
Antes de mals esclarece-se que a
rentes. De
quer forma 0 Tribunal nao
a lei, esta
que nela nao foi
de da si
COll,
Se urn erro se
,por isso, apreciar em termos de

Gantes foi
flca vinculado
livre para, em
a sua
do

idade

0

Gantes foi
do
como
em 1 de Maio
nte.
a, 0 que
agora
de 1 de Outubro do

visada em sessilo de vistas COY'
a essa decisao e se reconhecer
casas futuros,
a
1dadeve ser evitada.

0

a
do i nteressado para urn 1ugar de "primeiro assistente /I
,a.§.
sistente de H dasse pOl"
da a'l
de desi
feita
a Portaria 710/79),
considera-se na
da recusa do Vista quetldai resultou 0 interessa-

do Joao Crisostomo ter sido inregrado no quadro e na carreira em que
agora se pretende operar uma nova transiqao, mas esta cumulada
com
v~a progressao ou acesso nessa carreira 3 0 que as disposiqoes legaisi~
vocadas em seu apoio nao consentem U •
E acrescenta-se no ultimo considerando "que muito em[ora seja legalmente possi
vel fazer uma tranBiqao em simultaneidade com 0 acesso na carreira 3
por apZicaqao conjugada do que se dispoe nos artigos 2lQ e 22Q ambos
ser
do Decreto-Lei nQ 19Z-C/79~ de 25 de Junho3 a verdade e nao
is so 0 que acontece no caso em apreciaqao 3 pois ate nao 8e invoca
p
aplicaqao daqueZe citado artigo 22Q 3 certamente pela circunstancia
o interes8ado 3 em l de
de 19
ainda nao con tar tres anos
de

-
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Em contraposi\;ao 0 rec1amante defende a tese de que"antes da apli
do
ro
do ao abrigo do artigo 113Q do Decreto-Lei nQ 47/78, de
de Marc;o, 0 fUl1cionario em r'eferencia detinha a categoria de delegado eventual de
classe da S.L T. (1etra E)".

do
21

Este cargo de delegado eventual, de que tomou posse em 1 de Mar\;o de 1975.
, neie
(J i nteressado
de chef i a e de caracter'
nico.

a

32

a lugar diri

Consequentemente. na tese do reclamante, como 0 interessado ja detinha em 1975 a ti
laridade de um cargo com func;oes de chefia e a que correspondia a letra £ de vencimento, que era a mesma que veio a ser atribufda aos
ros assistentes OU assi
tes de 12 classe nas novas designa~oes constantes da Portaria nQ 710, a
que aeveria transitar, com fundamento no disposto nos artigos 113Q e per
das
regras do Despacho de
iro provimento (Oespacho Normativo nQ 263/79,
I Serie do Diario da Republica nQ 212), era para a de assistente prinCipal.
7 - Impoe-se

vimento

uma paragem para historiar
relativo a transi\;ao,
aqui

0

que se passou com

0

despacho de

ra

pr~

°

Por efeito de
ica~ao das regras de primeiro provimento fal
interessado
como 3Q assistente (letra G ). de cujo despacho reclamou , sem atendimento. tendo,
por
isso, dele recorrido para 0 Supremo Tribunal Administrativo que, embora nao conhecendo
da
de fundo - i
lidade na aplica~ao do D.P.P. ao funcionario em referencia
anulou 0
feito
sua sombra por falta da sua
i
no Diario da
blica, uma vel que revestia a natureza de despacho normativo.

a

Para uma revisao de situa~oes id~nticasa deste funcionario e que se colocavam como
correncia de
sprudencia fixada para casas analogos. foi
do 0
15 de Julho de 1983. do Ministro do Trabalho e Seguran~a Social, que determina a
rna como se deveriamfazer os novos provimentos de todos esses funcionarios.

de

Em sua execu~ao e relativamente ao interessado foi elaborada uma
que 0 coloea
oa categoria de 32 assistente, letra § ,ao
do nQ 18 cia alinea e) das regras do
D. P• P., observando-se que "nCio ,h(i factos que jus ti fiquem a a lteraqao
da
proposta inicial - Doc. nQ 2 junto ao processo 3 proposta que
obteve
despacho favoravel de 2 de Maio de 1984".
disso,reeonhecendo a
idade da interpreta~ao, que era feita,das regras do
D.P.P..em tudo 0 quecontraria 0 citado artigo do diploma ao aodgo do qual foram elabormas
deferindo a uma reclama~ao. foi 0 interessado provido na categoria de lQ assistente
por
de 18 de Junho de 1984, com visto de 4 de Setembro
e de efeito$
a contar de 23 de
de 1978. Foi deste modo atendida a reclama~So do interessado, na
qual IIpretende qu..e 0 Beu provimentc Be faga na aategoria de 152 aBsiBten
te (rectificado de aaordo com 0 Decreto-Lei nQ 19l-C/?9)"3
em
1 de Junho de 1984.

-

8 -
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entao da razao por que 0 j nteressado nao ree 1amou por forma a cOl1vencer
seu
deveria fazer-se na
a de assistente princi
e nao
como
primeiro assistente,
os factos, as regras de D.P.P. e a lei eram os que subsi~
tern ainda

que 0

n ente.

A

Na verdade,a Portaria nQ 710/79
icada ao abrigo do disposto no artigo 20Q do
to-Lei nQ 191-C/79, de 25 de Junho
of ere cia todas as possibilidades de 0 pessoal
ser provido nas novas categorias e ja este ultimo diploma legal
tia urna trans
em simultaneidade com 0 acesso na carreira, por
ica~ao conjugada do que se
d
Q
nos seus artigos21 e 22Q.
E apesar disso. nem
Nao

~

agora

vi~vel

o interessado

0

que se opere uma nova

OUSOU

entaoinvoca-los em seu favor.

transj~lo.

E que a anteriormente verificada resultou de urn
e sob reclama~ao do interessada e nesta nem de
nem de lange foi
considerada e hi
de 0 seu
to recair em assistente
flci
nao obstante ter
ao seu alcance os mecanismos
s que agora vern invocar.
legais e
tos 1
s. s6 podenEsse entendimento era 0 unico correcta e harmonica com os
do 0
base na alfnea a) do nQ 6 das regras do D.P.P, {
cho
na categoria de lQ assistente (au assistente de
19 classe, a
nao contraria as regras estabelecidas nas al
do nQ 1 do artigo
113Q do Decreta-Lei nQ 47/78, de 21 de
, tomanMo-se em conta 0 ja di
no ar
tigo 21Q do Decreta-Lei flQ 191-C/79, aplicavel por
da Portaria nQ 710/79.
Nete se centra, afina1,

0

cerne do

em

equa~ao.

Na verdade, mesmo que se admitisse, por mera comodidade de raciocfnio, a tese
da
0 reclamante de que seria de levar em con to. todo
servi~o
desde 1 de
de 1975, em que 0 funcionario
de chen, e era re
munerado
E,
que, contra lei, nao foi visado
0 Tribunal de
tas nem
icado
0 Diario da
ica, resulta sempre segura e certo que a data
de 1 de Julho de 1979 mencionada no nQ do artigo 1Q do Decreto-Lei nQ 377/79, 0 interessado
menos de seis anGS de servi~o efectivo no Ministerio do Trabalho.
camente, nao
a beneficiar do di
porque nessa data nao reunia os requisitos
) para ser provido como assistente

do artigo 22Q do Decreto-Lei nQ 191-C/79,
(seis anos como mfnimo do m6dulo

Problema diferente de que nao interessa cuidar para a solu~ao do
de poder afirmar-se afoitamente que 0 licenciado Camacho reune ao
to mais do que 0
de servi~o efectivo para a sua eventual

suscitado ~ 0
mais emu;"

-
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Simplesmente, para a pressecu~ao desse objectiv~, humane e justo, nao
0 i
do apoiar-se nos invocados preceitos legais do Decreto-Lei nQ 191-C/79 e 377/79,que con
tern as regras de transi~ao e que, urna vez aplicadas como ja foram, se esgotam. Ja nao
pode operar-se uma nova transi~aoemuito menos uma progressae na carreira que 0
de servi~o nao comporta, referenciado, como tem de ser, a 1 de Julho de 1979.
S6 pela via de urn provimento normal e com aplica~ao aas regras legais que hoje estaoem
vigor podera 0 interessado obter a sua promo~ao.
Termos em que, sem necessidades de outr~considera~5es, se conclu; que a resolu~ao
re
clamada fez uma correcta interpreta~ao e aplica~ao dos preceitos legais invocados como
permissivos,
0 que acordam os Jufzes do Tribunal de Conta$) em sessao
a.em
gar improcedente a reclama~ao apresentada, mantendo, consequentemente, a resol
que
recusou 0 "Vistoff ao diploma de pro'limento do licenciado Joao Crisostomo
Ferreira
Camacho como assistente principal do quaaro da Direc~ao-Geral aas Rela~5es Colectivas
de Trabalho da Secretaria de Estado do Trabalho.
Nao sao devidos emolumentos.
Lisboa. 11 de Junho de 1985
aa) -

Orlando Soares Gomes da Costa
Ant6nio Rodrigues Lufinha
Jose Castelo Branco
Pedro Tavares do Amaral
~rio Valente Leal
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Fui presente

- Joao Manuel Nato

A C
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ICIPAIS: PROVIMENTO DE PESSOAL DO

SEM

DE CONCURSO

Sum.ario:

o

Tribunal de Centas ngo tem de pronunciar-se sobre

ios

relat

soal. mes cabe-lhe svallal' as as despes811 rsalizadas
suficiente spoio legsl. apreciando ssresponssbilidad~finanoei

res ds

decorrente".

Relator: ExmQ Sr. ConsQ
seo
Neto de Carvalho

1 -

Juntamente tom a tonta

de

Proeesso
Sessao
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pr~

em
boru.,
Presidentese proaw:ecom esta deliberu.qao
000
por em causa a
do concurso pUblieo, mas sim
eaminho dos
do concelho. Pelo vereador SI'.
sus foi refePido que a proposta aprovada e contru. a
direi tos 13 oportun-idades que a todos deve ser
cretaPia, devidamente autorizado, foi chamada a atenqao da Camara
a ilegalidade de que enfenna
a deliberaqao
13 de nenhum efeito,
nos tennos do artigo 363~ NQ
em
0 teor
artigo 620Q
mesmo
crwmou a atenqao
0 disposto no Decreto-Lei nQ
Abri
f
para 0 Decreto-Lei nQ l75/78$ de
Pela fotocopia da acta nQ 19 3 da sessao oPdin6r~a
/1979, vePifica-se
no d'ecorrer dessa mesma
se ao r>eferldo engenhei,ro, por proposta do Presidente
o vereador, Sro Antonio Duarte Pimenta,manifestado 0 seu
o Chefe de Secretaria reiteru.do 0 seu pareeer
Finalmente,pela fotoeopia da acta NQ 10, da sessao
da em 24/3/l980, a
Municipal,
em conta
0 mesmo
fora nomeado sem concur'so, deelarou a nulidade da
efeetuada,
voto maioritario, man tendo 0
0 voto de
Zidade.
Desta deeisao foi interposto reeurso pelo engenheiro
do Porto coneedeu-Zhe
nenhum efeito a deliberaqao
lutamente
forma Zegal, con forme se vePifiea
tenqa autuada a fls. 252 a 258. Con forme aZi
re~o
eonsta
WllIIl
aeta
nao se eneontm £LKH~na~u
WllIIl
na mesma sentenqa
se explieita, f! 0
so conteneioso tem
por objeeto a de
de
tamMm
a de 26j)2/79, pelo que a apreeiaqiio da lega1r"UlfI"'''''
beraqiio 000 podera eaber no
do r>eeurso nsub
2 - Ouvidos os
s
em apre\;o,
apenas os Senhores Maria
te dos Santos da Isabel. AI1l::!U5;LO Gomes SimOOs Mamede. Jo~o Matos de Oliveira e Ant6nio
Cerdeira de Abreu. au
• 0 Presidente e os vereadores que votaram favoravelmente a
admiss30. sem concurso. do
h!es.

As

it

fls. 245 e
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car a sua eficacia face aos condicionalisrnos que se verificavarn e a
se nao a
da reali
do concurso. Por outro lado,
tendo
da Auditoria Adrninistrativa do P>orto,'#sentenqa que pan
II
alegam ainda os
s que fl 8a l vo 0
to e devidc

em cons

pespe-i
a tal

venepando Tribunal de Contas esta'a pronunciap-8e
denunciada appessadamente. 1/

800Y'e

Geral
, a fls. 259-V, considera que a
do
a e de nenhurn efeito.
0 que ha\ler{i lugar a multa a
final do artigo lQ do Decreto-lei nQ 30 294 de 21/2/1940.

3 - 0 ExmQ

mos da

Corridos os demais vistos

Losa

s, curnpre decioir.

4 - Encolltra-se fora de duvida que a Camara Munici
da Mealhada, ern sessao de
deli
,pOl" mai
a, prover lia vaga de
1"0 de 2g classe, des seus
, 0
1"0 fernando Amel'i co Losa
haes, sem rea 1i
de
0 COIiCW'SO, de ii
que fOl \lotada
a Presidente Maria Odete dos Santos cia Isabel e
os vereadores
Gomes Simoes Mamede, Joao Matos de Oliveira e Antonio Gerdeira de Abreu.
De
0 di
nos artigos 462"e 620Qdo
Administrativo, quer 0 recrutamento dos funcionarios dos
vativos cias Camaras Munici
s, quer dos seus
servi.;;:os
s, clellen a ser sempre feito medi ante concurso. E,
art'!
, eram nulas e de nenhum efeito as deli
camararias
procedessem a 'V'''C~\r~U de funcionarios sem concurso, nos casos em que a lei 0 exi sse.
Verifica-se
do
desta formaiidade essential, tendo a Camara Ml.Inici
dade que estava cometendo,uma vez que fOl
fe de Secretaria.

haes se efectuou com
conhecimento
o
advertida

VO

sqtler que fossem os condicionalismos verifi
e manifesto que a Camara nao P2
de
a lei expressa e avaliar,
os seus criterios
e como
he
deve dar
A
e clara e nao oferece
E certo que
cessos
realizadas

0

ar-se sobre a
aridade
Tl'ibunal de Cantas nao tern de
Mas cabe-l he anal i sat' se as
os l'elativos ao
do
Cil. tern au nao
suficiente
o
os membros cia

, est,amos em face de urn acto nulo e de flunhum efeito,
caso
manifesto que
squer
temente da decl
os tribunais.
deixar de ser consideradas
das com base em actos dessa natureza nao

De

0
vi
a
as pagas indevidamente, mas tal decisao nao se
que tenha hal/ido um
to de lesar a
nao esta
se
etamento a custa alheia, visto que 0 Munl
tadDS
trabalho realilado POl' qu~~, embora i

sl

efectuas.
<las

nao 56 porque
ail'lda porql.2
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Mas esta circunstancia nao invalida a existencia de i
gente
lidade financeira, como 0 Tribunal
(acordac de
nos autos de anu!
nQ 188-A).

cometida e a emer
an;i1oga·

Sem necessidade de mais considera~5es
gam os vereadores da Camara Munici
daMealhaaa, Jose Barrosoda Cunha Felgueiras, Euclides Eduardo Dinis de Jesus e Antonio
te Pimenta
a sua
a no
decord do de 1 de Janei ro a 31 de Dezembn> de
lidade.
1979,
tes
a indicada
Quante a Presidente da mesma
Maria Odete dos Santos da Isabel)e aos vereadores
Gomes SimOes Mamede, Joao Matos de Oliveira e Ant6nio Cerdeira de Abreu, e no
que
ta a
a em apres;(), silo soJidariamente condenados na multa de lIinte mi
escudos, com fundamento no d"l
final do artigo Q do Decreto~Lei
n9
30 294, de 21
940 com a actuali
sta no artigo l8Q do Decreto-L~i nQ 131
/82, de 23 de Abril i
a artigo unico do Decreta-Lei nQ 59/84, de 18 de
e dentro cia ori
zada
0 ExmQ Procl.lrador Gei'a 1
.0 I-'u,~ ... m"'.
cia multa deve ser efectuado nos cofres do Estada no prazo de 30 dias a contar aa no
tifi
do
ac6rdao, de\lendo ser imediatamente remetida ao Tril:\lmal de Contas
a autenticada oa
va desse
Feita a prova do
da Presidente e dos
Emolumentos -

da multa, entao
s condenados no

62

Lisboa, 8 de Janeiro de 1986
aa) - Fancisco Pereira Nato de Carvalho
- Jose Castelo Branco
- Ant6nio Rodrigues Lufinha
Fui
a) - JOdO Manuel Neto

0

Tribunal se prommciara ace rca da
ac6rdao.
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ACORDAO

R E CUR S 0

1 - Tern natureza prescricionel

0

prezo da cinco anas sstebelecido

pelo artigo 5Q do Decreta-Lei nQ 324/80
a obrigeQaa de repor importancias

de 25 de Agosto,

indevidsmente ou a ma

s re[:Gl«

bides do Cofra do Tesouro,
2 -Esta

novo prazo.

nOB Carmas do 8r£igo 297Qdo 060lgo 01

bora sa aplique aD j ' em curso. 56 Be canta a par ir
de

em vigor da lei qua

3 - A notificaQla

C6dlgo CiviL

0

inBtltuiu.

judicial intarrompa,nos termos no srtigo 3
0

dacurso do prazo prescricianel. Produz

efeitos 8 natiFiceQao administrative efactuade de

a disposta na nQ 2 do ertiga 89 do refer ida Dec,eta-Lei

4 - Os encarregados da DirecQla de ServiQos com Butanomia administrative

ficam exonerados dB sue responssbilidede

financei

BO promoverem e peesagem e e remese. d •• guias
quantia. pagas indevidamenta au a mals i

R.parti~lo

da 'rea da resid.ncia das obrigadas a repar. nas tarma.
tigo,.,7 Q• 89 •

99 n9

er-

2 do mencionado Decreta-Lei nQ 324/8

5 - No caso de elcence nao

e

splicavel aos responsaveis financei

que nao Forem agentes do facto donde emergiu a respansebilidade
nem este lhe possa ser imput.da a titulo de culpa grave,
posto na Base I de Lei nQ 2 054 de 21 de Meio de

Relator: ExmQ Sr. ConsQ
Jos~ Faus
de Sousa

952.

Processo NQ 1
Sessao de
25

1 - Do relatorio de fls. 2 do processo nQ 1 879 resultante da
dade de Anabela do Carmo Vieira Garcia Varzea t como
a Padre Antonio de Andrade,
a
a de 1 de
de 1975. verificou-se que, entre autras anomalies que
6842 flQS 2 a 4 do C6digo de Processo Civii
POl" nao serem
so, foram pagas
de Di
de Turma e de Reunioes a
Montante de 21
foram
embora tivessem sida indevi
72 flQ 1 e 242 do Decreto-Lei nQ 290/75 de
das face ao d1

0

dis

- 84 -

ia alegou como

a

2 - A
o

a) Exerceu a cargo de
e em circunstancias
b) Nem foi

da dj

fical,;ao do

num

desta obri

conturbado da vida

nacional

cOllstituir na Escola urn Conselho Administrativo nos termos 1

S;

c} Nao estava
tecnica e administrativamente para uma cui dada gestao da Esco1a nem tinha 0 necessaria apoio administrativo. pois na Escola nao havia sequel"
fe de Secretaria;
,.,,,,r,.,.,,',"' dos eram
d} Nesse
sucediam-se as ordens e contra-ordens, dos
logo
e as i
solicitadas aos Servil,;os Centrais eram
das e
esclarecidas conforme 0 funcionario que atendia os
de esclarecimento;

e) Nao foram
as
as referentes as
fi
que 0 nQ 2 do artigo 72 do Decreto-Lei n2 290/75 nao estava
242 deste ploma
f) A

de repor foi considerada
tigo 5Q do DecretonQ 324/80 de 25 de

3 - Anaiisados os factos,

a} A conta

0

ta pelos

por se ter entendido
do
0
artigo

, nos termos do ar-

Tribunal destacou como relevantes os

ntes:

ia do ana de 1975;

b) Foi remetida ao Tribunal e nele deu entrada no dla 1 de Julho de 1976;
c) A conferencia e

da conta teve infcio em 25 de Novembro de 1982;

d) Alguns
!'laO procederam a qualquer
lecitia no artige 52 do Decrete-lei nQ 324/80;
e)

tais gratHi

invocando a

em causa nao sao as referidas no nQ 2 do artigo 7Q do Decreto-Lei nQ
por se tratar de
fica~oes de Direc~ao de Turma e de Reunioes a
e lCaVe! 0 n2 1 daquele artigo 7Q.

4 - Feito 0
jurfdico destes factos, 0 Tribunal, de harn~nia com
a
firmada, decidiu, por Ac6rdao de 5 de Marl,;o de 1985, que se encontrava extinta, por pres
cril,;ao, a causa
da responsabilidade financeira e julgou Anabela do Carmo Gomes
Vieira Garcia Varzea, como
cia Oi
da Escola
Padre Ant6oio Andrade,
te
a referida responsabilidade na
a de 1 de Janeiro a 31
de
Dezembro de 1975.
5 - Inconformado com esta decisao. veio 0 Digno
recurso, com as
ntes fundamentos:

do Ministerio Publico dela

a) A
a que se refere 0 artigo 52 do Decreta-Lei n2 324/80, ica-se apenas
aos devedores de
as indevidamente recebidas e naa aos funcionarios
s
os atonos indevidos;

A mesma norma constitu1
artigo 12Q do
Cl
c) As

1;

fi

lei, entao
d)

Per terem S1

pagas

recebidas

cd

e) A tar-se, todavia,
em
Decreta,·Le

a sua
I1Q

324/80

vi 1 ;

nos termos do artigo

f)

do Decreto-Lei
recabe

7Q

",,2C',el'e F1 nao

g) Este diploma
exti
rias
directivas. substi
trabalho ]ect
h)

fi

ao obd
tit'!
I" 0

que serio.
i)

Ha

assim uma rel
e a

intima e conexa entre a

lidade

benefic;

lidade financeira de quem a autorilOI1;

j) Nao tern, deste modo razao

Digno
do Ministerio
doutrina firmada no Ac6rdao que deve ser confirmado,
lfO

e

co

-

8 - Corridos os

8

stos ha que decidir.

Dos factos

rQu] ta

semestre da
ia
975, foram pagas a
5, nos termos da
tabela anexa ao Decreta-Lei nQ 102173 de 13 de
, gratifica~5es peJa di
de turma e par
5es, que nao foram
, embora t ivessem s i do abo Ii das
0
nQ 1 do artigo 7Q do Decreto-Lei nQ
de 14 de JUnno, por
do artigo 24Q
do mesmo diploma,que
a sua
retroactiw. desde 0 dia 1 de Janeiro
e ano;

a) No

b)

POl'

j 1"'0

off ci 0

1595

Presi
fi

de 3/2/83 da Di
Administrativo

deste Tribunal foi solicitado ao
Esco 1a a repos i
das mencionadas

c) Este, par of1cio de 7/4/83,
a fls. 60, enviou guia de
referente
e informol! que
se recusa.ram-a
por considerarem to.
ta nos termos do artigo 5Q
Decreto-Lei nQ 324/80 de 25 de
e enviadas
as de
to

as
d) Sob

,.,,,r-omn,,",,,,

a
a
tante das referidas
9 -

fi

do nistdrio rdblico. 0 Tribunal deliberouDuvir
975 que foi notificada em 15/3/84 para repor 0 mo!!.
e que
as al
a fls. 90.

estes facto:;, veri fi ca·'se
tOGOS
os
necessari os a
do
no artigo 52 do Decreto-Lei nQ 3241
da oori
180 de forma a que Tri buna 1 possa declarar
de repor as gra
tit;
que foram consideradas indevidamente pagas e recebidas, porque:
a) Os factos que originaram a obri
de repor ocorrel"am durante 0 12 semestrede 1975,
data em que come~ou a cantar 0 prazo
clonai, nos termos do artigo 306Q do
di90(i'l11;

egais entao em vigor - artigo 34Q do
ao abriga das di
nQ
creto-Lei
22 257 de 25/2/33, artigo 309Q do C6digo Civil e artigo lQ da Lei n2 54,
de 6161913 de 30 anos in i

b) Este

c) Peio artigo 5Q do Decreto-Lei nQ

de 25 de

, 0

mesmo prazo foi reduzido

para 5 anos, mas,
d

termos
artigo 297Q do
C1 1, este novo prazo,embora se
que ao
curso, s6 se conta a
r da entrada em vigor da lei que 0 institull!;

e) Assim,

a

causa
f) A

fossem pagas, em 15 de
repuseram, foram
de Finans;as nos termos
1983;

a obri
todavia:

de repor as

em

em

a foi notificada para repor as
fi
que ordenara
aos docentes que as receberam e nao
as
e enviadas

e a notifi

10-

Este
to-Lei
dade
artigo
rente

va.

C€:!,

te "_ ....

e
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pe1'feita
estG; em

da sua funqao
idade cia atiministradora

No
3 da

Base

dominante~

do alcance, estatui

nao

0

nQ

em seu prudente
de haY'mOnia com as ci1'cunstancias do caBO~
a indo le das pi'incipais funqaes dOB ge1'enconselhos administrutivos fl •

mesma Lei:

a1'bitrw, 0
tendo ainda
tes ou membI'OS

I/O T1'1:bunal de Contas avaZiaro

E ainda necessario tel" em
que, como resulta do ac6rd~o de 5 de Janeiro de
Q
1983, Proc nQ 1 238/68, deste Tribunal, "Nao
qualque1' culpa que pode condl::!:.

e

zi1' a conden~qao dos 1'esponsaveis financei1'os, exigindo-se pa1'a
condenaqao a
/I
Assim.

cow~

vel de

tiC! de
cavel o

esta que a conduta da Directora na
da Escola nao e
de C6nsura
a omissao do acto danae resultou a falta da

tal

quaI!

idade de administradora nao lhe e
no nQ 2 da Base I da mencionada Lei 2 054, 0 que exclui a sua residade financeira no alcance verificado.
no Cafre do Estado, na sua

d1

Em
ia do
seria de
0 recurso
POl" nao
sa verificarem todos os
para ser
icada a
a obri
de re
POl" as
consideradas indevidamente pagas a recebidas mas, atel'ldenao a que
Haade financeira da Director-a aa Escola. acoraam os
a
Jufzes do 1ri blma 1 de Contas em conti rmar a deci sao racorri all..
Nao sao deviclos emolumentos
Lisboa, 25 de Fevereiro de 986
aa) - Jose Faustino de Sousa
- Pedro Tavares do Amaral"

(vencido por entender que se devia dar provi
mento ao recurso e condenar 0 1'esponsavel a efectuar a 1'eposiqao
das importancia8 indevidamente pagas e cuja obrigaqao ainda nao
8e encontra presc1'ita)

- Francisco Pereira Neto de Carvalho
- Antonio Rodrigues Lufinha (Votei as conclusoes)
- Jose Castelo Branco ( Votei as conclusoes)
- Alberto Le i te Ferrei ra
as cone 1usoes)
- Orlando Soares Gomes da Costa

a) -

Fui
Joao

f~nuel

Neto
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RECURSO

INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE

Sumeria :

o

acesso de funcionar os inseridos em carrel

teen ca super ior

sem cursa superIor au llCBnciatufa tern aida considerada

legal

por decisoes constantes. repBtidas e firmas do Tribunal de

Con

tas.

No entanto,est8 materia tern hoje uma soluvao oonsagrada em
que nlo ,

a1

coincidente com a que era defend ida pelo 1ri

Contas. Na verdade

0

artigo 611ioo do

de 9 de Agosta, veio parrnitir

0

aaasso

Oecreto-,~i

nQ 329-A/75.

a

riol' sem licenaiatul'a aa peaseBl que. data da entrada em
do Decreto-Lei n 9 191-0179, de 25 de

do na carreira

Relator:Exm Q Sr.ConsQ
Orlando Soares Gomes da Costa

Be ancontravB lnBa-

t~cnica~

He
so Ex'trQ.
NQ 2/19 5
Sessao
3

Social i
1 - 0 Secretario de Estado da
8/82, de 26 de Maio, recut'SO extraordinario do ae6rdao deste
de Abril de 1985, que
gou
0
id formulado na reel
do
mesmo
Tri
de 7 de Fevel'ei
eonfirmando. desse modo, a reso!
recusou 0 ~yisto~ ao diploma de
de Maria de Lurdes Carri~o
e Recursos
tecnico
de 1£ classe da Oi
da
nao
r
quer licenciatura.

o recurso

fundamenta-se no facto de, em sessao normal de vistos de 9 de
1984, tel" sido concedido 0 OOvisto~ ao diploma de
de Lucia
de 2£ classe da Di
de Assuntos
Caetano para teenieo
que 5e encontrava em
factual identica a aludida
funcionaria
tamMm !'lao
r icenciatlJra

0/84·,
que

de
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Por i
em
'" pOl" quen. para tal tinha
timidade. fei admitido
do deste recurso extraordinario,
ndo-se os demais termos
s.

o parecer do 01goo

2 -

0

strado do Ministerio Publico
a veri fi
a-se
de
e
de assento, este no sentido favorave! a

se se mostram
que. par assente.se fixe

s de
obri

re 1evante

diploma de
de Maria de Luraes invacaram-se como di
sivas a nQ do artigo 29Q do Decreto-Lei nQ 346/83, de 27 de
alfnea a) do nQ 2 do mesmo artigo.

pa ra

No

o

com

a

de Lucia

nQ 1 do

Maria fundamenta-se no nQ 1 e alfnea a) do nQ 2 do artigo 31Q e
16Q do Decreto-Lei nQ 03-A/84, de 30 de

Em ambos os casos,

di versa a ci
tos 1
s
i nvocados
direito:
• coloca-se a mesma
na carreira tecnica
de
oriundo dos
Medico-Socials e
n~o habilitado com licenciatura a data da entrada em vigor do Decreta-Lei nQ 191-C/79,
de forma
0 di
no nQ 1 do
25Q
de 25 de JUrlno. tendo-se
desse d1
para a viabili

Em suma, no

sl
~Decretos -Lei nQs 124/79 e
te, de 10 de Maio
e 191-C/79 e 377179, estes dl
de
25 de Junho e 13 de Setembro - foram
duas decis5es
relativamente a
me sma
fundamentai de direito -, i
e acesso a carreira tecnica
or
de
nao licenciado oriundo dos Servi~os Medieo-Sociais.
~,

assim.
que se fixe
3 - Entremos

Nao 'Ie
taria,
mesmos
so a
dos na
tos de

estarem reunidos os
de uma
a uniformizadora sobre a materia.

na analise de

relativos ao fundo

relev3.nte pam

aa

Tribunal razoes
ficativas para alterar a
que, embora
se vern fixando de uma forma constante. no senti do de, a
r aa vi
dos
Deeretos-Lei nQs. 124/79. 309/82, 191-C/79 e377/79, eonsiderar inviavel 0 acesa de tecnico
de funcionarios n~o liceneiados. ainda que
carreira.
• pOI" toaos, 0 ac6rdao de 23 de Abril de 1985.
nos au
reel
nQ 10/84.
0

Em senti do contrario, como se salienta no douto parecer do

Procurador-Geral
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to,

e

a doutri

da Procuradoria-Geral da

ica.

Nao vamos agora fazer a
zada dos fundamentos
s
que
na: tern assentado sempre, de forma
em resol
e
estes
em autos de rec 1
, sendo,
, urn mere des\! i 0 a essa ori entaa concessao do stD a interessada Lucia Maria.
Limitamo-n05 a confinnar que tal
advem do entendimento resultante da
do di
no nQ 4
artigo 8Q e nQ 1 do artigo 25Q com 0 mapa anexo ao Decreto-Lei nQ
377/79,
0
56
r na carreira tecnica
0 pessoal
i cenci a tura,
nela sem 0
do Tri
de
tas.
No entanto,

ul
na medi
til" a
para
nlo
icenci1ltura que, I data da
nQ 191-C/79, se encontrava inserido na carreira t~cni
11

encontra-se

em

corr.e<;,:a-se POl" zer que se suscitam dUl/idas
termina-se POl" alud r 11 que "tendo em aonta 0 aY'tigo 25.Q
0,

vaY'ios
pY'omoveY'am a publicaqao de Zegis
as
fiauldades enaontY'adas na transiqao em causa.
Ha$ pOloem,

situaqoes que

Y'eso

wna vez

pOY'

to

das!l.
Resta

slativa anl/olve uma sol
do recurso. em ordem a fixar a

judica

sol

s-

• deste modo, uma
a sabre que
tOllliil"
advir urna circunstancia constitutiva de urna causa de exti

o artigo

unico
vo

menciollado di
os efeitos definidos no

de

Civil.

o seu texto
a,
entanto, urna
s~o
seus IlUrrief'OS e 2. que conduz il'lsvitavelmente a
de
com a
Na verdade. quer
actual
sufa a data de 1 de
quer
(e 0 caso aa nteressada Maria de lurdes),
a
va data para efeitos de
de

s que da sua
da il'lstancia.

• desi
os
analise e decisao
desse citadQ

que 0 fund
o
"-,,,,,,,,·oa esta, houve
0

na

po.!

de ca
considera-se retrotrafdo
a e
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, no seu ambito todas as s
de
s incluincio 0 oriundo dos extintos

habili

Por 15S0, no estado actual do direito
xou de ter
querutil idade a fi
de
direito atras aludida.

Servi~os

em carreira tecnica sem
Medico-Sociais.
ador desta materia, deifUI'lciamenta1 de

Assim, esta-se
um caso nftido de inutilidade
da fide, que € causa de exti
da instancia, nos tennos do 01
no artigo 2872 a sua alfnea e) do
de Processo Civil.
Pelos fundamentos
em
gar extinta a

aeordam os
do Tribunal de Contas, em sessao plenaria
instancia por inutilidade
da lide.

Nao sao devidos emolumentos
Devolvam-se os documentos que nao
Lisboa, 4 de
aa) -

do

vo deste Tri

de 1986

Orlando Soares Gomes aa Costa
Jose Faustino de Sousa
Pedro Tavares do Amaral
Francisco Pereira Neto de Carvalho

a afirraaqao de que 0 Decreto-Lei
Agosto veio permitir a transiqao para a ca~
tecnica superior do pessoaZ nao habiZitado com ZicenciatuPQ
que:; a data da ent1>ada em vigor do Decreto-Lei nQ Z9Z-C/79:; se en
con t Y'12 va inserido na carreira tecnica" wna vez que 0 artigo unico d~
Zoma legal somente permite tal transiqao do pe8soal
que se encontra nomeado
ou contratado
peZo Decreto-Lei nQ 19l-C/79 reconveni
da em cal?reira tecnica superior,
nQ

E tanto a carreira tecnica foi mantida e nao reconvertida que onQ
4 do mesmo artigounico dispoe considerarem-se extintce os lugares
da carreira tecnica que nela vaguem em resuZtado dessa transiqao.
Se
a POBBibiZidade de dai Burgirem vagas na carreira tecnica e
so estas se extinguem:; isso quer
dizer que nao houve
quaZquer
reconversao da carreira tecnica.
Efectivamente 0 que se verificou foi apenas a criaqao de uma carreira nova - a do pessoal tecnico Buperior - a qv~l Bubsiste
a
par da carreira do pessoal tecnico:; e nao a reconversao de8ta ultima carreira:; requi8ito este exigido pelo nQ I do citado artigo
unico,
- Jose Castelo Branco
- Alberto Leite Ferreira
Fui
a)-

Jo~o

Manuel Neto

-
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TRIBUNAL DE CONTAS
ASSENTO NQ

6

RECURSO EXTRAORDINARIO NQ

4

Sumsria:
Mantem-se em vigor
de Junho.

que nao

0

foi

artigo 19 do Decreto-Lel nQ 180/80. de
tecitamente revagado pela artiga 19

3
do

Decreta-Lei nQ 155/82, de 10 de Maio.

Relator: ExmQ Sr. ConsQ
Alberto
te Ferreira

Recurso Ext rQ NQ 3
Sessao de 8/4 6

1 - Em sessao de 10 de Abril de 1984

0

Tribunal de Contas recusou

0

4

sto ao diploma de

vimento de Antonia Maria Pousa Rodrigues 110 cargo de tecnico de servis;o social de 2il c1as
se do
do
do Ministerio da
A resol
le ano,

s confirmada
nos autos de

pOl"

ac6rdao do mesmo Tribunal de 4 de Dezembro
nQ 22/84.

reclama~ao

Porem, na sessao ordinaria de visto de 15 de Maio do mesmo ano, fOl 0 visto concedidoao
diploma de
de Natalina Maria
ves Pais para 0 mesmo cargo.
Numa e noutra decisoes nvoca-se como disposi~ao
45Q do Decreto-Lei nQ 81/83. de 10 de Fevereiro.

ss1va a alfnea

Haveria. a~sim,duas decisoes contradit6rias sabre a mesma
no domfnio da mesma
isl

de direito,

do artigo

das

°

oeste Tribunal
recurso
Com tais fundamentos, i
ExmQ Procurador~Geral
extraordinario do ac6rdao de 4 de Dezembro de 1984, 'rP(1I1PV'Pfldo que, POl" meio de assento,
seja fi xada juri "".,,,,-1,5,,,... a sobre a mat~ri a.

o recurso

foi admitido POI"
detinha 1 timidade para 0 fazer.
Fei oficiado

de fls. 11

ao Ministro das

pOI"

Finan~as

POl" quem

e do Plano e ao Secretario de Estado
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Publica para, no prazo legal de 30 dias, tomarem,
da Admini
ao fundo da
Na vista que teve dos autos 0
strado recorrente ofereceu doutas al
cluem
a necessidade de ser tirado assento no
sentido de que

que

con

o artigo lQ do Decreto-Lei 180/80, de 30 de Novembro se mantem em vigor nao tendo side
tacitamente
pel0 artigo 19Q do Decreta-Lei nQ 165/82, de 10 de Maio.
Cumpre apreciar e decidir.
2 - Di

o artigo 6Q da Lei nQ 8/82, de 26 de Maio.

liSe:; no
mesma legislaqao, 0 Tribunal de Contas
proferir
duas decisoes que~ Y'elativamente a mesma questao fundamental de
di
rei to, sejam opostas, pode a Administraqao, pelo membro do Governo
Publico requerer que 0 Tribunal fixe
competente!) ou 0
risprudencia por meio de assentol!,
A disposi~aoJna sua essencia e ate na sua forma, reproduz praticamente
materia di
• para 0 direito civil comum, 0 artigo 763Q do C6digo de

0

que scbre a
Civil.

Deste modo, a i
do artigo 6Q da Lei nQ 8/82, tera de ser feita a luz dosmes
mas
os que iluminam e clarificam 0 conteudo daquele
to da lei
vo
comum.
3 - No consenso unanime

da doutrina e tia juri
cJonam a recurso para 0 Tribunal Plena:

cinco sao os elementos que

a) que os ac6rdaos em conflito assentam sobre

solu~5es

b) tenham sido

legisla~ao;

c) que

0

no dominio da mesma

conflito dlga respeito

a mesma

fundamental

e

de

direito;

d) que os ac6rdaos opostos tenham sido proferidos em processos diferentesou em incidentes diferentes do mesmo processo e, finalmente;
e) que tenha transitado em
so.

o ac6rdao anterior invacado como fundamento do recur

Que os acordaos assentam em sol
opostas
das em processos diferentes e uma
rea 1i dade i ncontroversa ja que no processo de
de Nata 1 ina Marl a
ves Pa is
fOl concedido 0 vista em sessao ordinaria de 15 de Maio de 1984. mas no processo de
vimento de Antonia Maria Pousa Rodrigues, 0 visto foi recusado por
de 10
Abril do mesmo ano, confirmada.
s por ac6rdio deste Tribunal de 4 de Dezembro se
nte. que transitou.
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se em duvida que ambas as decisoes foram
rias
5 fac;! e de constatar que durante 0 interval0 da
sua
egislativa fo; introduzida que, directa
indirecta
da
de direito controvertido
Cod, Prot. Ci

Por outro laao nao

mente,
artigo 763 Q ,

§

na
2Q.

Resta
da admissi lidade do recurso, se,
neste
o ainda dos
1dlntica forma, as decisOes invocadas se encontram
enfrentam
damental de oi
to.
sobre a mesma
E doutrina constante e juri
la unanime que a
56 fica devidamente retratada
, re 1ativamente
damental de d rei
confl ito, se veri
a dentidade de factos e a identidade de nonnas 1
em sEntidos diferentes.
outras
avras.
rna factualidade
POI'"

No caso

fun-

opos
dadas

sub speci.e /I

concorrenc i a deste

11

sito

como

festa,
s os factos sobre que assentam as decisoes sao os mesmos do
ico e a mesma e ai nda a norma 1
que para cada urn dos
nr"'T"'''' i dos
sol
: a alfnea
do artigo 45Q do Decrete-Lei fiQ 81/83
de
reiro.
Estao, deste modo,verificados
recurso i
Assim sendo, 0 que agora se
a firmar doutrina sobre a
soes referidas.
A till nao obsta,

facto de uma
bunal.

todos os

que

tern a admissibi

tou

dade do

ar 0 fundo ou 0 merito do recurso com vista
de direito decidida, por modos diversos, oas

POl" expressa formul
do artigo 8Q da lei nQ 8/82, de 26 de
do
em sessao ordinari e a outra em

0, 0

do Tri

a
de saber se arti
do recurso esta limitado, em ultima analise,
4- 0
, de 3 de Junno, ainda se encontra em
au se,
go lQ do Decreto-Lei nQ
artiga 19Q do Decreta-Lei nQ 165/82 de 10 de ~~io.
contrad • foi

°

D1

o artigo 79

2, do C6di90 Civil, que

revogaqao
resu
de declaraqao
de entre as mesmas disposiqoes e as regras procedentes
tancia de a nova l.ei regular toda a materia da lei

IIA

-

,assim,

A
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assumir uma forma expressa

ou vma forma tacita.

A paginas405 do lQ volume da 49 Edi~ao das No~oes Fundamentais de Direito Civil, escreveram Pires de Lima e Antunes Varela que a revoga~ao e expressa se a nova lei individualiza coneretamente a lei ou as disposi~oes anteriores revogadas e tacita se fal
ta essa indiea~ao expressa e a revoga~ao resultar apenas da incompatibilidade existe~
te entre uma nova lei e a lei anterior, conjugada com 0 principio geral da pre\lal1~n cia da vontade mais recente do legislador.
Ora, com interesse imediato para a questao "suh judice"~ importa atentar, desde 10go, no artigo 23!do Decreto- Lei nQ 165/82, com a seguinte redac~ao:

/lConsider'OJrt-ae revogado8:
a) Os

ar~igos

12 a

4~

e . S0 a l7Q do Decreto-Lgi nQ

140/81 3 de 30

de

l"vJaio;

hJ 0 n!2

~

do

Decreto-Lei n!2 191

de

25

de Junho".

Dagu; resulta, com inteira seguran~a, que 0 artigo 12 do Decreta-Lei nQ 180/80 nao
expressamente revogado pel0 artigo 23'00 Decreto-Lei nQ 165/82.

foi

°

Isto,
, nao signifiea, necessariamente, que nao esteja PO, forma tacita. E que
ao revogar, por forma expressa, determinados preceitos dos Decretos-Lei nQs 140/81 e
191-C/79, 0 legislador pade ter querido apenas tomar posi~ao frontal
as
disposi~oes
que mais claramente se mostravam incompatfveis com 0 novo di

E,

com efeito, dos principlos que quando a lei nova nao revoga expressamente a lei antiga, desta ficam re'logados tacitamente os preceitos que se mostram incompatheis
com os novos.

o problema da

tacita, porem, envolve naturalmente. certos melindres
s,como
se escreve no ac6rdao do S.T.J., de 1 de Mar~o de 1983 - no B.M.J. nQ 345,
paginas
237 - "quando a revogaqao nao If: expressa torna-se por vezes dificil sa
revoga~ao

her ate que ponto a lei posteri01' interfere com a lei anterior".
No fundo, do que verdadeiramente se trata,

e dum

problema de

interpreta~ao

da lei nova.

ficade decisive para a vida
a lei. contudo, e determinar 0 seu si
ca, captar 0 seu verdadeiro sentido e alcanee au seja. por outras palavras, apreender
a inten~ao do legislador.
Como, porem,se escreve no Pareeer da Procuradoria Seral da Republica nQ 173/80, de 6 de
Novembro, a paginas 164 e seguintes do B.M.J. nQ 305.

tiNa fixaqao dessa intenqao:; dada a palavro flin.equivoca" (que se Zeno
artigo 9Q do C6digo Civil) deve 0 interprete ser partiouZarmente

-
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exigente" atendenao-se ao r-exto aa lei" SA-a ::cmexao .. evoluqao hist6
riea, a formaqao tegista va.> e sobre
nortear-se peZo
da
disposiqao questionada e 0 r'esultado de uma ;~ ?utra interpretaqao ll •
Por auto lado. no desenvolvimento dessa actividade interpretativa impertara ter prese~
te que a revoga~ao tacita tem como limite 0 principie de contrariedade. Com isto quer-se significar que,salvo nos casos de revoga~ao total ou por substitui~ao - a lei anterior apenas se pode ter como revogada na medida da sua incompatibilidade
com a lei
or Onde essa i
bilidade nao existe tera de
tar-se a coexistencia, lado a lado. dos dois diplomas. embora. naturalmente,com domf
niDs de aplica~aa diversos.
5 - 0 Decreta-l.ei nQ 180/80,

veio permitir 0 primeiro prolfimento nos quadros dos servit;os
smos que se nao tenham ainda estruturado depois de 30 de Junho de 1974 e solu
cionar duvidas na i
do Decreto-Lei fiQ 191-e/79 e 191-F/79.

e

Por sua vez, 0 Oecretoe
conducente a
troduzir novas
No seu artigo 1Q dispoe

nQ 165/82 velo implernentar urn sistema de
previsionai
de servi~os, quaeros e carreiras de pessoal e
de mobilidade interdepartamental e interprofissional.

reorganiza~ao

e primeiro Decreto-Lei,no nQ 1, que:

liDs diplomas organ'l-cos dos di versos servrZqos e organismos eujos quad~os de pessoaZ
e respectivo regime de provimento nao tenham
sido
objeeto de aUeraqao ou reestruturaqao posteriormente a l de Junho de
1974$ poderoo prever normas de transiqao" eom observancia dos y·equisitos habilitaeionais legalmente estabeleeidos e de acorao eom assegui~
tes ~egras:. ., fI

o artigo

l~do

Decreto-Lei nQ 165/82, por seu

estatui que:

"Nos dipZomas de criaqao ou de reguZamentaqao dos quadros de pessoal
nao e permitida a inelusao de disposiqaes transit6rias que
possibi
Zitem :
aJ Promoqaes automaticas ou rectassificaqaes de pessoal nao resuZtantes
da extinqao das artervres carreiras ou da aUeraqao da natureza das
f'unqaes exercidas;
b) Integraqao directa em Zugares do quadro d€i; pessoaZ contratado a p~
zo eerto ou admitido sem observancia das f'ormalidades legais fI,
agora saber e se e ou
o que
frente a frente as duas disposi
nao coincidente 0 domfnio de apiica~ao de ambos os diplomas. isto
e,
sa 0 artigo 19Q do Decreto-Lei nQ 165/82,
a disciplina no todo au em parte as mesmas si
~oes do Decreto-Lei nQ 180/80. Se assim for
concluir, de facto,
a revoga~ao tacita giobal - revoga~ao por substitui~ao - ou
tacita
a1 deste segundo di
Post~assim
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va parece

Ora uma sol

Desde logo porque ao promulgar 0 Decreto-Lei nQ 165/82, 0 1 slador nao ignorava 0 co~
teudo e 0 alcance do artigo lQ do Decreta-Lei nQ 180/80. Se, POl" 1SS0, no seu
to
se albergasse 0 prop6sito de substituir, total au parcialmente, 0 regime oeste diploma
legal, certamente que nao teria deixado de 0 referir, pOl" forma expressa, como para au
tros diplomas 0 fez no artigo 19Q
revoga~ao

Contra a

tacita milita, pois, a pr6pria "mens

legisZatOl~isll.

POl" outr~ lado a essa mesma conclusao leva a pr6pria letra do texto do artigo 19Q do
creto-Lei nQ 165/82 no seu confronto com 0 artigo lQ do Decreto-Lei nQ 180/80.

o que claramente resulta da letra
artigo 19Q e que no
de 1ugares
dos quadros ficou interdito 0 recurso a determinadas promo~oes automaticas ou a reclassifica~oes de
e ainda a sua integra~ao directa em lugares do
de
contratado a prazo certo ou admitido sem observancia das formalidades 1
s. Tudo com
o
to, que se surpreende ate do relat6rio do diploma, de evitar escusados emp£
lamentos de
e desnecessario aumento do volume de efectivos ria
ica.
Pe 10 contrari 0,
em quadros de
depol s de

o Decreto-Lei nQ 165/82 velo permitir no seu artigo lQ a i
de servi~os e organismos que se nao tivessem ainda estruturado
30 de Junho de 1974.

Mas, tal como reconheceu ja 0 ac6rdao deste Tribunal. de 4 de Dezembro de 1984, de que
ora se recorre, ha materia prevista no artigo lQ do Decreto-Lei nQ 180/80. que 0 artigo
19Q do Decreto-Lei nQ 165/82 nao regula. Eo que acontece, por
0, com a
materia
prevista na alfnea a), com os requisitos de promo~ao exigidos na alinea b}. com a categoria de ingresso noutra carreira. contemplada na alfnea c) e com as condi~Oes em que
se efectuara a transi~ao referida na al fnea d) flquando se tratar de casos de

reclassificaq5es resultantes de alteraq5es da natureza das funqoesexe~
cidas 3 bem como resultantes da extinqao das anteriores carreiras (nQ
2)$ e e 0 que acontece ainda com a materia do nQ :3 do mesmo preceito".
Ora constatada esta realidade, a revoga~ao tacita do artigo 12 do Decreto-Lei nQ 180/80
pelo artigo 19Q do Decreto-Lei n2 165/82 tern de ter-se como exclufda.
6 - Nesta conformidade acorda-seno
lu~ao

0

Tribunal de Contas em negar provimento ao recurso e soconflito de jurisprudencia suscitado mediante a
do seguinte assen

to:

de
IfMantem-se em vigor 0 artigo 1£ do Decreto-Lei nQ 180/80 3 de :3
J unho
que nao f oi taci tamen te revogado pe lo artigo 19£ do Decreto -Lei n£ 165/82, de 10 de Maio.
Nao sao devidos emolumentos.
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Cumpra-se oportunamente

0

disposto no artigo 112 da Lei nQ 8/82. de 26 de Maio.

lisboa, 8 de Abril de 1986
aa) -

Joao de Deus Pinheiro Farinha
Alberto Leite ferreira (Relator)
Orlando Soares Gomes aa Costa
Pedro Tavares do Amaral
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Ant6nio Rodrigues Lufinha
Jose Castelo Branco { vencido, 0 Decreta-Lei nQ 165/82, de 10 de Maio, foi expre1
samente revogado pelo Decreto-Lei nQ 41/84, de 3 de Fevereiro, artigo 42Q par e1
sa razao entendo que nao seriade firmar assento.)
Fui presente

a) - Joao Manuel Neto
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PARECER RELATIVO AO RECURSO

NQ

984

Sumario:

o artigo 19 do Decreto-Lei nQ

180/60, de 3 de Junno, mancem-se

em vigor nao tendo sido tacicamente revogadopela artigo

192

do Decreta-Lei nQ 165/82, de 10 de Maio.

ExmQ Senhor Procurador
Geral Adjunto
Joao Manuel Neto

Recurso Extraordinario
NQ 3/1984

InterpOs-se - ao abrigo do disposto nos artigos 6Q, 7Q e 8Q da Lei nQ 8/82, de 26 de
Maio - recurso extraordinario para 0 Plenario deste Tribunal do seu douto ac6rdao de
4 de Dezembro de 1984, lavrado nos autos de reclama~ao nQ 22/84, por existir oposi~ao
sobre a mesma questao fundamental de direito e no domfnio da mesma
sla~ao entre 0
aludido aresto - que recusou 0 visto ao diploma de provimento de Ant6nia Maria Po.usa
Rodrigues para 0 cargo de tecnico do servi~o social de 29 classe do quadro unico do
pessoal do Ministerio da Educa~ao - e a concessao do vista, ern sessae ordinaria de 15
de Maio de 1984, ao diploma de previmento de NatalinaMaria Gon~alves Pais para 0 mesmo
cargo e com fundamento na mesma disposi~ao legal: a alfnea b) do artigo 4S:do Oecreto-Lei nQ 81/83, de 14 de Fevereiro

A circunstancia do
visto ter sido concedido em sessao ordinaria e a recusater side
decidida pel0 Plenario deste Tribunal nao obstacula af prol~ao do pretendido assento
pois a Lei e expressa nesse sentido: (f.r. 0 artigo 8Q da citada Lei nQ 8/82.

A questao subjacente
decisoes que foram objecto de solu~oesopostas traduz-se em sa
ber se 0 disposto no artigo 19 do Decreto-Lei nQ 180/80, de 3 de Junho se deve ter ou
nao como tacitamente revogado pel0 estipulado no artigo 19Q do Decreto-Lei nQ 165/82,de
10 de Maio,
No douto ac6rdao recorrido decidiu-se pela negativa e, a nosso ver, bern.
Com efeito, como nele se acentua, este ultimo diploma legal revogoude forma expressa,
pel0 seu artigo 23Q, varios artigos do Decreto-Lei nQ 140/81 de 30 de Maio e 0 nQ 2
do artigo 2Q do Decreto-Lei nQ 191-C/79, de 25 de Junho, nao se compreendendo que, se
fossee~ a inten~ao do legislador, nao tivesse optado pel0 mesmo criteria revogat6rioqua~
to ao artigo lQ do Decreta-Lei nQ 180/80.

1 -

Por outro lado, 0 artigo 19Q do Decreta-Lei nQ 165/82 nao regula toda a materia da
anterior como exige 0 artigo 7Q do C6digo Civil.
Daf que, em oosso parecer,
ca<;ao da lei.

lei

a douto aresto recorrido tenha feito justa e carrecta apli-

Termas em que este venerando Tribunal devera fixar assento para
gui nte f6rmul a.

0

qual 5e propoe a

se

I/O aY'tigo ZQ do DecY'ew-Lei nQ 180/80., de J de Junho., mantem-se em vi.
goY' nao tendo sido taci&amente Y'evogado peZo aY'tigo 19'2 do DecY'eto~ei
nQ 165/82 .. de 10 de Maio fl.

Lisooa,

1 de Fevereiro de 1985

a} - Joao Manuel Neto
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RES 0 L U

CAMARAS

~

A 0

MUNICIPAlS - CONTRATOS DE EMPREITADA
CONCURSO PuBLICO

Sumario:
Em contrato de empreitada

celebrado par uma Camara Municipal

valor a tel" em conta para efeitos

de concurso publico B, nll!o a

que For estabelecido para base de liclts9ll!o,
da proposte objecto da

Relator: ExmQ Sr. ConsQ
Alberto Leite Ferreira

0

mas a que resultsr

sdjudica9ao.

Processo de Visto
NQ 140 189/1985
Sessao de 25/2/86

1 - 0 Tribunal de Contas, em sessao de 25 de Fevereiro de 1986, examinou 0 contrato de em
preitada celebrado entre a Camara Municipal de Braga e Carlos Rodrigues. para execw;;ao
da obra "Infra Esty'uturas do Campo da Feiralf~
0 valor
de 30 363 300$00.
Apreciando e decidindo.
2 - Em materia de execu~ao de trabalhos de constru~ao, reconstru~ao, restauro,
serva~ao

concurso

e

adpta~ao

de im6veis

a cargo das autarquias locais,

a regra

ea

,co~

abertura

de

publico.

Por for~a,
conjuga~ao dos nQs 1 e 2 do artigo 2Q daquele Decrete-Lei 0 concurso
publico pode ser dispensado se
valor do cOl'ltrato nao exceder Ito limite de
comp~

°

tencia para autorizaqao de despesas com dispensa de concurso Zegal mente definido para os orga~dirigentes dos serviqos dotados de auto
nomia administrativa e financeiro ll se Dutro valor superior nao tiver
sido,
entretanto, fixado pelos competentes 6rgaos deliberativos, sob proposta dos executivos.
to, a Assembleia Munici
3 - No usa da
va reconhecida
0 nQ 1
Braga, sob proposta da sua Camara. deliberou. em 9 de Junho de 1985, que ficariam
tas a concurso
ico as empreitacias de valor
or a 30 000 000$00.

de
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Deste modo, atento tambem 0 disposto no nQ 1 do artigo 3Q do mesmo d1
am as
obras de valor igual ou inferior
e montante ser adjudicada em concurso
1imjtad~
desde que, nos termos ainda
fossem consultadas no mfnime, cinco em
presas.
4 - 0 valor limite assim fixado nao pode porem, ser modificado, pois na parte final do

artigo 2Q estabelece
diploma a sua
fI
:::::0
y;0 aoe or-gaos au

1 do
::C

inalterabilidade IIdurante

0

nQ

peri~

Foi,assim, vontade da Lei obstar a que a linha divis6ria entre 0 concurso pdblico e 0
concurso limitado, definida por determinado valorestabelecido.em dado momenta,
deliberativo
ficasse
ta a flutua~Oes futuras diante de outros
contratos que eventualmente viessem a ser celebrados.
Com

0

que se afastam duvidas e

suspei~~es.

5 - No case concreto, 0 valor constante do programa do concurso - base de licita~ao - foi
estabelecido em 28 0000 000$00, inferior, por 1sso,ao Ilplafond" de 30 000 000$00

fixado
a Assembleia Munici
.Contudo, 0 valor resultante aa
,objecto de
If
adjudicas;ao, fOl de 30 363 300$00 e , assim,
or aqueie mesmo flplafond .
A

qual dos dais valores se devera atender?

Ouvida sobre a
ter em conta devera ser

0

ou-se a Camara interessada no sentido de que
aa base de lici

Alega para tanto, determinadas razoes que, no entanto. se tem como
bastante para imporem a solus;ao que pretende.

0

das de

valor a

vigor

6 - Com efeito,

do nQ 4 do artigo 2Q do Decreto-Lei nQ 390/82 nenhuma conclusao se
extrair nesse sentido.

o que/de
/I

facto, af se diz

e que

Se a adjudicaqao nao for efectuada em resultado do primeiro concurso., abY'ir-se-a novo concurso com aumento nao superior a 20% sobre a
base de licitaqao primitiva ..•.••. II.

Porque de urn novo concurso se trata,
se de lic;
que
nada tern a ver com a
Mas 0
do, a
limite estabelecido

a

haver,
ira.

em

cOflseql.ltmc

a, uma nOlla ba-

pOe nao e este, mas antes 0 de saber se, aberto concurso limi
ser licitamente feita mesmo que 0 valor das
excedao
a Assembleia Munici
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°

Ora a este respeito, aqueJe
to nada adianta. 0 que,
contrario, se
do artigo 2Q, e mals
cul a rmente da conjuga~ao dos seus nQs i e 2, e que se
a
or aD estabelecido par aqueJa Assembleia a sua
valor das obras a realizar for

Para efeitosdo concurso limitado 01.1 de concurso publico 0 unico elemento a que import~
pois,atender e 0 dB execu~ao. 56 que se esse valor ultrapassar 0 limite estabelecido
pela Assembleia Municipal 0 concurso limitado revela-se meio i
ouinid6neo
para a
. Verificada a situa~ao, 0 que a lei impae e 0 concurso publico. 0
uso pel0 nQ 1 do artigo 2Q do Decreto-Lei nQ 390/82 de expressao verbal
imperativa
"realizara" a que a expressao adverbial "obrigator1~amen1;efl empresta urn partic~
lar
parece nao eomportar outra interpreta~ao.
para alem disso, que se assim nao fosse, a adjudica~ao que
se
1
imitado
fizesse de obras de valor
or ao limite fixado para
0
concurso
aeabaria
por
asvaziar de
quer conteudo uti1 a
a
de determina
do "plafond" definido
a Assembleia Munici
. Por outras
acabar-se-ia
pOI"
a vontade do 6rgao executivo a vontade do 6rgao deliberativo.
De resto, nao parece diffci1, partindo-se de urn estudo eonsciente das condi
exis
tentes no momentodo concurso, prever-se, como normal, se 0 valor das
IIi ra
como definidora do con
exceder 01.1 nao a linha .estabelecida pela Assernbleia Muniei
eurso limitado e do concurso publico.
Aapreensao e a
valora~ao, em bases realfsticas, dessas condi
tores determinantes da base de lici
, exclui desde logo, a ideia duma fi
ses valores 1/ a posteriori ll s isto e, ja depois de abertas as
e efectuada a adjudica~ao.
E certo que, em casos numerosos, 0 excesso para alem do lip la fond II
vo, face ao valor limite e as circunstancias
teericamente, pouee
gadas.

pensar-se no caso concreto em que 0 valor aa
E 0 que
o valor maximo de 30 000 OOO$oO;estabeleeido
em 363
para 0 concurso 1imi tado

reve lar-se,

ca~ao excede "apenas 1/
Assembleia Munici

<

A verdade,
, e que neni1umas raz5es foram invocadas como causa justificativa determinativa aa
ca~ao.Mas ainda que 0 tivessern sido, nao parece que tais raz5es se
vessem
ao criterio objectiv~ tra~ado na Lei dado a carga subjectiva que fatalmente entraria na sua valora~ao.
E nao se cre que para uma ac~ao fiscalizadora eficaz seja aconselhavei 0 recurso a criterios de fndole
va a tornar flutuante, de caso para caso, uma 1inha de or;
~ao que se quer, tanto quanto possfvel, certa e uniforme.
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7 - Da anula~ao dos concursos pode resultar prejuiz~para as autarquias, mas prejufzos que
encontraram a sua
no nao acatamento rigorosa da vontade da Lei. A eles e estranho 0 Tribunal sobre 0 qual recai 0 dever de impor 0 respeito pela legalidade.
8 - Nos contratos de natureza

que se revelar sem margem

daquele que esta em causa,
para duvidas.

a

isen~ao

e a transparencla tem

°

Esta finalidade, po rem , somente podera ser atingida se, ultrapassado limite fixado
pela Assembleia Municipal para 0 concurso limitado, se fizer anteceder a adjudica~ao
de concurso publico.

o que

vale per dizer que 0 valor a ter em centa para a determina~ao, em cada caso concreto, para a realiza~ao de concurso publico, e, n~o 0 que for estabelecido para base
de licita~ao, mas 0 que resuitarda proposta, objecto de adjudica~ao.
9 - Isto

No caso em apre~o 0 valor da
do pela Assembleia Munici

adjudica~ao

excedeu

0

limite de 30 000 000$00 estabeleci-

Apesar disso, a adjudica~ao da oora "Infra ES1;Y'utura do Campo da FeiY'a fl foi
antecedida, nao de concurso publico, mas de concurso limitado.
Violou-se
tembro.

s,

0

di

no nQ 1 do artigo 2Q do Decreto-lei nQ 340/82, de 17 de $e-

10 - Perante 0 exposto resolve-se no Tribunal de Contas, per maieria, recusar
trato em causa.

o Conselheiro

Relator

a) - Alberto leite Ferreira

0

vista aocon
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- Decreto-Lei nO. 186/86, de 14 de Julho

jULHO

- Da nova redacC30 ao artlgo 10. do Decreta-Lei
nO. 22/77. de 18 de Janeiro, que define a efectiva apil
ca<;50 das recei tas provenientes dos impastos ,taxas e ad1
c10na1s das regioes aut6nomas.
-

- Lei nO. 18/86, de 18 de Julho
- Decreto-Lei nO. 189-A/86, de 15 de JUlho (20.
Suplemento dlstribuldo em 21 de Julho)

Altera 0 Decreto-Lei nO. 41/86, de 6 de Mar~o.
que extinguiu 0 Instituto de Analise da Conjuntura
e
Estudos de Planeamento (IACEP).

- Decreto-Lei nO. 172-E/86, de 30 de Junho (Suplementa distribuida em 10 de Julha)

- Isenta de emolumentoa pelo servi<;o de vis to do
Tribunal de Contas 0 contrato de constru<;~o e aqui9i9~O
de fragatas MEKO 200 destinadaa a marinha de guerra po~
tuguesa.

- Actualiza as vencimentos das militares da Guar
da Macional ~epubllcana e da Guarda Fiscal.

- Decreto-Lei nO. 172-Ff86, de 30 de Junho (Suplementa dlstrlbufdo em 10 de JuIho
de

- Decreto-Lei nO. 189-8/86, de 15 de JuIho (20.
Suplemento dlstribufdo em 21 de JuIho)
- Autoriza a emissao de um emprestimo interno,
smortizavel. denominado "Obrlga<;oea do Tesouro, capita
l1za~ao automatica, 1986".
-

- Actualiza os vencimentos do pessoal da Policia
Publica.

Seguran~a

- Decreta-Lei nO. 173/86, de 1 de Julho
- Introduz altera~oes ao Decreta-Lei nO. 513-ZI
/79, de 27 de Dezembro ,dotando a Inspec<;iio-Geral de 1'1
nan~as dos instrumentas e da competencia necessarios80
cumprimento das atribui<;oes que Ihe adveD da adesao de
Portugal as Comunidades Europeias.

- Portaria nO. 352/86, de 8 de Julho
- Regulamenta os principlos gerais a que
dave
obedecer a actua<;ao das e8c01as superiorea de educa<;Bo
no respeitante a forma9ao inlcial de educadores de infancia, profe:;sores do ensino prlmarlo e professores do
ens1no bas1co.

- Portarla nO. 353/86, de 9 de JUlho
- Aprova

0

novo quadro do pessoa1 civil do Exer

cito.
- Decreto-Lei nO. 174/86, de 1 de Julho
~vora

- Crla os principals orgaos da Universidade de
e define a respectiva composi<;ao e competencia.

- Decreto-Lei nO. 175/86, de 1 de JuIho
- Prorroga, com efeitos desde 1 de Julho de 1985,
o regime de instalayao dos centr~s de medicina pedagogi
ca, criados pelo Decreto-Lei nO. 107182. d.e 8 de Abril.
- Decreto-Lei nO. 176/86, de
- Altera a redac<;ao do Decreto-Lei nO. 207/85te
26 de Junho (transfere para a dependencia tecnica e a~
ministratlva do Instituto Portugues do Patriroonlo Cultural 0 Museu da Guarda).

Portarla nO. 364/86, de 12 de Julho
- Da nova redac~ao aoa nOa. 9 0 • e 100. da Porta
ria nO. 232/86, de 22 de Malo, que dlstribul as verba;
de exp10ra930 do totobola e do totoloto de8tlnadaa 80
apoto a empre8d8 jornalfstlcaB.

- Portaria nO. 369/86, de 18 de JuIho
- Flxa aos revlsores oficlais de contas membroa
das comis:;oee de f13callza9ao de empreeaa publlcas uma
remunera~ao men8a1 illquida 19ual a 25~ do vencimento
mensal que tlver sldo atrlbuido ao pre31denta do cons a
Iho de gerencia ou de gestao correspondente.

- Portaria no.373/86, de 21 de Julho
- Decreto-Lei nO. 184/86, de 14 de Julho
- Permite a05 contribuintes 0 pagamento ero quatro presta~oes triroestrals das divldas ao Estado dos~
postos liqu1dados fora dOB prazos normais, respeitan teB a rendimentos dos anos anteriores ao de 1985 e cu_
ja notiflcac~o de pagamento tenha lugar no ano de l~.

Regulamenta a concessao de flnanciamanto pelas
instltui90es de credito as cameras municipais pare 0 re
lanGamento do programa para a recupera~ao de Im6veis d;
gradados (PRIDl, afectos a fina habitacionals. Revogeas Portarla~ nOs. 1 077/83, de 31 de Dezerobro. 778/84,
de 3 de Outubro e 889/84, de 5 de Dezembro.
- Port~rla nO. 384/86, de 23 de Julho

Decreto-Lei nO. 185/86, de 14 de Julho
lntroduz alteracoes ao C6dlgo do Imposto sobre
o V~lor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei nO.39 4-81 gIl, de 26 de Dezembro.

- Da nova redac~ao ao nO. q da Portaria n O.260{
/82, de 11 de Mar~o (actualiza a gratlfica<;ao mensal
atrlbulda aos perleo:; da Coml:;sao Intermin!sterial do
Emprego) .
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,.. Portar ia nO, 330/86, de 1 de Julho
- Altera 0 mapa de pessoal da
Tribunal de Contas dos A~ores,

- Portaria nO, 331/86, de

Decreto-Lei nO, 190/86, de 16 de Julho
Aprova a Lei Organica daa

Direc~5ea

Regionaia

de Agricultura. criadas pelo Decreto-Iei nO. 223/84.de

6 de Julho, Revoga
Iho,

0

Decreto-Lei nO. 223/811. de 6 de.lJ

1

Sec~ao

Regional do

de Julho

- Confere ao Secretariado Nacional de Reabilita
a qualidade de 6rgao delegado do Instituto Nacio~
nal de Estatistlca.
~ao

- Portaria nO, 334/86, de 3 de Julho
- Decreto-Lei nO. 197/86, de 18 de Julho
_ Autoriza a Administra~ao-Geral do Porto de LIs
boa a celebrar com a DOCAPESCA -- Sociedade Conceasionr
ria da Doca Pesca, S.A.R,L" urn novo contra to de conce;
sao respeltante a explora~ao da doca de pesca de Pedro~
Cos e altera as bases anexas ao Decreto-Lei nO. 40 764;
de 7 de Setembro de 1956,

- Decreto-Lei nO, 202/86, de 22 de Julho
- Extingue 0 fundo de Apol0

Determina a constltui9ao doa mapas do pessoal
assalariado das embaixadas e conaulados com eCeltos a
partir de 1 de Janeiro de 1986,
'

- Portaria nO, 338/86, de 5 de Julho
- Regulamenta 0 estagiO para 0 ingresso na carreira de pessoal aduaneiro tecnlco superior da Direc _
~ao-Geral das Alfandegaa,

Termico (fAT)
_ Portaria nO, Q02/86. de 25 de Julho

- Decreto-Lei nO, 202-A/86, de 22 de Julho (Suplementol
- Aprova a Lei Organica do Instituto Nacional de
(INH).

Habita~ao

_ Homologa a crla~ao do Centro de forma~ao Profissional de Artesanato (CEARTE) docado de peraonallda
de jur!dica de diceito publiCO, com autonomla admlnis=
trativa e finance ira e patrlmonl0 pr6prio.
- Despacho Normative "g, 60/86, publlcado em 18
de Julho

- Decreto-Lei nO, 203/86, de 23 de Julho
- Eatabelece as atribui~oes e competencias do Se
cretariado para a Modernlza~ao Administrativa.

- Decreto-Lei nO. 204/86, de 25 de JUlho
- Define 0 prazo de apresenta~ao do requerimento
de pasaagem a aposenta9ao ao abrigo do nO. 8 do artigo
9 0 , da Lei nO. 9/86, de 30 de Abril.

- Decreto-Lei nO, 209/86, de 28 de Julho
- Transfere para 0 Instituto do Emprego e forma~ao Profissional as atribui~oes e competencias do extin
to Cabinete de Gestao do Pundo de Desemprego.

_ Resolu9ao da Assembleia da Republica nO, 19/86,
publicada em 15 de Ju1ho

Determina os valores maximos das mensalidades

a pratlcar peloa estabelecimentos particulares de educa~ao

espeCial

Re~ulamentar

nO, 22/86, de 11 de Julho

- Aprova 0 Estatuto da Esc01a Naval,
-

fins lucrativos.

- Deaoacho Normativo
de Julho

"g.

65/86, publicado em 29

- Aplica, com ada~ta90es, aoa profeaaores efsc
tlvos do ensino primario abrangldos pelo artlgo 27Q.do
Decreto-Lei ng. 17-C/86, de 6 de Fevereiro, 0 disposto
no Oespacho Normativo ng. 28/86, publicado em 11
de
Abril.
q

ReaoluQao do Tribunal de Contas publicada no
Dlario da Reoublica, I aerie, de 19 de Julho
de 1986
- Altera 0 modelo nQ, 3 anexo as instru90es para a organlza~ao e documenta~ao daa contas de gerencia
daa autarqulaa locais,
Acord~o nO, 212/86, do Tribunal Constitucional, publicado em 4 de Julho

_ Or~amento da Asaemb1eia da Republica para 1986.

- Decreto

COm

- Declara inconstitucional 0 artigo unico do de
creto registado na Presidencia do Conselho de Hinis~
sob 0 nO. 261/86, na parte em que danova redac,3o ao
nO, 1 e a segunda parte do nO, 2 do artigo UO, do Decre
to-Lei nO, 260/76, de 8 de Abril,

Resolu9~0 do Conselho de Mtnistros nO, 57/86,
publicada em 9 de Julho

- Reconhece de interesse publlco 0 exercicio,em
regime de acumula9ao de fun~oee. pelo licenciado Casimiro Antonio Plres. dOB cargos de director do Gabinete
para o~ Aeroportos da Regiao Aut6noma da Madeira e de
presldence da Comissao de CoordenaGao Regional de Llsboa e Vale do TeJo,

La;

SO, 42-./86, de 18 de Agosto (2 g • Sup*.-

De9&D distrj~~do •• 57 de 19oeto)
Autorisaq~o

de COD~ratOS de eB9r'stiao cos 0

Qover~ do. 14ta4o. Unido& da A•• ricA.

-

- Lei
-

III -

31/86 de 29 de Agosto

Ag.

Arl:litr~ellll

wolu.tUia

~: 0 Decnto-Lei nO ..

- lntrodus alteray5ea ao regi •• de AdmiaaAo

Z.a.3184. de 11 d. Julho

ao doutoraBento e conceea4o de bola . . para eaae

- tribu.aillil U'Ditrai.llli
- 0 U'tigo

t i ••

550. do C6digo

d.a& CWllt_ Judiciullii

- Deoreto-Lei nO. 246(86, de 4 de Agosto
- 0 dtw.o I do Livre IV. "do Tribtu1Al Arbitral

Vel..tUio".

- Lit

do ~6di,o do Proem.Ba Ciwil.

gQ, 32/86.

- Altera
~

I)

ge 29 d. Agogto

Or~aEento

. . 41rector 401111 PalACi08 Naoionaia de Mafra, Pena
• autr& • do P~o d_ Duq_iII.

9U'a 1986.

Q,crmta-Lai nO, 'II-B/86, de 31 dm Julho (39
Snple.ento dimtribn1do •• 11 d. Agoato).

- Aprow&

0

Re~nto

do

luncio~nto

eo...ih08 PlIIIdAgCgtCOllll • Org405 d. Apoio

- R!are£o-Lei ~o. 247/86. de '3 de Agosto
- Cria, no 4abito do Miniaterio da .A.gricultu -

doe

Eaoo l.!U Preparatcri_. Preparatori_ e S4Iound"-r1a.a
n&5

r •• ra3CJUI
para _

48 li1aenta,.J.o. 0 S.creUu'iado Agricola
Rel..a.qaea J:nropoias.

S4o~i_.

~

- Decreto-Lai nQ. 211-C/86, d. 31 d. Julho (39

/86. publicada

Suple.4Into diatribuido ea 11 de Agoato)

Co.. titu1~~ 0 1:18not!oio de

lUI.

6~

31 de Julho (SupleaeQco)
0

moataat. global insorito no Oro;;aaento do latado

wig'noia da actual

.tilisa~1o

.R

- Diatribui. par naturesa • por ••pr.aa,

- Atrihn1 &05 ex-titw.U"1.!I1 do cargo de Prelld
d.ate da Reptblioa eleito&

Reaolus.o do Conaelho d. MinistroB nO.

gratuitaa.

par. 1986 a titulo de

dota~~ ... a.

. .rTi~oa d.' te1eooaunic~aelli.

- Re!91»c40 do Conaelho de Miniatros nO, 63{
- Decreta-Lei nO, ,15(86 de

~

/86. publicada as 5 de Agoato.

de Agosto

- Cria

- Ia~tnra a nireo~4o-Geral da Juventude(~}.

t4~a40

- pecreta-Lai nO, 216(86, de 4 de Agosto

- Antorisa a eaia310 de 1 •• _&rie do eapr'.tiso dmaoainado "Obrigao;;5ea do T•• ouro, capitaliza
.. 10 au~tio&. 1986".

- Decreta-Lei nO. 232/86, d. 14 de Agoato
0

(S9-

p16llu.nto) •

a

aua ooata de &er3ncia &0 ~ribunal d. Contaa.

- Eatabelece

Gabinete Coordenador do Prograaa In -

r Portaria u o • 408-A/86. de 28 de Julho

- R. . . trutura 0 lundo de Apoio aoe Organism08
J . .eAis (FAOJ). dev.nao remeter no prazo legal

0

da n •• euwolvi •• nto HegionAL da Ria Forlllloaa.

regime remuuerat6rio do pea.oAl

operario e aultiliar do Miniat&rio doa Neg6ciollll Ea _
trangeiros quando de.ignado parA

0

- Decreto-Lei nO, 2'5/86, cte 18
- Altar&

0

- li~.r.

aerviyo de apoio

a actos protocolarea otioiai ••

0

qQ&dro do pe.aoal ~'cnico superior

da Dirac:o;;J:o-a",ral do Tril:llw.Al.l d.

qf

Agatto

negime Jur!dico dAa Eapreitadaa

Forn@eim.ntu de Obra. Pdblioas, reTogado

Con~_.

na~.ad&

- litera

e

-

'di808

iii

uQ,

SU91.m.n~o

- Decreta-Lei nO. 241/86, de 20 de Agoato
- Eatabel@oa . . formalidade. e as condioiona li ••oe a obaervar palos aujeitoa paaaivoa que decil~

u-

do Roapi tal d& Marinha..

- Portaria

de. optar pale .plie.ylo do IVA 1 trans.is&~a ou
caqAo de ~ . . i.oveia au part~ aut6noBAA.

4Ulltrut·u.r ... orginiall doe serwilioe

4}6-B/86. de lId. Agoeto \2 0 ,

distriun!do em 25 de Agoeto).

- AutoriS4 a ••i8.11:0 dill 2- ••• r1. do empr.atiDO

danoeinado

"Obrig~~ ••

~~ autosAticA, 1986".

do Tesoaro,

capita1i~a

-112 -

- Portaria n~. 465/86. de 25 de Agosto
- Confere i D1r.e~A~ral doa Cuidadoo d.
SaUda Pri-'ri~ a qUAlidade de orglo delegado do
spa 7Q • • 80. do Regula•• nto do Iuternato Cowple . . n-

~nat1tuto Nacional de Eatat!atie&.

tar, aprovado pola Portari. nO. 1223-B/82. d~ 28 de
Deze.bro, com a

altera~10

iutrodusicia pela Portari&

nO. }81-A/85. de 20 de Junno.
- Alt .. ra &81 t&oel_ anexaa i Portaria nO. 239/
/85. de 27 de Aoril, que aetualisa as tab. las d ..
r@tr1bui~a!luJ

do pea30al dAB

inatitu1~ae8

- Portaria nO. 466/86, de 25 de Agosto
- AplicA

da .egu -

as

inatitui<;50. particulara. d. 801i -

rlUl<;a social abrangido. p .. lo regia.. !1xado pel..

dari.dads Bocial eo& fina princ!paia

Portaria nO. 193/79. de 21 de AbriL

d.

pro=o<;~o

Resiato daa

- Aplica a Portaria nO. 137/86, de 9 d. Abril.
apenaa i R.. gi40 Aut6noBa cia Kad.ira (.tribui oo~ t&nei_ aos Goyerno. Regionai. daa Regiae. Aut6no
doe

A~or.e

protec~.o

Inatitui~~ .. e

0

OU

exoluaiTo8

Rsgulaasnto

- Aprova

Regulasento da

0

~&cola

Naval (REM).

• da Kadeira para a abertur. de con Portarh, nO. 475/86, de 29 do .I. go "It 0

caa existent ... no. quadro8 de peseoal doe reapeoti - Da nOTa

aervi<;oe noa .. stabel .. eimentoa de SAnd...

r&ciac<;~o

&0 nO. }Q. d& PortarianQ •

319/86, de25 de Junho, que rav'

&$

condi~5 ••

cri<;Ao dOB t'cnicoe d. conta. aatabalacidas
- Portaria nO, 457r~6, de 22 de Agosto
- Altera

II. rvdac~~o

do nU. 3 do

~~api"aIAr

de ins~la

Po£

tari .. nO. 420/76, de 14 d. Junho.

~.gula.en'o

dos Goncureoa d. provia.nte dou lug_res d. Aasiat.u-

te

do

Particularaa d. So11darie-

- Portaria nO, 471/86, da 28 d. Agosto

cursoa de proTia.ato de lugara. cia. carreiraa '&ci1 TOS

da aauda

dad. Social.

- Port.ria nO. 456/86, de 22 de Agosto

&as

•

da CaIre ira Modica Roapitalar. aprova=

- Portaris nO. 477/86, d. 29 d. Agosto
- Tranafere 0 patriaonio s dSSAia 8srTi~oa.bsB
OOBO OB

obriga~5.a.

direitoa &

da iacola Normal

ds

14ucador.. cia InfLncia da Vieau • das Eacolas do Wa~t$rio Pri-'rio da Viaau • Santarom para aa I4co

Suapenda a

go. ?Q. e
_",tAr.

So.

aplic~.o

do diapo.tu noa arti

las SIlperlorllls cia UUClll~J.O d.$ ViallIu e Santar4111 ..

do R.~nto do Internato ~oaple -

aprovado pea li."ortaria nO. 1223-B/82.

de

28 cia IHur•.,lIIlbro. eu .. altllllr~J.o introdusida pela

... D""pacho Ii or ,....u:i .... 0

11 0 •

'{8; 86. nublicado e.

32

d. Agoeto.

Portari.m. n'I. 381-A/85. de 20 de Deuahro.

- Deter_ina que

0&

encargos cos

&3

obraa

tr~i

tadaa de 1985 • ouja r •• ponsab11iciade totAl p . . . . &
- illllgulamenta am

cond:!'~5ca

de

preata~£o

de

. .rTi~o do pe&soal cia Polio:!.. de S .. guran~a publi.-

ea (PS?) ea organisaoa de inter •• ae publico. 61' ~

e entidadea d.

adminiatra~J.o

lIiI.r d_ illsti tui~aee do enaino illi1l1lt!lrior pasts.llla_
aatiafeitoa pol. . reapeotivAa

dota~5.a

do Plano

de

Inv •• ti.onto . . . Deepe5AS de Deilliellvolvi.ento cia Adailliillitra~.o

Central.

cantral. regio -

nal • 10<;al.

- D•• oAcho Nor~&tivo nO. (9/86, uuolicado em

22

de Agoato.
DA nOVa r.dau~lo i aline. 0) do nO. 3 do Deapa cho ~OrBatiTo nO. 229/82, d. 26 d. Outuoro (.stao.le- AproYa e i.gulaaento cia
~

pr •• ~J.o d.

aerTi~o

aitum~io

de re •• rva

.t.otivo d. Kilitar..

Gaarcia 5&cional Rapnblio4AA.

cia

ce norm. . r.lati .... _

a

contA5e. d. to.po de

prs.t.do pOl' docent.a cia

educ.~!o

a.rvi~o

pre-•• colar, do en-

aino pri.4rio, dam a.colas normaia ds .. dueadores

d ..

inf5nci&, das e.colas do =agist.rio pri.ario .. cia Tela.col,.) •
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- ~<IIInto nQ. 4/86, do 'rrit>ullal de COlltlll',.

_ Decreto-Lei nO, 262/86, de 2 de Setembro

public.do •• 28 de A5oato.

Aprova

0

COdigo das Sociedades Comerciais.

Os li.it•• a que •• retor.a o. nOa. 1 •
2 do artign 29.
g~

}C. do

<III

a Aline ... a) do na. 1 do arti-

D.cr.~o-L4i

a. -

na. 390/82. de 17 de

t ••bro, para abertura do Concurao liaitado. t ••
d • •er reapeit.aos nAo a6 quanto ao pr.~o baa.
d... abertura do conourso aas taab •• no

80. . nto

_ Decreto-Lei nO. 263/86, de 2 de Setembro
- Estabelece disposi~oes relativas a equivalencia de cursos de enfermagem a cidadaos estrangeiros na
cionais de pa!ses da CEE.

- Decreto-Lei nO, 265/86, de 3 de Setembro

Declaraclo publicada no Diario da Republic ....

I a.rie, nO. 18~! de 1} de Agosto de £986.

- Altera alguns artigos do Decreto-Lei nO. 3851
182. de 16 de Setembro. que reorganiza as secretarias

D. tar aido rectiticada a d.clar ... ~lo publi

Judiciais.

cada no Diirio da Republica, I .'rie, na.

156.

cis

10 de Julho d. 1986, que rectitica a 14i na. 9/86.
d. 30 d. Abril (Or~ ....ento do E.tado para 1986).
Di1r:! da R"p6.bUca, II -'ria! d.

6 d.

Agoe-

_ Decreto-Lei nO. 266/86, de 3 de Setembro
_ Cria 0 Instituto Portugues de Conservas e Pes
cado (Ipep).

to de 19ti6 (pag. 7268).

Aprov& 0 Regu14Bento PoliciAl do Dt.trite

Decreto-Lei nO. 267/86, de

de Bragan<;a.

3 de

Se~embro

_ Atribui competencia ao Ministro da Agricultu_
Pescas e Alimenta~ao para autorizar a utiliza9ao e
di;tribui~ao de verbas inscritas no or~amento do Mini~
terio destinadas a concessao de subsidios.
ra

- Decreto-Lei nO. 270/86, de 3 de Setembro
- Aprova a Lei Organica do Ministerio das Obras
PUblicas. Transportes e Comunica~oes.
- Lei nO. 33/86, de 2 de Setembro
-

Altera~ao

do Decreto-Lei nO. 151/84, de 10 de

Maio.

- Decreto-Lei nO. 272/86, de 4 de Setembro
- Reorganiza a Comissao de Con cas e Apuramento
de Responsabilidades do Exercito.

Lei nO, 34186, de 2 de Setembro
- Decreto-Lei nO. 275/86, de 4 de Setembro

- Reequipamento das For9as Armadas.

- Estabelece 0 programa de coopera~ao tecnica e
finance ira entre 0 Ministerio do Plano e da Administra
9 aO do Territorio e as camaras Municipais de Santa ~a~
ria da Peira e de Vila Nova de Gaia.

- Lei nO. 35/86, de 4 de Setembro
- Tribunais Maritimos,

Decreto-Lei nO, 276/86, de 4 de Setembro
- Define

0

estatuto do administrador judicial.

- Lei nO, 36/86, de 5 de Setembro
Autoriza~30 1egisl~tiva

em materia de impos - Decreto-Lei nC, 278/86, de 5 de Setembro

cos.

- Adita ao Decreto-Lei nO, 497/85, de 17 de Dezembro, urn artigo 13 Q -A (altera a estrutura organica do
Governo) •

- Lei 38186, de 6 de Setembro
- Altera9ao do Decreto-Lei nO. 384-A/8S",de
de Setembro.

30
- Decreto-Lei nO, 279/86, de 5 de Setembro

_ Lei nu, 39/8b, de 8 de Setembro
L'

,

_ AlteraG30, por ratifica9ao, do Decreto- :~ n~
. ," da EPPT~ - Emnre"a
Publl
39/86, de 4 de Mar90 ( extln~~o
~
ca de Parques Indu"triais, E.P.),

- Reestrutura 0 quadro de oficiais da c~aS5e de
fuzi1eiros dos quadros permanentes da Armada,
- Decreto-Lei nO, 280/86, de 5 de Setembro

-Decreea-Lei nO. 384-A/g~
- Altera d redac<;:io do ar'tl"o 6Q, do Decreco-Lei nO,
49 213, de 2') de A.;o:;to Je ll)ti9, e ao" art~.sos 1050, e
107 Q , do Decreto-:"d nO, 44 329, de 8 d" :"..:110' .je l~o2
(C5dlgO Jas Custas Juuiciais)

- Introduz altera90es ao artigo 130, do C6di~o
do Imposto sobre 0 Valor Acrescentado, na par~e respe~
tente ii importa~50 de veiculos automoveis. Revoga
a
alinea 1) do nO, 1 e 0 nO, 3 do artigo 130, do CSOiS02~
Imposto sobre 0 Valor Acrescentado,
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- Decreta-Lei nO. 284/86, de 6 de Setembro

- Decreto-Lei nO, 300/86, de 20 de Setembro

- Reve a situa9ao dos militares das quadros permanentes preteridos nas pramo90es em consequencia ~ me
didas administrativas decorrentes dos Decretos-Leis nOS:
309/74, de 8 de Julho, e 684/74, de 2 de Dezembro.

- Conscitui encarga do Estado, de harmonia com 0
plano de instalac;oes das for9as e servi90s de seg uran 9a
dependentes do Ministerio da Administra~ao Interna,
a
constru9ao, aquisi9ao e adapta9ao ou beneficia9ao de~
tala~oes e edificios para as mesmas.

- Decreto-Lei nO. 285/86, de 6 de Setembro

a

- Estabelece normas relativae
eitua9ao ~ fun
ciona~ioe e agentee do quadro geral de adidoe que, en~
contranda-ee em eitua9ao de licen9a eem vencimento
ou
ilimitada, nao poderiam regreesar ao activo au ~ a
paesagem
apoeenta9ao par nao existirem noe quad roe da
Administra9ao Publica ae categorias correspondentes aqu~
las de que sao titularee.

a

Decreto-Lei nO. 302/86, de 20 de Setembro
- Da nova redac9ao ao artigo 60. do Decreto-Lei
nO. 459/85. de 4 de Novembro (cria a Representa9ao Per
manente de Portugal junto das Comunidades Europeias e;
Bruxelas) •

Decreto-Lei nO. 303/86, de 22 de Setembro
- Decreto-Lei nO. 287/86, de 6 de Setembro

Tarna extensive aos cargos de director-geral,

- Estabelece a dependencia definitiva e exclusiva da 8iblioteca.Geral e do Arquivo da Universidade de
Coimbra em rela9ao ao Ministerio da Educa9ao e Cultura.

secretario-geral e outroecargos expreseamente equiparados da Administrac;ao pUblica 0 regime previsto no De
creto-Lei nO. 72/80, de 15 de Abril.
-

- Decreto-Lei nO. 291/86, de 10 de Setembro (Suplemento)
- Decreto-Lei nP. 304/86, de 22 de Setembro
- Autoriza 0 l1inistro das Financ;as a emi tir un em
prestimo externo, amotizavel, ate ao montante de 25 mi~
lhoes de mar90s alemaes denominado "Emprestimo ·externo
de 25 milhoes de marcos alemaes, 4,5% - 1986 (Sesimbra)"
e a celebrar com 0 Kreditanstalt fur Wiederaufbau 0 res
pectivo contrato.

Cria 0 Instituto da Vinha e do Vinho .(IVV).Re
voga 0 Decreto-Lei nO. 27 977, de 19 de Agosto de 193%
bem como as alineas c) e d) do nO. 2 do artigo 36 P • e
os artigo 39 0 • e 400. do Decreto-Lei nO, 498-A/79, de
21 de Dezembro, e toda a legisla9ao referente ao organismo e servi90s extintos que contrarie 0 disposto no
presente decreto-lei.

- Decreto-Lei nO. 292/86, de 10 de Setembro (Suplementol
- Decreto-Lei nO. 30S/86, de 22 de Setembro
- Determina que os contratos a praza certo de pes
soal nao docente para aseegurar 0 regular funcionamento
dos eetabelecimentos de educa9ao pre-escolar e doe ensi
nos primario, preparatorio e secundario possam ser cele
brados por urgente conveniencia de servic;o.

Prorroga ate ··31 de Dezembro de 1986 0 regime
de Instala9aa dos hospitais abrangidos pelo Decreto-Lei nO . • 9/85, de 16 de Janeiro.

- Decreta-Lei nO, 309/86, de 23 de Setembro
- Decreto-Lei nO. 293-8/86,de 12 de Setembro (2Q
Suplemento)
- Da nova redac~ao aos Estatutos da
blica do Abastecimento de Cereais (EPACl.

~~presa

Pu-

- Actualiza ae taxas a cobrar pela Junta Nacio
nal doe ProduCos Pecuarios sabre os lacticinios de 01"1
gem nacional ou importados que se destinem ao consumo
publico.
- Decreta-Lei nO. 310-A/86, de 23 de Setemoro
(Suplemento)

Decreto-Lei nO. 293-C/86,de 12 de Setembro(2 Q ,
Suplemento)
Estabelece 0 regime de equivalencias dos CUrsos minist~ados nos seminarios menores aos cursos of iciais do ensino preparatorio e do ensino secundario.
_ Decreto-Lei nO, 295/86, de 19 de Setembro
_ Introduz altera~oes ao Decreto-Lei n P , 140-D/
/86, de 14 de Junho, que criou a taxa social unica,unl
ficando os desconto" para a Seguran~a Social e 0 Fundo
de Desemprego.

_ Decreto-Lei nO, 296/86, de 49 de SetemDro
Esclarece duvidas respeitantes ao e~tatuto
e
ao vinculo funcional dos embaixadores es<.!olllitlos
fora
do quadro.

Aprova a organica do Miniscerio da Agricultura, Pescas e Alimenta9ao.
Decreto-Lei nO. 313/86, de 24 de Setembro
- Extingue a Casa do Douro, criada pele Decreto-Lei nO. 486/82, de 28 de Dezembro.
Decreto-Lei nO, 31S/86, de 25 de Secembro
- Aplj,ca 0
regime constante do Decretc-Lei ng
329-A/8S·, de 9 de Agosto, aos funcionarios eu agentes que se encontravam nomeados ou contratados em lug3r
da carreira t~cnica do pessoal civil dos Servi~os Depar
tamentaia das Forcas Armadas.
.Decreco-Lei nO. 329-AI85, de 9 de A~o~to
_ Permite a transi~ao para a carreira tecniea superior
do pessoal integrado na carreira teCniC3 n50 possulJcr
das habilita~oes legais.
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Resolu~ao do Conselho de Miniscros nO. 64/86,
publicada em 6 de Setembro

- Decreta-Lei nO. 317/86, de 25 de Setembro
Da nova redac9ao a alinea e) do nO. 4 do arti
go 460. do Decreta-Lei nO. 248/85, ·de 15 de Julho
que
reestruturou as carreiraa da fun<;;ao publica.
'

Cria uma comiss~o para 0 esCudo da valoriza~ao
economica e urbanistlca de areas nao afectas a explora~ao comercial do porto de Lisboa e sob jurisdl~ao
da
Admlnistra~ao-Geral do Porto de Lisboa (AGPL), composta
por um representante de varios organismos.

Decreta-Lei nO. 318/86, de 25 de Setembro
- Aprova 0 Regulamento da Escola Superior de Policia e revoga 0 Decreto-Lei nO. 423/82, de 15 de Outubro.

Resolu9ao do Conselho de Ministros nO. 65/86,
publicada em 8 de Setembro
- Descongela a admissao de 120 auditores de jus~
ti9a para frequencia no Centro de Estudos Judicianios do
curso de forma~ao de magistrados que se inicia a 1 deOu
tubro de 1986.

- Decreto-Lei nO. 320/86, de 25 de Setembro
Altera a redac<;;ao do nO. 3 do artigo 15 Q .do De
creto do Governo nO. 64/83. de 22 de Julho, que aprova
a organic a do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Decreto-Lei nO. 321/86, de 25 de Setembro
- Permite aos diplomados em Arquitectura pelas es
colas de belas-artes e pelas Escolas Superiores de Belas
-Artes de Lisboa e do Porto apresentarem-se as pro vas pa
ra obten<;;ao do grau academico de mestre e de doutor
e;
condi<;;oes de igualdade com os habilitados com a grau aca
demico de licenciatura.

_ Decreta-Lei nO. 322/86, de 26 de Setembro
_ Regulamenta a contrata<;;ao de docentes para 0 en
aino superior no Exercito, designadamente para os cursos
ministrados na Sec9ao Pedagogica do Ensino Superior
do
Instituto Militar dos Pupilos do Exercito.

Resoluyao do Cnnselho de Ministros nO. 66/86,
publicada em 9 de Setembro
- Concede 0 aval do Estado a capitaliza~ao dos~
ros em divida a data da outorga do acordo de assisten _
cia des creditos avalizados pelo Estado a UNITAL - Uniao Agro-Industrial de Concentrados, S.A.R.L.

Resolu~ao do Conselho de Ministros nO. 67/86.
publicada em 13 de Setembro

Autoriza um refor~o de 200 000 contos a dota anteriormente aprovada para a execu~ao do Plano de
Emergencia para 0 Distrito de Setubal.

~ao

- Resolu9ao do Conselho de Ministros nO. 68/86,
publlcada em 15 de Setembro
Descongela quotas de admissao na carreira de in
veatiga<;ao.

Decreta-Lei nO. 324/86, de 29·de Setembro
_ Da nova redac9ao aos artig~ 30 • e 50. do Decreto-Lei nO. 279/84, de 13 de Agosto, que aria 0 Conselho
Naclonal'.do Planeamento Civil de Emergencia (CNPCE).

_ Decreta-Lei nO. 325/86, de 29 de Setembro
Aplica ao pessoal da Inspec<;;ao-Geral de Finan~
<;;as junto das fabricas de tabaco a regulamenta<;;ao· do
trabalho por turnos constante do Decreta-Lei nO. 198/83,
de 18 de Malo, e adita um nO. 9 ao artigo 70 do mesmo dl
ploma.
_ Decreto Regulamentar nO. 36/86, de 5 de Setembro
_ Integra na
do extinto Fundo de

_ Decreta
cembro

do Tesouro 0 pes30al
da Marinha Mercante.

- Resolu9ao do Conselho de Ministros nO. 69/86,
. publicada em 17 de Setembro
Descoagela a admissao de pessoal de determinadaa categorias das carreiras de informatica conscantes
dos quadros de pessoal des servi<;;os da Secretaria de Es
tado da Seguran~a Social ou delas dependentes.
Resoluyao do Conselho de Ministros nO. 70/86,
pub11cada em 18 de Setembro
Descongela a admissao de pessoal docente para
estabelecimentos de educa<;;ao pre-escolar, do ens ina pri
mario, do magistexto prirnario e normais de ~ores de
infancia.
Portaria nO. 489/86, de 4 de Setembro

Direc~ao-Geral

Renova~ao

Re~ulamentar

_ Regulamenta a
Publica.

nO. 43/86, de 23 de

Inapec~jo

da Pollcia de

Se-

Seguran~a

- Altera as nOs. SQ. e 7Q. da Portaria nO.987-A/
/84, de 28 de Dezembro (estabelece 0 limite maximo des
emprestimos a que se refere a artigo 3Q • do Decreto-Lei
nO. 6/84, de 5 de Janeiro, que cria uma Iinha de credito destinada a conceder emprestimos aos rnunicipios, associa<;;oes e federa~6es de municipios para aquisi'ao ou
infra-estrutura<;;ao de solos. Revoga a Portaria ~Q. 161
/84, de 10 de Janeiro )..

- Decreta do Governo nO. 10/86, de 3 de Setembro
- Portaria nO. 491/86, de 4 de Setembro
- Determina que os contratos e3critos de aquisi9ao de bens, a realizar no ambito das Forqas Armada~pos
sam preyer 0 pagamcnto total ou pagamencos parciais an~
tecipad03 dos bens a que respeitam. Revoga·o Decreto do
Governo nO. 39/83, de 17 de Junho.

Autoriza a institui~50, pela Funda<;;ao Francisco Fino, de premios anuais para a Escola Secundaria de
sao Louren<;;o, em Portalegre, e aprova 0 Regulamento dos
Premios Funda<;;50 FranCisco Fino.

116
- ?ortaria nO 502/86, de 8 de Setembro
- Aplica aos concursos de provimento dos lugares
vagos dos servi90s e estabelecimentos hospitalares
de
aaude mental na dependencia da Direc9ao-Geraldos Cuid~
dos de Saude Primarios as regulamentos aprovados pelas
Portarias nOs. 147/85, de 13 de Mar90, e 231/86, de 21
de Maio.

Deseacho Normativo nO, 83/86,
de Setembro

~ublicado

em 16

_ Descongela a admissao do pessoal docente para
a Universidade do Minho no ana lectivo de 1985-1986.

Despacho Normativo nO. 84/86, eublicado em 20
de Setembro
- Portaria nO, 504/86, de 9

de Setembro

- Define as normas de atribui9ao de bolsas de e~
tudo e isen9ao de propinas a estudantes portugueses a~
yeS dos Servi90s Sociais do Ensino Superior.
_ Portaria nO, 505/86, de 9 de Setembro

Determina que as titulares dos lugares de chefe de contabilidade e de chefe de sec<;;ao de controle e
organizac;;ao de processos de marcas sejam mantidos no qua
dro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. -

Despacho Normativo nO. 87/86, publicado em 27
de Setembro

_ Aprova 0 Regulamento dos Institutos de Clinica
Geral, Revoga as Portarias n~, 761181, de 1 de Setem bra, 539/82, de 29 de Maio, e 520/83, de 4 de Maio.

_ Aprova a regime remuneratorio do pessoal oper~
rio e auxiliar do Ministerio dos Negocios Estrangeir-os
designado para a servi<;;o de apoio a banquetes e outras
recep90es protocolares oficiais.

- Portaria nO, 510/86, de 10 de Setembro
a

Acordao n 2 ,213/86, do Tribunal Constituoional,
publicado em 11 de Setembro

Se~

as normas do artigo
Ministros em
24 de Julho flndo e regis'tado sob a nO. 511186 na Presi
dencia do Conselho de Hinistros, enviado para promulga~
~ao como decrete-lei, par viela9ao do disposto na alinea v) do artigo 1680, da Constitui9ao da RepUblica.

- Cria a Centro de Forma9ao Pro fissional para
Camercto e Afins (CECOA).

Declara

inconstltucional

30 • do decreta aprovado pelo Conselho de

- Portaria nO, 525/86, de 16 de Setembro
- Aprova a Regulamento do Centro Regional de
guran9a Sooial de Castelo Branco.

- Portaria nO, 526/86, de 11 de Setembro
Altera a designa9ao do grau de mestre em Organiza9ao e Gestao de Empresas conferido pela Universidade !ecnica de Lisboa atraves do Instituto Superior
de
Economia, criado pela Portaria nO, 1 157/82, de 16 de~
zembro, para grau de mestre em Gestao.

_ Portaria nO. 536/86, de 20 de Setembro
- Apr-ova a Regulamento dos Centros de Gestao Financeira do Exercito.
- Portaria nO, 548/86, de 24 de Setembro
- Regula a curso especifico conducente ao prov!
menta dos lugares de inspector do quadro da carreira de
inspec<;;ao.

- Por-tarla nO. 549/86, de 24 de Setembro
- Regulamenta as escolas tecnicas dos servic;;os de
saude e os curs os ai ministrados, Revoga a Portaria nO.
109/80, de 23 de Setembro.

- Deseacho Normative nO, 82/86, public3do em 9
de Setembro
- Introduz altera90es a alinea b) do nQ. 2 do Ce:!..
pacho Nor~ativo nO, 47-8/86, de 18 de Junho, que fixaem
6580 admissoes a quota global de descongelarnento da administra<;;ao central para 1986,

- Acordao n O .230/86, do Tribunal Constitucional,
publlcado em 12 de Setembro
- Declara-se, com for~a obrigatoria geral, e com
referencia ao disposto no artigo 168 0 ., nO. 1,
alfnea
q). da Constltuif30, a inconstltucionalidade das nermas
do Decreto-Lei nO, 243/84, de 17 de Julho,
Acordao nO, 2481B6,do Tribunal Censtitucional,
publicado em 15 de Setembro
- Declara a inconstitucionalidade,com for9a obr~
gateria geral, da norma do § unico do artiga 3. com referencia ao nO, 1 do artigo 1, da poseura sabre prapa _
ganda colada e au pendurada, aprovada par dellbera<;;aoda
Assembleia Municipal de Santarem de 4 de Mar90 de 1983
e publicada par edital de 29 de Abril do mesmo ana, par
viola9 ao dos artlgos lBO •• nOs ,2 e 3. 37 0 ,. nOs, 1 e 2.
da Constltui9aO (quanta a sua parte final) e 1680., nO,
1, alinea b) (quanta a toda a norma).

- Acordao n O,272/86, do Tribunal
publicado em 1B de Setembro

CGn~titucional,

Declara, com for9a obrigatoria "er'Jl,e por via
la9aO do disposto no artigo 56 0 " nQ~, 1, 2, aline3 b),
e 4, da Constitui~ao da Republica Portusu~~~ (a que cor
respondla, na redac~ao primitiva da Con~tlt~i~ao, a artigo 57 0 " nOs. 1,2, alinea b), e 4), a incon~tituciona
lidade da norma do nO, 2 do arCigo 9 2 , da ?ortaria n~~
367/72, de 3 de Julho, e limita as efeitos desta dec la~a~ao, de forma que eles se produzam, e uniC3mente para
p .futuro, a partir da data da publicaQJ.o Je:lte acardio
no Dlario da Republica.

- 117
_ Decreto Regulamentar Regional nQ. 35/86/A,publicado em 30 de Setembro
_ Aprova a Lei Organica da Secretaria Regionaldo
Trabalho.
-

Re~olu9ao da Assemble!"
pubiicada em 9 de Julho

Re~!onal

nY. 5/86/A,

- ~t~belece 0 limite maximo global das reapon_
sabilidadea em capital para a Reglao Aut6noma doe A~a
rea e refer6nte'a 1986.
_ Decreta Regulamentar Regional nO. 22/86/A, publlcado em 7 de Julho
_ Aprova 'a organlca da Inspect;;ao Adminis'tra't1va
'/leolonal (rAil).

- Decreta Legislativo Resional nO. lB/86/A. RU-

b1ieado

eM

19 de Agosto.

- Transit .. para

lnatitute Regional de Fredu toe Agro-,HiJluantarGs (!RPJ..) <) p.uulloAl
oto &0 acllr0

.:t..

",1,,0 d<ll Clasaificll."S.o de

wito (snCU).

- Deereto Legislativo Regios.l nO. 19/86/A. RMR1le.do eM 19 de Agosto.

Di. !loya r4llue .. £o

&0

artO. 60. do DecretQ

.1:'11"-

£10nAI nQ. 8/77/A. d. 17 de Maio (adoptll. proyidan
ciaa relativ. . AO pesa04l dos quadroB politicos tae nioos • adminiatrativoB do Goy.rno Regional daB J.. .. o
r ..j.

- Decreta Regu1amentar Regional pQ. ?9/B6!A.
~11cado

-

Resolu~ao da Assemble!a Regional nO. 3/86/M.
publicada em 15 de Julho (Suplemento)

- Aprova 0 Plano de Investimentos e Despesas de
Desenvolvimento da Ad~lnistra~ao da Regiao Autonoma da
Madeira para 1986 e 0 orcamento da Regiao Autonoma para 1986.

em 9 do Agosto.

- Reelasaifica

08

ofiaiaia administrativo& qua

axer.... fun y 5e. do tesouroiroa naB t ••ourariaa dos
coutros do proat... aos peeuni£riaa d. aeguran.. a

ao-

aial.

- ~o L4gislativo Re~ional nO. 13(86(H.

2ublicado em ~ d. !g9$t~.
Cri&
i.C~3OG

- Decreto Regulamentar Regional nO. 31/86/A, publicado em 10 de SeCembro
- Eatabelece que os oficiais adminietrativos que
e~am fun~oes de tesoureiros nas tesourarias dos Servi
~os Medlco-Sociais da Ilegiao sejam reclassificados
na
carreira de tesoureiro.
.

0

Cons.lho Coord.~dor d& G.stKo dos

H!dr1cos (CCURE) da RegiKo J..ut6noaa

Decreto Regulaaentar Regional nQ. 13186(M.
public.do em 1 de Agosto,

Alura

0

Deerato iltplo'Ul4lntar iogionllLl n g •

18/85fH. dlII 26 dlII J..,OllltO
- Decreto Regulamentar Regional nO. 32/86/A, DUblicado em 12 de Setembro
- Eatabelece disposi~6es quanto a reestrutura~ao
dos orgaos de gestao do ensino primario da Regiao. Revoga 0 Decreta Regulamentar Regional nO. 31/84(A, de 7
de Secembro.
- Decreto Resulamentar Re~ional nO. 34/86/A. publicado em 23 de Setembro
- Fixa 0 auxilio financeiro a conceder aos municipios abrangidos pelo regime do Decreto Legislativo He
gional n~. 31B6/A·, de 9 Je Janeiro.

.Decreta L~~i~lJtlvO Re~ional nO, l/Bb/A
- £':'t ... b~i~ce norm.!s :Johre a particlp,,~ao t'inanceira ~s
cam.a.ras ",unlcip ... l;; re:Jult.lnte de acordos com pais<'s estr:.lOg<' lrf)~ .

da

il&dlllira.

(J.ltUJIlY.lo d. procfUlso

dlII protissionalisa .. io dos prof3s~oreB dos
praparatorio •••anndArio).

.nsi~os

- Decreto Legislativo Regional nO. 16IB6/M,2ublicado em 1 de Setembro
Estabelece 0 regime de cria~ao e extin~ao das
autarquias locais e de designa~ao da categoria das po _
voac;;6es.

- Dec:-eto Le;?i~lativc Re.;:ional nQ. 17/86/M,;ublicaeo em 9 de Setembro
Com~ete a Direc9ao de Servi~os de Fiscaliza~ao
Economlca e 30 Secretario Regional da EC8ncnia a proces
samento e a apllca~ao das coioas e san~6es
ace3sc~ias
preYist~s no Dec:-eto-Lei nC. 2EI84, de 20 de Janei~~.

nr.quiu intnrirn

Par

Alaira Teixeira
Chefe de DivisQO do Arquivo Geral e Biblioteca

PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE CONTAS
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III PARTE

Com
das

0

advento
na

altera<;oes sao

Novas perspectivas, novos conceitos po
surge~
norteiam as
sonalidades d
Ventos poli cos
al terando 0 Iffac:-ies fI da s
anos e ao sabor des ideo

ideo

ticc
gentes.

os sopraram pos
portuguesa
as dominantes.

i

cos

foram
f

com

0

rolar

:dos

o Tribunal de Contas muito embora acompanhando as
da Patria
que militaram no
sidiram com efi
bi
s

ao
homens
politica do seu tempo e
e alto sentido das
de controlo

pr~

f

Enumeramos
no pericib de

os Pre
1911 A actualidade: (2)

1 de Contas

JOlJe

Pres
do Tribunal de Contas: 11 de Mar<;o de 1911
3 de Setembro de 1923.

a

stro da
Parlamentar f
lista. a via
gos,
vigente f na ff Po.
cia
seus
tria ll de que era urn
s vezes ao
em 1894 a
banco dos
Fran<;a, prosseguindo a sua
e i1ali
(1) -

~)

Os dados coligidos por nos em relaqao a determinadas individualida~
des
sao muito
escassc,] e par vezes 0 perfil traqado
apenas
esco-::;a Zigeil~amente a valor moral e intelecr:.ual da figura
delineada.

- Os interregnos o/Ae se ooservam
nesta lista~ corresponaem a periodos durante os quais os vice-presidentes exerceram interinamente
a
funqao de

4

jorna istica como corres
brasileiros

Slense de

erlte

jornais

prosseguiu a obra de intensa p
de
lcana tendo colaborado na
Brito
Camacho, de quem era fervoroso admirador e dedicado aml
/I

90

.

'I'omou

e activa nos trabalhos preparat6rios da revode 5 de Outubro de 191 .

Proclamada a
lica, 0 governo provis6rio
o Geral do Mini
rio do Interior.

nomeou-o

Nas Constituintes, como
r
defendeu urn projecto
de constitui
presidencialista.
o pan::.ido
nhou 0 Dr.
nista.

Jos~

ioano foi
fraccionado,
acomp~
de Almeida no partido evolucio-

Presidente
a
5
Mai

Tribunal de Contas: 5 de Janeiro de
de 1926

Formou-se
cursando

1902 na Esco1a
s a Escola de

M~dico-Cirurgica

do
cina Tropical.

1924

Porto,

Marques, para onde
Exerceu a sua
issao ern
embarcou ern 1905, tendo granjeado enorme prestigio como
co naque1a cidade, fundando no hospital urn laborat6
bacterio
co.
Ern Macau e Timor, onde foi colocado, exerceu a propaga~
cana, atraindo sobre si as desconfian9as das
va.
cuja corruP9ao
ssando a
Ma
to subversivo e perigos0 e
pantanosa de Gaza,

Sf

foi considerado elemenisso colocado na regiao

Era acusado de, ern Timor, ter aberto uma subscri9ao a fa
vor dos filhos de Bui9a.

a

Proclamada a Republica, regressou
metropole,
sendo
eleito
por Lamego em varias legislaturas, a til
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das

s em 1925.

das
a
de 1919 e das
de 1921.

s de 27
ro a 30
duas vezes, em

a 7

1 de Contas: 15

de
ro

De-

ista e autor

to moderno.
i1ustre,

nas sa

las dos
da
tos
e

s
, como

0

Par

Como jorna1ista,
icano

parte das

de 30

s
a

s-

a 29 de Junho
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ica.

tos e da Fa

dos

ista Portugues,
Ern 1919 filiou-se no
como
stro do Traba
subs
to 0 projecto
dos decretos-leis que criaram os Seguros Sociais Obriga
t6rios e
sentado ao Parlamento urn projecto de naci~
de seguros que foi rejeitado.
na za9~0 da ind
do grupo par
de 1920 a 1926

nas

Defensor
-se
ao
Pais, de quem era
zar.

da minoria

socialista

da Constitui9~o de 1911,
politico
1antado por
pessoa1 e mais tarde ao de Sa1a

tico,
seu nome bri1hou como
e
e
romancista,
n~o menos se
s a1can9ado enorme exito.
tendo as suas
Se

0

OBRAS PRINCIPAlS
(l905)

No Romance e noveZa:
(](l80 aOIrnel:Ji';1

(Z94Z) gQ ed.
) .. 2Q ed. Z945
TrabaZhoB juridicos:

8ua

Pres
do
de Contas: 30 de Dezembro de 1926
a 11 de Novembro de 1931.
canol

ern 1887.
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de
. A sua
esa
eou-lhe as simpatias dos republicanos que 0 convidaram a
assistir
ultima reuniao preparatoria da revolu9ao
31 de Janeiro 1891. ~racas~ada esta, fugiu para
tendo estado em Madrid, Caceres e Vigo, donde conseguiu
chegar a Leix8es e embarcar no paquete
" para
0
Brasil, apesar das autoridades portuguesas terem tentado captura-lo a que se opos 0 comandante ing~sque 0 co
locou sob
a protec9ao da bandeira britanica.

a

A nostalgia da Patria compeliu-o a regressar, tendo-se
apresentado ao Quartel General no Porto. Foi preso
e
absolvido mais tarde, apos urn julgamento em que urn grupo de correligionarios 0 defendeu calorosamente.
Liberto da prisao, passa a exercer a advocacia.
Constituido 0 directorio do partido republicanono
abandonou pouco depois a organiza9ao para se
dedi car
ao estudo do periodo historico compreendido entre 1817
e 1850, publicando uma obra sob 0 titulo
Colaborou em varios jornais como

Voz

e "

'I'n'''If>rl'o''

Fundou

0

jornal

que passou

a

denominar-se

sta polemico, as suas diatribes
dirigidas a al
guns politicos influent~provocaram a ira destes,tendo
sido 0
do
assaltado e destruida a sua
ti
pogra£ , sem sequer escapar a sanha dos seus inimigosa
sua propria residencia.
Desi1udido com 0 rumo que a politica nacional
grou para 0 Brasil em 1912, onde colaborou no
naZ
entregando-se como dirigente
Portugues de Leitura a traba1hos que obtiveram as
vel exi to como
politico",_
Regressado a Portugal em 1920, publicou em 1924 0
livro
~Pias de urn vencido", em que exprime amargamente as desi
1us5es das suas vivencias politicas.
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Em 1926, com
rag~o sua, 0 general Gomes
da
-0 para gerir a pasta do Int~rior,
Costa
sendo
mais tarde
do Coriselho Superior
de

FONSfCA,(An:tovUo Manu.el. GMua

Presidente interino do Tribunal de Contas: 12 de Setembro de 1931 a 14 de
ro de 1932.

Pres
do
1 de Contas: 15 de Janeiro de 1932
a 22 de Junho de 1937.
u a pasta dooFinangas de 21 de Janeiro
go de 1920.

a 8 de

Pres
do Tribunal de Contas: 26 de Ju1ho
a
6 de Julho de 1947.

Mar

de 1937

Formou-se pela Universidade de Coimbra, tendo obtidosem
pre elevadas classif icagoes.
a formatura exerceu a advocacia no Porto, onde 10
go se tornou notado pelas suas altas qualidades de trabalho e inteligencia.
Desempenhou 0 cargo de governador civil do Porto,em que
a sua acg~o muito se fez sentir, transitando depoispara
o Supremo Tribunal Administrativo, fungoes estas em que
os seus vastos conhecimentos de Direito 1he permitiram
uma proficiente actividade.
35an.os PresidentedoTrib.upal d~qon
.vcam.<o>'+1947·,pOs.termo··.a uma .
.da rreira,langando' .0.1 uto ;e.h trle
seus companheiros de trabalhoe< n-umeiosos .ami.gos
muito 0 .estimavam.

Presidente do Tribunal de Contas: 20 de Fevereiro
1948 a 1 de Maio de 1964.

de

co e jurisconsulto, licenciou-se pela Universida-

-

de de

129 -

tendo-se dedicado

~

a.

~ JiSS

Naciona1 nas
idas entre 1935 e 1963.

ras
o
Fevereiro

slatu

de Sub0 de
s de 10
de 1931 a 23 de Outubro de 1934.

a pasta das
cargo este
des

2

de

de

1 50,

7 de Julho de 1955e

Colaborou nos jornai s ptA VozPf e "0
Foi

io corre
da As
ses e do Instituto de

tando-lhe

dos

se ao estudo de Economia e
cular interesse a
s
ira do Estado no nosso

Escreveu entre outras uma obra

s

s

da

s

sobre este tema:

XVI e XVII

eom

OBRAS PRINCIPAlS:

(

73);

Pres
do
1 de Contas: 24 de Novembro de 1965
a 1 de Fevereiro de 1969.
a sua carreira como de
em Portel e

do Procurador
de Monsaraz;

da
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Porta

do posteriormente

I

Evora e Coimbra.

Em 1931
transferido para a 59 vara da comarca
de
Lisboa, donde
sou para 0 Tribunal das Execu90es Fiscais desta mesma cidade.
Exerceu 0 cargo de j
z de direito na comarca de Front~
ra e Setubal, passando mais tarde a desempenhar as funqoes de consultor juridico do Ministerio das Finan9as.
Em 1940 e nomeado C
ti9a.

e de Gabinete do Ministro da Jus-

De 1943 a 1953 exerceu as fun90es de secretario do Con
selho
Judiciario, tendo sido designado
neste
z Conselheiro do Tribunal de Contas.
Em 1959
sentou ao 3Q Congresso Internacional das In~
qoes Superiores de Controlo das Finan9as Publicas
uma comuni

Por Portar
stro das Finan9as,de 31 de Janeiro
de 1969, publicada no
do Governo de 10 de Feverei
dado
de louvor pelos releva~
com
competencia, zelo
e dedica9ao, no desempenho das elevadas fun90es de Vice
e depois Presidente do
1 de Contas.

Antonio Manuel GOYLi;.cu.vv.,
Presidente do Tribunal de Contas: 14 de Novembro de 1973
a 7 de Maio de 1984.
co e estadista,
cenciou-se em Direito, tendo s!
do nomeado em 1935 delegado do Procurador da Republica
em Mirandela, donde transitou para 0 Instituto Nacional
do Trabalho e Previdencia de Evora.
Em 1945

iu
cia naquela cidade.

exercer a advoca -

ilimitada

eleito deputado por Braganqa a
a VI I I s , em 19 61 .
Em 12 de Julho de 1967 toma

Assembleia Nacional

se do lugar de Juiz Con-
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selheiro do Tribun

1

de Contas.

1:::0 de 1968
a gerir a pasta
lr de 19 e
regressar,
como Presido Interior, onde se manteve
, ao Tribunal de Contas em 1973

A

Fez

da

s

ssao de

e Redac9ao.
recursos e ale-

Sf

1

(l969 )

(3)

Pres
bunal de Contas: 29 de
5 de Junho de 1986.

de 1977 a

Li
se em 1943 com di
pela Faculdade de D!
reito de Lisboa e nesse mesmo ano concorreu a
legado
do Procurador
em
sido clas
sificado ern
com
de
De 19 4 a 1949 exerceu as f
s de
dos Sers
s a exercer as
de de
e Torres Vedras.
Ern 1950

e

empossado no

de

em

s
Re

Proeurador Geral da

a
do Conse
Como Presidente do
leua
tos sistemas de
(3) -

de Lei

z de

De 1951 a 1966 exerceu as
Vila Nova de
Cartaxo
Em 1970 e
este que de

z do

de 1975 a

de

ica ern 1974.
76,
de Jus
desenvolveu
uma
zar os obsole1
tendo fe
paE

social soubemos que tinha falecido
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te da
deste
cas.

ssao des
e
a
smo supremo de control0 de f

ca
pub1i-

Desde 1977 desempenha as e1evadas fungoes de Juiz do Tri
bunal
dos Direitos do Homem.

E figura

giada em varios
smos internacionais,
sendo designado de 1980 a 1982 Presidente da Co
missao l I d o Estado Civil, onde chefia a sec
9ao
sa desde 1974.
Membro do Tribunal Permamen"te de Arbi
de Haia des
de 1974, foi a nogociador do Protocolo adicional a Concordata com a Santa S~ de 1974 a 1975.
portuguesa a XIIIg Conferencia
1 P
de Haia.

Chefiou
Dire
I

do

com as medalhas de aura de Merito Social Pe
e do Conselho da Europa.
A sua a
do em revistas e j
a

colaborans e estrangeiros, esp~
s temas:
dos Direitos do Homem e Tribunal

de

Contas.
Como conf
pronunciou
scursos no Centro de Es
tudos
f
Faculdade de
da Universide
de
sboa l Instituto
Superior de Ciencias
s e Instituto Polit~cnicoda
Covilh.1:L
OBMS PRINCIPAlS

Foi autor em

de

Pres

Contas

1

do

pos

Junho

1986

Professor
a sua

reito

curso
Doutorou-se em 1972 com a
e

cas em 1966

s e
Foi

Humanas.

A

sua

co-

s.
s

70

e outra:::;

ou

-
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De 1974 a 1981 exerceu actividade politica como militante e
ri
social democrata, tendo side nomeado
Secretario de Estado das
s em 21 de Janeiro de
1976 e Mi stro das Finan9as em 1 de Agosto de 1979.
Deputado a Assembleia da Republica, de 1976 a 1979
e
1980 a 1981, integrou a Comissao Permanente da mesma
As
de 1976 a 1979 e as Comissoes Parlamentares
de Economia r Finan9as e Plano, de Educa9ao e Cultura e
de Assuntos Europeus.
Fez parte de 1978 a 1979 da Assembleia Parlamentar
Organizagao do Atlantico.
Cat61ico confes
rigente da
to seu pres
Nacional de

da

11 anos foi militante e dilica Portuguesa,
sido eleia 1972 e membro da Comissao
e Paz de 1983 a 1986

Tern exercido actividades profissionais como juriscons~
to e gestor, entre as quais
co do Centro de Est~
dos Fiscais do Ministerio das Finangas, consultor
do
Ministerio da Educagao, chefe do Departamentos deEst~
dos Econ6micos do Gabinete de Estudos da SACOR, coord~
nador dos estudos tecnico-econ6micos
Corporagao da
ce-Pres
do conse
stra dor do CNP e administrador da Caixa Gera1 de Depositos e Previdencia de 1974 a 1975.
Foi delegado ao Comite
scal da OCDE e membro da Comi~
sao Consultiva para a definigao da Po1itica Cultural~en
do feito parte, na qua1idade de presidente, da comi~
sao encarregada de elaborar 0 projecto de lei de i..'Upreg
sa
gente.

o b 1hantismo da sua fu1gurante carreira
ultrapassou
fron'teiras) tendo
visi tado a convi te dos res
pecti vos Goven!os a Repub ca Federal Alema e os Estados Unidos
America.

E socia ou dirigente de diversas associagoes cientificas e C1Vlcas nacionais e estrangeiras entre as quais 0
"1n6.tUu;t lYLteJLruvtionct.f. de.o Suenc.e.o Admini.J.:,;(:Jl.a.:tA..ve.o" a Associa
gao Universitaria de Estudos Europeus e 0 Instituto de
Direito Comparado Luso-Brasileiro.
E membro do
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OBRAS PRINCIPAlS

A1zira Teixeira Leite More
Dezembro de 1986
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TRABALHO. EMPREGO .......................... .
FINANGAS PRIVADAS

332.2
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133

332.6

Ct\MB I 0 BOLSA .......................................... .
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336.126

EXECUCAO DO ORCAMENTO. FISCALIZACAO ............••......

135

338

SITUAGAO ECONOMICA. POLITICA ECONOMICA ..... .
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DIREITO.

a 147
142 a 145

340

341

DIREITO EM GERAL. DIREITO COMPARADO ........ .
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150

341.178
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151

342
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342.4

CONSTI TUI COES ............................•.....•.•.••.

154
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DIRETTO CIVIL. ............................ .
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ADMINISTRA~AO

LEGISLA~AO.JURISPRUD~NCIA ..

.

124

a 121

a 138

139

146 a. 149

a 153
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NISTRATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 e 157
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351

SERVI~OS
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160

351.81
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161

352
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162
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170

656
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771

657
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173 a 175

663.97

TECNOLOGIA. TABACOS ..•.•.•.....•.•••••••••••••••.••.•..

176

679.855

INDOSTRIA

E TECNOLOGIA OA PEORA •.•••••••.••••.•.•••••••

177

681. 3

INFORMATICA ..•.•..•..•.....•..••••••••••••••••••••••••.
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7
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9

912
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~

172
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ENTRADAS NA BIBLIOTECA DESDE
1 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DE 1

o

GENERALIDADES

01 BIBLIOGRAFIA
110 - BOLETIM

~

A1fragide, 1986

Boletim bibliografico ICentro de
e Documenta~ao do Instituto de Inform!
tica do Ministerio cas Finan~as.- NQ 3 - 5 (Abr- - Set. 1986).- lisboa: I.I.M.F.,
1986.
B.T.C.: £.20-98 A

- BOLETIM

cLisboa, 1986

Boletim bibliografico IDivisl:l:o de Informa<;l:l:o e Documenta<;l:l:o da Direc<;ao Geral COS Ser
vi<;os de Informatica do Ministerio da
.- A.13, nQ 70 (lQ trim. 1986).- Lis
boa: M.J •• , 1986.
B.T.C.: £.20-146

112 - BOLETIM DE

E LEGISLA9AO. A1fragide, 1986

Boletim de sumarios e legisla<;;l:l:o/ Centro de Informa<;l:l:o e ooc:ument:aC,iO do Instituto
de
ca do Ministerio das Finan<;;as e do Plano.- NQs 86 - 88
.-Out.1986).
- Lisboa: M.F.P., 1986.
B. T.C.: E.20-98

113 -

DOCUMENTAL.

sboa, 1986
Informa<;l:l:o documental / Oirec<;I:l:O de Servi<;;os de Cadastro e Invent~rio.- NQ 2 (Mar.- Set. 1986).- Lisboa: Direc~~o Geral do PatrimOnio do Estado. 1986
B. T• C.: E. 20- 160

JORNAIS. REVISTAS
-

PANORAMA.

sboa, 1986

Panorama: revista da Africa do Sul.- NQ 104 (Jul
B. I.e.: E.11-37

• 1

- (5.1.:5.n.),

1986

- 142 -

, 1982-1986

115 - TRIBUNA ALEMA.

Tribuna alema: resenha
nzena! da
alema.- A. 18-19, nlis 251-265 {27 Out.
1982 - 1 JUl. 1986}.- ""'''''Ufm: Friedrich Reinecke. Verlag GmbH, 1982-1986
B. T. C. : E. 20-143

3

SOCIAlS

STICA

31

- BOLETIM MEN SAL DAS
sboa, 1986

DO COMERCIO

EXTERNO.

Boletim mensal das estatlsticas do comercio externo: Continente, A~ores e Madeira.
- A. XI, nQ 3-4,6 (1986),- Lisboa: Instituto Nacional de Estatfstica, 1986
B. I.e.: E.

117 - BOLETIM

3-167

~iENSAL

DE

Lisboa, 1986

Boletim mensal de estat1sticas: Conti
e Madeira.- A. LVIII, nils
(1986).- Lisboa: Instituto Nacional de Estatfstica. 1986

5,8

B. T. C.: E. 5 - 128

STICAS DA

sboa

1984-1985

EstatfsticaSda Justi~a /Gabinete de Estudas e Planeamento do Ministerio da
- 1984-1985.- Lisboa: M.J., 1985-1986

Justi~a.

B. T. C.: E. 4- 180

STICAS

E FINANCElRAS

Estatisticas monetarias e financeiras: Continente e
Aut6nomas dos A~ores e
de
da Madeira. 1984/dir. Jose Francisco Gra~a Costa.- lisDoa: Instituto Nacional
Estat1stica, 1986.- XIII, 1, 133, lp.
S. T. C. : E. 13-193

120 -

AD EMPREGD. Lisboa, 1986
to ao emprego: Continente/lnstitutDNacional de Estatfstica.- lQ e 42 trimes
tres 1986.- lisboa: I.N.E.,1986
B. T. C. : E. 5- 137

121 MADORA.

TRlMESTRAL DE CONJUNTURA A
sboa, 1986

to trimestral de

a industria

TRANSFDR
de i

tos e

- 143 -

analises de
tistica, 1986
B. 1. C.: E. 4-181

. - 2Q trimestre 1986.- Lisboa: Instituto Nacional de Esta-

32
- DEMOCRACIA E LIBERDADE. Lisboa, 1985
Democracia e Liberdadel dir.
0 Anacoreta Correia.- NQs 35-36
1986).- Lisboa: Instituto Amaro aa Costa, 1985 - 1986
Trimestral
B.T.C.:5.S. £.4 Oem. 5

123 - REVISTA

. 1985-Mar.

. Lisboa, 1986

Revista de Ciencia Polftica/dir Jose Durao Barroso.- NQ 2 (2 Q sem. 1985).- Lisboa:
Instituto de Estudos Politicos, 1986
B. T.C. :S.S.

124 - MACAU. Governador, 1981-1986 (Almeida e Costal
Mandato do Governador Almeida e Costa: discursos, mensagens e comunicados.- Macau:
Gabinete de Comun;
Social do Governo de Macau. 1986.- 571
:i1.
B.T.C.: E.20-221

33 ECONOMIA

. ECONOMIA

330.19 POUTICA ECONOtti:lCA

5 - EUROEXPANSAO.
"'i>""""~'V:

sboar 1985

revista economica trimestral/dir. Ant6nio Rebelo de Sousa.- A.IV. nil
de Estudos. Projectos e Gest40. 1985

32 (Out. - Dez. 1985).- Lisboa: Sociedade
B.T.C.: E. 20-222

- PORTUGAL
dilhe)

stro das Finan9as. 1985-

(Miguel Ca-

vas do' evol
do' economia portuguesa: discurso do Ministro das Financas
Dr. Hi
Cadilhe no jantar da Associa~ao dos Antigos Alunos do' Faculdade de Economia do Porto. em 6/6/86.- Porto: A.A.A.F.E.P., 1986.(Textos de [canomia e
de GesUio, 5)
B. I.e.; E. 20-223

- 144 -

127 - SILVA, Manuela

ed.
za~ao e prefacio/ de
, 1986. - 2 v.

e p'C:
1a Silvil.. - Oeiras: Instituto Nacional de Admini
lQ v.: 609. (2) p.: diagr.; 24cm

2Q v.: Anexo estatfstico.- (s.p.): diagr.
B. I.e.: S.S.

1

128 - BOLETIM DO TRABAI,HO E EMPREGO$ Lisboa, 1986
Bo'letim do Trahal ho e

~o

!-mn!l"P(ln

o do Trabalho e

de

$oci1.l1.- H Serie,

II.

Cientffica e Tecnica do Minis
53, nQ 26-38 (15 Jul. - 15 Out.

1986). - Lisboa M.T.S.S., 1986
. T. Co: E. 20- 6 2

129 - NOVO REGIME

COLECTIVAS DE TRABALHO
colectivas de trabalho: projecto de decreto-lei
Ministerio do Trabalho e
Social, 1986.-

• Bo 1. Tn;ba 1ho e

l::mOirf'flO,

2

B. I.e. :E. 20-224

130 - PORTUGAL. Tratados, etc. 1986
e

nQ 152 da OIT. Processo de ratificar,;ao.- Lisboa: Miflisterio do Traoaiho
Social, 1986
• SOl. Trabalho e
, 1

B. T.C.: E.20-225

131 - PORTUGAL.

sterio do Traba1ho e Seguran9a Social

Reiat6rios e analises:
coiectiva do trabalhol Servi~o de Informa~ao
Gientffica e Tecnica.- Lisboa: M.T.S.S., 1986.- 2 flhs.
4A falh.: Analise rios processos dos instrumentos
icados em 1982.- 1986.7D: Aumento media -intertabelas: 2Q trim. de 1985.- 1986

B.T.C.: E.20 - 63

2 - PORTUGAL.

s

do Trabalho e Seguran9a Social

Relat6rios e analises: relat6rio de conjuntura, 3Q trim. de 1984/ Servi~o de InforCientffica e Tecnica.- Lisboa: Ministerio do Trabalho e Seguran~a Social.
de Estudos e Planeamento. 1986.- 41 p: diagr.
B.I.C,:E.20-63B
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133 -

E CONTAS. Lisboa, 1985
Relat6rio e contas/ Caixa Seral de
tos.Caixa Seral de Aposent~aes.MoDtepio
dos Servidores do Estado.- Lisboa: C.G.D., 1985.- 89p.: il. color,
' 0 aap.
B.T.C.:E. 12-16

332.6 CAMBIO.BOlSA

- BOLSA DE VALORES DE LISBOA.

sboaf 1986

Balsa de valores de Lisboa: boletim mensal.- A.III, nQs 5-8
boa: Minist~rio das
, 1986
B.T.C.: E.20-153

Ag.

- lfs-

336. 126

- ESTADOS UNIDOS DA
f
c Accountants.
tee Oil ;l!ff"f'",,'n't'-;
nancial

can Institute of Certi-

June 1973. - Stamford

Standards Board, cop. 1984.-

B.T.C.: E.20-226

- ESTADOS UNIDOS DA
f
Accountants, Inc.

can Institute

Certi-

Professional standards: as of June 1983-1984.- New York:
cop. 1984.- lv.
V.A.: U.S. Audi
Standards.- 1984.- VI. 2173p.
V.B.:
and review services .Ethics. Bylaws. International Ac(;Om~tlflq
ternational Auditing.
Advisory Services.
ity Control. Tax Practice.1983.- 1.
B.T.C.:!!; 20-227

Accounting

- ESTADOS UNIDOS DA
Accounting Standards:
cut:
1984.- Ill, p.
B.T.C.:E. 20-228

stan

1973- June 1. 1984.- CODftecti991-7105

- 146 -

138 - REVUE INTERNATIONALE DE LA
BLICS0
f
1986

DES COMPTES PU-

Revue internationale de ia verification des
ics: organs official
de
satior. internationale des institutions
de contro 1e des fi f!,uu::es
redactrice ell chef Elaine L. Orr.- II. 13, nQ 2:
1 1986.- Washi
INTOSAI. 1986

Trimestrielle
8.T.C.:S.S. - E.l-IC.F.P. - 79

139 - LOCHARD w

Jean

As mocterl1as tecnicas de U""'rI"';'" em
, Lisboa,
, Out.

- Dez. 1985. p. 31-32

B. T . C. : E. 20- 222

Manuel

140 -

o Conselho Permanente de
, Lisooa, IV (
,Out. - Dez. 1985. p. 33-35

Social

B. I.e. :£,20-222

141 - SOLOMONe Robert
. A

itica do sistema de reserva federal.
III

(

• Out. - Dez. 1985. p. 38-40

B. T.C. :£,20-222

34 DlREITOo
142 - BOLETIM DO
Boletim do Ministerio da

85

DA
JU5ti~a.-

NQ 351

- Lisboa: M.J., 1985

S.I.C. : 5.S. Eo 1_1 68

143 - BOLETIM DO

DA

Soletim do Ministerio da
lisboa: M.J •• 1985
B.T.C.:S.S.E. 1_1 67

sboa, 1985
51

ao bo 1 .I'lQ 351

144 - BOLETIM INFORMATIVO DO GABINETE DE APOIO
1
1985-1986
LATIVO.
Soietim informativo do Gabinete de

- 147 -

Jan,1986).- lisboa: G.A.T.l., 1985-1986
B.T.C.: £.20-229

(A)

if;

DE

NA DINAMARCA

na Dinamarca/trad. Ant6nio Marques Antunes
Pdbl1ca". 9 (31), Jan.-Abr. 1986. p. 87-97

de

"Rel/ista de Admini
B. I.e.: £014-1

EUROPAe

SOBRE OS DIREITOS DO HOMEM DOS ESTRANGEIROS NA
17 - Out. 1983

Funcha1~

ros fla

scbre os direitos do homem dos
, Lisboa, 18, 1984, 251p .
. 17

B. I.e. :5.S.

DES NATIONS UNIES POUR LA PREVENTION DU CRIME
ET LE TRAITEMENT DES
• 7 erne,
f
1985
..,,,,, ..... ,, des Natiol'lSUnies pour 1a Prevention du Crime et le

Contribution

, Lisboa, 19, 1985,
B.LC.: S.S. £.1- D.

17

E DIREITO COMPARADO.

1

sboa, 1984-1985

: Boletim do Mini
0 da
de 0018-20.- lisboa: Procuradoria Geral da

ca.

1984

B. I.e.: S.S.E.

1 - D.

.17

5 -D.

Joao de Deus

9 -

o Tri buna 1

dos Oireitos do Homem e a ""."1",,,1',.."" do indhrl'dl.lO contra os actos

, Lisboa. 20.
8.T.C.:S.S. E.1-D.

p. 145-174

17

1

- PORTUGAL. Tratados, etc. 1985
Acol"OOS de V",,'Tllt'''' com outros
e

smos internacionais dentro da

~rea

- 148 -

econ6mica IDi

de

SerlJi~os

de Documenta\;ao e

Informa~ao.-

lisboa: Secretarla

de Estado do Comercio Externo, J985.- 27 (2)p.
B. T.C. :E.20-230

341. 178

CE E

151 - CARTOU, Louis
Communautes
is
., (5)p.- (Precis Dal10z)

- Huitieme edition.- Paris: Dal10z, 1986.-XXII,

B. T.C.; S.S.

152 - COMUNIDADES EUROPEIAS. Corte dei Contl
nQ 3/86 (Osservazioni in conformita dell articulo 206 bis, paragr~
4, del Trattato CEE) sul regime di integrazione per
semi oleosi corredata del
le ri
della commissone.: Comunidades
as, 1986.- 5 folhs.
Exs em italiano,
, alemao holandes e sueco.
B.T.e.: E.20-231

Relazio!le

fo

153 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DA CEE
Instrumentos financeiros da CEE: condi~oes de aces so /Ant6nio Romao (et a1ii).(S.l.): Marktest, 1986.- 1
8. LC.: S.S.

.; 30 em

342. .,.

154 - PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Constitui9ao da Republlca Portuguesa 1976
Constitui
29 edi

da

ica Portuguesa: anotada/J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira.iada.- Coimbra: Coimbra Editora, 1984.-481p.

B. LC. :S.S.

155 - PORTUGAL. Leis, decretos, etc. Codigo Civil
C6digo
rela.2Q v.:
3Q V.:

civil
Fernando Andrade Pires de Lima e Joao de Matos Antunes Va
3g edi
- Colmbra: Coimbra Editora, lda., 1982.- 2 V.
ArtQ. 762 a 1250
ArtQ. 1252 a 1575

B. T.C. :S.S.
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ADMIN I
1

• DIREITO ADMINISTRATIVO

DA

. Lisboa, 1983 - 1984

Anuario da Administra<;;ao Publica/Centro de lnforma<;;ao Cientffica e Tecnica
Reforma Administrativa.- 1983-1984.- Lisboa: Dir. Geral da Administra<;;ao e
Fun<;;ao Publica, (s.d.) - 2 v.
B. T.G.: E.20-232

157 - REVISTA DA

da
da

. Lisboa, 1986

Revista da Administra~ao Publica: publica<;;ao quadrimestral da Secretaria de Esta
do da Administra<;;ao Publica/dir.Joao Jose Rodiles Frausto da Silva.- A.9,nQ 31
(Jan.-Abr. 1986).- Lisboa: S.E.A.P.
S.LC.: E,14-1

35.08 fUlCIONAlISMO PUBLICO

158 - PORTUGAL.

Leis,decretos, etc.

Estatuto dos trabalhadores cia Fun<;;ao Publica: colectanea da legisla<;;ao aplicavel
a funcionarios e agentes. Administra<;;ao central. Administra~ao local. Institui<;;oes de previdencia socia1.- Lisboa: Rei dos Livros, 1985.- 2v. - 23cm
B.T.C.: S.S.£.

159 - REVISTA DOS

DO ESTADO. Lisboa, 1986

Revista dos quadros tecnicos do Estado/dir. Leodolfo Betancourt Pican~o.- A.I,
serie I, nQ 1 (Jan.-Abr. 1986).- Lisboa: Sindicato des Quadres Tecnicos do Estade,
1986.
S.T.C.: E.20-151 A

1

351. 112 OBRAS PUBLItAS EM GERAI..

o-

ANAIS DO CONSELHO SUPERIOR DE OBRAS

EM GERAL

Anais do Conselho Superior de Obras Publicas e Transpertes, 1919.- Lisboa, Minis
terio de Habita~ao e Obras Pub1icas, 1986.- 315p.: pi.
S. T. C.: E. 4-75
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TRMSPOfHES

35J. 81

161 -

Lisboa, 1985-1986
Legisl
de Documenta~ao e Informa~ao. Direc~ao Geral d~ Marlnha
de (0mercio.- V. 9-10. nQs. 7 (JuT. 1985)- 5 (Ma;. 1986).- Lisboa: D.b.i'i.:.. .• 1985-1986
B. T. C.: E. 20-84

162 - 0 MUNICIPAL. Santarem, 1986
o Munici /dir. A. Vieira Dias/A. VII, nQs.
Associ

64-65

(Mai.- Jun. 1986).- Santarem:

das Tecnicas Administrativas Municipais, 1986

B.Le.: E.20-233

163 - CONTACTO.Lisboa, 1986
Contacto: boletim informativ~ da Mundia] Confian<;;a/dir. Pedro Seixas Vale.- Verao
1986.- Lisboa: Mundial Confian<;;a, 1986
B.T.C.:E. 20-234

3

164 - PORTUGAL. Instituto Superior de Gestao
Guia

informativ~:

ana lectivo 1985-1986.- Lisboa: I.S.G., (1986).- 65, (3)p.

B. LC.: E.20-235

38

5 - DUARTE, Honorato Cavaco
As
nci
Dep6sitos.

s empresas em Portugal/Honorato Cavaca Duarte.- Lisboa: Caixa Geral de
Direc~ao

de Planeamento e Controlo de Gestao

I

1985.- 209p.

B.T.C.:E. 20-236

166 - EXPORTAR. Lisboa 1986
Exportar: revista do Instituto do Comercio Externo/dir. R. Baptista Nunes.- NOs 34-36 (30 Mai.-31 JuL 1986).- Lisbaa: I.C.E., 1986

Mensa!
B.T.C.: 20-154

1 -

6

61

MEDICINA

- BOLE'l'IM
1986

DOS HOSPITAlS

Boletim ci1nico dos

tais Civis de Li

nils. 1-2 (Jan. - Jun. 1986).- Lisooa:

DE LI

;1"'. NullO Cordeiro Ferreira.- Y.
tais Civis de Lisooa. 1986

Trimestral
B. Le. :1::.7-103

63 AGRICULTURA

- ALVES

A1me

J,

Praticas cu1turais de
ves.- 1.15001.1. Min.

e de

Exteli5~O

1"'0. Possfveis alternativas em
/J.Almeida
cuHura. Pescas e Al
lost. Nac. de
Rural, 1986.- 63. lp.VU!

Al

B. T.C.:E. 20-237

I

onso G.

Potentialioades frutfcolas em
fi
- Lisooa: Ministerio 01.1
tura, Pescas e Ai
Nacional
Fruticultura Vieira Natividade, 1985.- 37p.- (Serie TeCnlCO-Cientffica; 1)
B.T.C.: E.20-238

o-

de

SILVA/! J.M.
P

vas de melhoramento

co dos efectivos ovinos e suas prl.i'UU~;Qe'SJ
tura. Instituto Hacionai de

reira da 5n .- Usooa: Min. cia
e de Extel'lsao Rural. 1985.- 14, lp.: diagr.- (Di
B.1. C. :E. 20-239

- BOLETIM DA JUNTA

, 31)

DE ESTRADAS.

Boletim aa Junta Aut6noma de Estradas.- 22 trimestre 1986.- lisboa: Minlstfrio do
,......"",.. 1',", Sod a 1. 1986
TrilDestra i
B. T.C. :£.20-145

- 152 -

172 - BOLETIM DO POR'I'O DE LISBOA.Lisboa, 1985
Boletim do Porto de Lisboa.- A.34, n2s 268-269
Geral do Porto de Lisboa, 1985

(Set~Dez.

1985).- Lisboa: Adminis-

tra~ao

B. T . C• : E. 7 -13t;

7

173 - BOLETIM DA
Lisboa, 1986

DOS REVISORES

OFICIAIS DE CONTAS.

Boletim aa Camara dos Revisores Oficiais de Contas.- A.I, nQ 1 (Jan.- Ahr. 1986).Lisboa: Camara os Revisores Oficiais de Contas, 1986
Quadrimestral
B.LC.: 5.5.

174 - BORGES, Antonio e outros
Elementos de Contabilidade Geral/Ant6nio Borges, Azevedo Rodrigues e Roger;o Rodri
gues.- 5Q edi-ao actualizada e melhorada.- Lisboa: Rei dos Livros, 1986.- 630p.
B.T.C.: :l.S.

175 - SNOZZI g Ermenegildo
Auditoria do balan~o/ E.G. Snozz;
Lda. (s.d.).- 324, {l)p.
B.T.C. ; S.S.

663. 91

176 -

trad. de Evaristo Santos.- Porto: RES

Eaitara

TECNOlOGIA. TAMtOS

• Empresa Industrial

de Tabacos

de 1985 e balan~o econ6mico dos resultados desde a
Tabaqueira, (1986).- 1 fl. desdobr.
B.T.C.:E. 20- 240
Balan~o

619. 855 INDUSTRIA E

nacionaliza~ao.-

Lisboa:

TECNOl06IA DA PEI)AA

177 - PORTELA, Joao Luis
A industria extractiva e transformadora de marmores/Joao Luis Portela.- Lisboa:
Caixa Geral de Dep6sitos. Direc~ao de Planeamento e Contralo de Gestao. 1986.-69p.
B.LC.:£. 20-241
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681.3

INFORMATICA

178 - PINA. Maria

1la B.

lnformatica documental

ca e bases de dados

'Revista da Adminlstrac;:ao Publica" 9 (31), Jan. Abr. 1986,p.99 -103

. T. C. : E. 14- 1

7 BELAS AR'fES
72

RA

GERAL DOS EDI
179 - BOLETIM DA
NACIONAIS, ;,lsDoa, 1985.

E MONUMENTOS

Boletim da Di
Geral doSEdiffcios e Monumentos Nacionais. NQ 130.- Lisboa Min.
das Obras Publicas
e Comuni
cop. 1985
NQ 130: Pousada de Santa Marinha - Guimaraes.- cop. 1985.- 75p., il. color. pl.,
fls. desdobr.
B.LC.: E,11-

9 HI

XVI DE MANUEL MONTEIRO E GASPAR
180 - DOIS ROTEIROS DO
FERREIRA REIMAO, ATRIBUIDOS A JOAO BAPTISTA LAVANHA
Dois roteiros do seculo XVI, de Manuel Monteiro e Gaspar Ferreira Reimao. atd
dos a Joao Baptista LavaDha introdu~ao e notas / (de) Humberto Leitao.- Lisboa:
Centro de Estudos Hist6ricos Ultramarinos, 1963
B.1.C.: E.2o-242

Dc
~URISPRUDENCIA

FICHEIRO

- 157-

c
DE EXTRACTOS,ELABORADA PELO
ESTUDOS, DAS DECISOES E
TOMADAS

TRIBUNAL DE CONTAS

E INSERTOS

NO

BOLETIM TRlMESTRAL

PROCESSOS DE CONTAS
Abonos indevidos...............................

160

Depos

., . . . . . . . . . . ;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Despesas .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

Exbesso de verbas..............................

160

ta .....

;.~

..................................

161

PROCESSOS DE VISTO
Anota9ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Chefe de sec9ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Chefe de reparti9ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164
163

Emo1umentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Interinidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164-165

Licen9a i

............................. .

165

s de justi9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Presta9ao eventual de servi90 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Provimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Regime de insta1a9ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166

Requisi9 ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166-167;
175

Of i

- 158 -

\,Tencirnento", .... '" .... " " .............

~

.......... .-

~

.. ..

l6b

Substi tul<;ao . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unl versidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urgente conveniencia de servl90 . . . . . . . . . . . • . . . .

169

v? is to .... ~ ..........

169

1/1

/II

............

<II

..

.,

.............

1/1

.........

Ii

•

'"

Ii>

...

\0

III

..

0

Concurso lnterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato alem do quadro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Contrat.o de aven9a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Contra to de elTIlprei tada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Contrato de taref a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato de trabalho a prazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

l70-t71
171

Escriturarios-dactilografos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

lntercomunicabilidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

171

Progressao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

172

Quadro circular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172

si9 ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172-173

Reversao de vencimento... ..... . . . . . . . . . . . . . . . • .

173

Tranferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173

Transi9ao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

173

Urgente conveniencla de servl90................

174

Vimnculo.......................................

174

Visto..........................................

174

i-'

'"
<:::I

ABONOS INDEVIDOS
1. Os membros dos conselhos de gerencia dos hospi tais sao
sol
respon
is pelos abonos indevid~
mente
ectuados,
face ao artigo 26?do Decreto Lei nQ 110-A/81 de 14/5.

Aos dep6sitos nao ~ ap1ic~vel
4Q do Decreto-Lei nQ 267/81.

0

di

to no artigo

2. A
si9aO desses abonos es
sujeita a juros de
mara, nOS termos d inidos pelo artigo 22Q do Decreto nQ 26 341 de 7 de Fevereiro.

de 20 de Maio

1986.Proeesso nQ 9h9/82)

DESPESAS
das despesas deve ser efectuado priorit~
com as recei tas pr6prias, s6 depois se reco~
verbas do Or9amento Geral do Estado.

At!4~:A.:'liIO

dB 13

dB 1986. h-ocesso n!l 99'1/82)

(Aeordiio de 6 de

de 1986. PY'Oees8o nP 2 320/8.')

EXCESSO DE VERBAS
Nao pode ser re1evada a infra9ao do excesso de verbas or9amentadas, com a explica9ao do convencimento
de que teria sido mantida a verba superior do or
mento do anO anterior.

(AcoFdao de 13 de Maio de 1986. Processo nQ 1

69~/8J)

l-'
el'\

l-'

MaLTA

1. A nao se verificar 0 condicionalismo t
ficado
nos artigos 6Q nQ 2 e llQ do Decreto-Lei nQ 459/
/82, de 26 de Novembro ficam os membros dos conse
ados hospitais solidariamente
re
s pe1as
s f
iras ocorr!
das durante a sua ge
,nomeadamente as tradu
z
s em excesso das dota95es or9amentais.
2. Por
s factos sao os mesmos tamb~m passiveisdc
multa, nos termos do artigo lQ. "fine" do DecrenQ 30 294, de 21/2/40.

ACI:JrufaO

de 20 de Maio de 1986.Processo

nQ

2 223/83)

I-'
0'1

W

CHEPE DE VI.:4,,,'I(""""

suj ta a Visto f mas a mera anota<;ao, a tran:
a de urn
i
1
j
, quando nao houver
sejam pagos os

13

Nao reunindo 0 candidato, A data do termo do prazode
Ii
a concurso,
ficos de
ssifica<;ao de
10 ar
go
a) do Decreto-Lei nQ 58/79, de 29/3.,
ou os decorrentes da lei geral, nao se afi
viavel 0 diploma de promo<;ao de lQ ofi
1 na categoria de chefe de sec<;ao.
13

Proeesso nQ 5

DES'.rACANENTO

se
nos termos

EMOLUME'NTOS

0
stacamento
24Q nQ 3 do
anos nao

6

1986. PFoeesso

1986.Processo nQ 20

~

em requis

18

)

Nos processos de "Visto" a parD' emolumentar consti
tui 0 pagamento, por parte do Interessado, do serv!
<;0
stado pelo Tribunal de Contas, sendo por isso
relevante que desse se
nao resultem quaisquer
benefic
0 mesmo interessado.

6

de 1986.Proeesso

~

35

)

I-'"
c:fI
~

INTERINIDAlJE

A

prevista na
31. da

CBEPFSDE

c) do
0 unlCO
de Junho de 1913 tern como
do
tu
do 1ugar a pro-

lmprocede

provimento do
e de
concurso interno circunscrito aos fun
s e
do servi<;o ou organismo,
const~
tuindo tal
processual sus
vel de
anula<;ao.
0

ura de concurso interno circunscrito
ios e
do servic;o ou organismo
vicio processual susceptivel de anulaC;ao do
nessa medrla
lizante do provimento do
chefe de
."ieRROO

27

de 1986. Processo

nQ

98

)
27

INTERINIDAlJE
1. Nao podem os escri
dos das
1
so na

27

1986. Proeesso

nQ

b [)?7/86)

INTE1?lNIDADE
s

ja
2. 0 nQ 11 do
em
Decreto-

aos fun
const ui
concurro,
1 ugar de

des
adequadas ao
3 Qs oficiais mesmo
nessa
ia.

nQ 1/80
ao
0

Proce88o

Por apli
conjugada dos artigos Jlu e ~2Q da Lei
de 14 de Junho de 1913, decorrido 0 prazo de urn ana
sobre a
inter ina nao ~ possive) a renova<;ao
desse provimento relativamente ao mesmo funci
io,
ainda que para vaga diversa.

4 de Janeiro, med~
no
go 27Q do
cons
to.

nQ 11 '1

e

27

1986. Proeesso

nQ

7J 64

e

U'l

ILIMITADA

o

te

a

de um ana
1913,

nao esus
mesma
soa e vaga.

sto

10 ar

0

re

1. A si
de Ii
ilimitada nao
0
eventual provimento por
conveni
de
servi
,a
r
do f
io ou decisao
unilateral da Administ

2. Sob
de improcedencia, 0 desp~hopara 0 efeito
de ser expresso relativamente a urgente
conveniencia de servi90 e 0
so organlzado
com observancia do prazo previsto pein artlgo l~
do Decreto-Lei nQ
146-C/80 de 22 de MalO.
ProcB880

27

n,Q

78

27

)

OFICIAIS DE
a
i

f

1986. ProaB880 nQ 91

)

EVENTUAL DE
mera

, a trans

de descongelamento das admlss6es nao
smos
e
sao sus
Iveis de aplica9ao aos
servi
destituidos de quadro de pessoal, nomea
damente em
de insta

1. Os de

nao
os

2. As admissoes a
do
nQ 32-A/85, de
30/4, efectuam-se mediante concurso.
s 0
medIante contrato
s
eventual de servi90, quando 0 candIdato
nao esteja vinculado a f
llca e nao seiam
cumprldas ~regras de controlo das admIss6es Ins~
rldas nos artigos l2 Q , 13Q e 14Q do Decreto-Lel ~
41/84 de 312.
(Se88ao
20
1986.ProcB88o nQ 78

3.
13

1986. ProCB880

n,Q

h

I-'
0'1
0'1

PROYIMENTO

PROYIMENTO

Pode ser provido, em comissao de
90, urn funcioo ou agente nomeado defini vamente, embora
no
de
de concurso se
isse
serem
os de
s
da

1J de

de 1986. Processo n2 127 J20/8/»)

Os func
rios ou agentes sao susceptiveis de nomea9!0 em regime de comissao de
quando 0
an6ncio de abertura de concurso refira serem admiti
dos "funci
os de qualquer servi90 da Administm
9ao Central".

1J

REGIME DE

o

RIJQUlSlls'lfO

82Q do Decreto-Lei nQ 413/71 de 27 de Sete~
pode
r de fundamento ao provimentoem
ssao
servi90 na pendencia do
de inst~a

27

1986. P:rocesso n2 97

de 1986. P:rocesso nQ 127 ~520/85)

).

N!o procede, por falta de vlncula9!o ~ fUD950 p6bJica, a requisi9!0 de fUDcion~rio aut~rquico, fundada
no artigo 259 do Decreto-Lei nO 41/84 de 3/2.

de 27 de

de 1986. PPOcesso nQ 98

)

"<J

re
a
anterior

de

Processo

nQ

126 11

dos

1

242 nQ 2

do

e

Nao e vi
1 a requisl
dros da admini
t
central.

de um funcionario
1

)

artigos
4
4 de

, com

A

nao pode operar para cat
la s
rlO!
,"ex vi" artigo 25Q nQ 3 do Decreto-Lei n Q 41/
3/2, e carece da
ia concordSncia do membro
do Governo de
0
func
io, cfr. nQ L
al
b) do mesmo
e diploma.

do
13130.

In

1986. Processo nQ lfJ

(Sesslio

27

1986. Processo

n9 7J

)

!-'

c:I'\
Q!)

REVERSllO DE 'VENCIMENTO

que 0 exercicio das correspondentes fun90es se
ja anterior, a i d a reversao do vencimento
e
pe10 visto e
licado despacho
autoriza9ao, nos termos dos artigos lQ nQ 1 alinea g) e 3Q do Decreto-Lei nQ 191
9,
26/6.

20

de 1986. Proeesso

n~

102

)

Nao sendo a substitui9ao, face ao artigo llQ nQ 4 do
Decreto-Lei nQ 191-F/79
26/6, sus
vel de pro£
dos condic
lismos decorrentes dos ar
tigos 5Q desse diploma e 12Q do Decreto-Lei nQ 180/80
de 3/7, improcede a proposta de nova subs tui
re
lativa a
vago por motive de aposenta9ao do ti
tulare

(Sessao

20 de

de 1986. Proeesso nQ 107 162/8b)

TRANSFE'RENC1 A

TAREFA

Nao reveste as caracteri
cas de contrato de tarede traba1hos e
ficos, a realizar
sem
de
o-

lmprocede 0 provimento por t ransferencla ,,:om bas em
despacho ministerial que legitlInou a tranterencld do
mesmo funci
rio para categoria diversa.

r 0 contrato
a execu9ao
na sede de um Centro
1

13

Proeesso

~

93

nos aut,oR

r>eela-

""
llNIVERSIDADES

URGENTE CONVENIENCIA DE

As

s dos contratos com os professores assoassistentes e
e assistentes convi, carecem de parecer favoravel do Conselho
fico e sao actos adm~nistrativos novos e aut6nomo~
sujeitos ao exame e Visto do Tribunal de Contas.
t

13

A

e

Sessao

1986.Processo nQ126 2
)

llRGENTE

Improcede 0 provimento por urgente conveniencia de
servi90, uma vez esgotado 0 prazo processual
~
to pelo artigo 15 c do Decreto-Lei n C 146-C/80 de 22
de Maio, ainda que delegada por despacho da entidade competente

1986. Pr'oeesso nQU57

27

VISTO

DE SERVIqO

conveniencia de
sta pelo ar3Q nQ 2 do Decreto-Lei nQ 146-C/80 de 22/5 nao
1 aos contratos de
servi
Q do
nQ 41/84
de
, na
que os mesmos nao traduzem uma ad
ss!o ou uma
ss!o, nem conferem vinculo

A circuns
a de terem side vlsados alguns processos nao obsta a que posteriormente sejam recusados
outros, logo que 0 Tribunal conclua que nos processos visados se nao fez correcta apli
da lei.

X

13

27

1986.Processos nQs 25

)

25 922 e

1986.

nq I

I-'
-.J

o

cONTRATO

o Decreto-Lei nQ 248/85 de 15/8, a pres de escritur~rio-dacti16grafo nos
aprovar e p~opugn~ndo a e~tin9ao
vagos dessa carrelra, nao se aflgura
contrata9a9 a1em do guadro para essas f
de servl~os gue nao estando
tambem nao dlspoem de quadros
e pub1icados.

~Q~~fln

11 de

CONTRA TO DE

DO QUADRO

1986. Processo nQ 30 507/86)

o contra to de aven9a fundado no artigo 17Q do Decreto-Lei nQ 41/84 de 3.2. apenas
r de sus10 ao
cio de
issao liberal ou nao
1 nas atribui90es normais dos servi90s.

'-''''''''hU,U

de~)

1986. Aesento

nQ

nQ

4~~

862/86)

cON'l'RATO DE.' 'l'ARE.'PA

cONTRATO DE EMPREITADA

Os
tes a que se referem os nQs 1 e 2 do
go
2Q e a a1
a) do nQ 1 do artigo 3Q do Decreto-Lei
nQ 390/82 de 17 de Setembro,
de
con
curso
ser re
ao
base de
do concurso mas
no momento da adjudi

1986. Pl'ocesso

Apesar de fundamentado no artigo 17Q do Decreto-~ei
nQ 41/84 de 3/2, e qualificado como contrato de ta
se 0 seu objecto se nao traduzir na exe
ao
Ihos especificos de natureza excepcional sem
a hie rquica.
0 contrato revesti
a n~
tureza de contrato a1em do quadro, lnsuscentivel de
visto nos termos propostos.

J

1986.Processo nQ 42

)

I-'
...J
I-'

CONTRA TO DE TAREFA

CONTRA TO DE TRABALHO A PRAZO

Os contratos de tarefa nao sao susceptiveis de decla
por urgente conveniencia de servi~o, uma
vez
mesmos nao resulta admissao ou mudan~a da si
juridico-funcional, conforme exige 0
a
go
3Q nQ 2 do Decreto-Lei nQ 146-C/80, de 22/5,

11

1986.Proce88o

nQ

15 226/86)

Nao sao os contratos de tarefa, aven~a e de
lho
a prazo susceptiveis de declara~ao por urgente conve
niencia de
~o. dadas as suas caracteristicas
trinsecas, mormente quando submetidos a visto fora do
prazo previsto pel0 artigo 15 Q do Decreto-Lei nQ 146C/80 de 22/5.

(Sessao
1986)

1]

11

1986. Proce8so nQ 30

1986.Pr~cessos

nQs JJ 64J a 3J 672/

INTERCOMUNICAB1Ll DAm:

ESCRITURARIOS -

o Decreto-Lei nQ 248/85 de 15/8, a pre
s de escriturario-dactilografo
nos
e. propugnando
. extin~ao d.os
carrelra, nao se
19ura pertlalem do quadro para essas f
servi~os que nao estando em
tambem nao disp5em de quadros
e publicados.

Junho de

Nos termos decorrentes do artigo 26 v nV 2 do Decreto-Lei nQ 41/84 de 3/2, a admissao a concurso de a
cesso a carreira de nivel superior s6 e passivel r~
lativamente a categoria a que corresponda letra de
vencimento igual ou imediatamente su~)erior ~ de

(Sessao

18

1986. Ppocesso nQ III

)

N

PROGRESSJIO

,,",U''''U61,U

na

conversao
reva
cat
los
f
e 377/79 de 13/9,.

24
Ul.1'iIaca[o

1986 •
nQ

tecnica e sus
tos de
ssao na ca:da
ga
ra
s nQs 191-C/79 de 26/

aos autos

CIRCULAR

Os provimentos no
to dos quadros eirculares ou
de
If
s a entrada em vigor do Deere
to-Lei nQ 248/85 de 15
, efeetuam-se
an
te concurso interno aberto a todos os funci
e
"ex vi"
7Q nQ 2 e 12Q nQ 1
Decreto-Lei nQ 44/84 de 3/2,.

11

1986. PPOcesso nQ 29 559/86)

6/86)

QUADRO

Na

conjuntura legal e tendo em
v. g.
7Q nQ 2, 12Q nQ 1 e 19Q do Decreto-Lei nQ
4 de 3/2, improcede 0 provimento de
de
, mediante concurso res
e
s do servi90.

11

1986.PPOcessos nQs 109 64

114 243 e

A
s
fundada no artigo 2S\J do Decn?to-Lei nQ
41/84 de 3/2, apenas pode actuar entre departamedos
governamentais ou ministerios distintus.

3

1986. PPOcesso nQ

lJ4 51

I-'

-.J
W

Rm'ER~r:;J(O

25 Q do Decreto-Lei nQ 41/84 de 3/2
constitui instrumento de mobilino Ambito do mesmo departamento

ser ~revio ao i
rC1cio, conforme
-E/79 de 26/6. e 1

prolongar-se
a admi tir-se/
de dois anos, fora do condi
pelos artigos 32Q e 39Q do-

2.

18

Nao

autori
de
Decretos
22/5. (art

DE VENCIMA'N'lV

e

1986. Proee88o nQ 25590m

viavel a tranf
ao abrigo do
go 23Q
nQ 41/84
3/2,
0
ou
de origem seja des tuido do quadro de
Q

18

1986eProee88o nQ 27

1986. Proce880 n2 90

J de

)

A trans
0 novo quadro ao abrigo de norma
e
fica
nos precisos termos decorrentes
la, nao sendo para 0 efeito invo
I a nomea
9ao como forma de provimento.

?-4

1..~In.r.

1986. PPOeeS80 n2 9.1 1

)

I-'
-.J

oil»

URGENTE CONVE.NIENCIA DE
Por

sua natureza excepcional a urgente cog
de
apenas pode ser invocada
nos
sos termos decorrentes do artigo 3Q do Decreto
nQ 146-C/BO de 22/5, n~o sendo suscept
1
de
ao
do Decreto-Lei nQ 48 059 de 23/
1/67.

de 1986. Proce8808 nE8 86 464 a 86

J

URGENTE

DE

as contratos de tarefa n~o s~o susceptiveis de dec
por
conveni
de
,uma ve z
dos mesmos n§o resulta admiss~o ou muda
da
situa9~0 jur
ico-funciona1, conforme exige 0 artigo
3Q nQ 2 do Decreto-Lei nQ 146-C/80, de 22/5.

de 1986. Proce88o nE

11

1~

226/86)

e 90 8{)8!8:J)

URGENTE

N~o

a

146

DE

os contratos de tarefa, aven9a e de trabalho
20 susceptiveis de
por
conv~
de
90, dadas as suas
sticas i~
, mormente quando submetidos a visto
fora
Q
zo
sto pe10
go 15 do Decreto-Lei nQ
0
22/5.

s~o

11

1986. Proce8808 nE8 JJ 64J a JJ

A vincu
a Admlnlst
Local nau contltui vinculo atendivel para efeitos de l'UIH'UISO Interno no
to da Adrnlnist
Central.

;5

.lunho

1986. Ppocm:HO n P 99 84

)

U'1

a

A

1

~essao

3

Local nao cons
tos de concurso interno
Central.

1986. PPOcesso

n~

99

e
1 a requis
f
a Administra<;aa Central. "ex
"art
nQ 1 do Decreta-Lei nQ 41/84, de 3/2.

Nao
no

i:Jel!H:l'a~O

de 18

1986. PPOcesso

nQ

113 55

ca
1Q e 2SQ

)
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