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I

Quando a
de lei
ca do Tribunal de Cantas
tem em
a da Di
bleia aa Repl1bl ica e
sabre institutos que irlo ser reformulados?
Precisamente. par

1S50.

A nova org3nica arrastar~ necessariamente a
do C6digo de Processo do Tribunal de
Contas. que ser~ 0
roo
s a
r do
do Conselho
or de Administra
aprovado
Decreta nQ 1831. de 17 de
de
nunca mais
Financeira do
sa procedeu a
1aCio slstematizada das regras do processo oeste Tribunal.
Assim. parece-nos dtl1 tratar de uma maneira siste~tica as normas
POl" lei avulsa
que hoje regem 0 processo. para termos uma vis~o de
que possa contribuir para a
boraCic do desejado C6d190 de Processo.

Actualmente.as regras
s
ham-se por dl
que v!o desde os Oecretos com
~a de lei
nQs 18 962. de 25 de Outubro de 1930 e 22 257. de 25 de Fevereiro de 1933. ate
lei 112 8/82. de 26 de Maio. passando palos Decretos-Leis nQs 26 341 e 29 174.
te.de 7 de Fevereiro de 1936 e 24 de Novembro de 1938. sem esquecer 0
falado
1915.

a

II

o

TRIBUNAL DE CONTAS

1. COMPETt:NCIA

oTri buna 1 de
COl'lstituit;;~o. rn...'...... i·an.'i

de soberani
0 urli co Tri bUM 1 que tem a
• a 11 iis. hfbrida.
stem outras

defi

nais.

o artigo 2192 aa Constitui~~o ao estabelecer a
esta seja alterada pela tei ordin~ria.
- dar parecer sabre a Conta Geral do Estado
1a);

do Tribunal de Contas.
areas:

habilitar a Assembleia da

que

iea a

- fiscalizar

ieas

Ii

do"vi

gar as contas que a lei mandar submeter-lhe (que inclui
clades encontradas .

a

de

r as

ari-

2.
12 do Decreta nQ 22 257 - um

e excmerado
Presidente cia
ica
fnea
e mais sete jufzes nomeados
Ministro das Finan~as.

do

I!VIlIit:a~! ...

Recentemente fal dadl\ nova n~,"I<ll"""'::;V aa
-lei flQ 239/81. de 12 de Junoo.

§

HI desta di

pr~

13611 da

12 do

Decreto

lfcenciados em Oi
na
stratura

Par isso.
• 0 Presidente e cinco aos
idade flia inferior a 30 anos e cam cinco anos de
ou de
sterio universitario.

ser escolhidos entre indivfduos doutorados em Direito, [conomia. Financas e
01.1 de entre licenciados em [conomia. Finan~as ou
de
st~rio uI'liversitarl0
tlo de ",,.1;1,,,,,,,,,,,,. desde que exerCam h<t mals de cinco al10s
s ou
com cinco anas de exercfcio de
e GestIo de

Urn dos
• POI"

um

o Presidente.nas suas
de tr@s anos. re

condl.lzfve 1•

3.

o Tribunal reune em
3g feiras.
as 15 naras). com a presen~a aa maiaria
dos seus membros e a presenca do
sterio Publico ou em
convocadas
Presidente
8Q e 9Q do Decreto com
de lei nQ 18 962. de 25 de Outubro
de
o 1ri bl!fl« 1 fU!1ciol'l<l POl" sec:c{};:!S
mento - 19 instincia) e em ";:';:-::'::.:::;;;::';:;";;'
ca inst!ncia os processos

de

Os
s~o em confer@ncia. cabenco ao Relator
0
de ac6rd~o.
sera discutido. emitindo os
os votos que ser~o cOl'lformes ou de vencido.
dos

que

- 11 -

te \Iota.

houver

e

e0

altimo a votar.

III

o PROCESSO DE
DE PROCESSO

1. N09ao

Para 0 Prof, Joio de Castro Mendes processo. em ci~ncla do airelto e "toda a sequenaia de
aatos humanos destinados a aomposigao de wn l.itigio" atraves da
interven
gao de u.m orgao imparaiaZ do Estado, 0 TribunaZ" (1)

Desta defir.i~ao decorre uma mai!>
actividad6 recafda sabre urn
au
0 Tribunal
para

0

e
ao nossa caso - processo
de doeumentos que leva ~ decislo
OIA colectho.

ea

sucessio de

• isto e.a constante do

Tribunal de Contas. a defi

IfDa-se 0 nome de proaesso a todo 0 aonjunto de doawnentos, ou
uniao dipZoma sobre que haja de reaair uma resoZuqao ou despadho do
dente" de u.m vogal do ConseZho, do searetario-geral ou de qualquer
fes de Repartiqao If.

a

u.m
presi

dOB

Os processos no Tribunal de Contas dividem-se pOl" classes (§ dnico do referido
sao
de
com urn namero de refer!ncia.
Os processos en tram na
cretarla do Tribunal.

2~

Contadoria-Geral dos

Administrativos. que constitui

Tribunal de Contas

ificando podiel!l(lS dizer que os processos a
cessos ordiI'liirios •
e ~::.!:!!.~:!..

18.

ser

a

alii

2. 0 PROCESSO

A}

a) -

a conta. com
idade e

0)

c d

s de Just;;;;a;

Tri

- Oed

a conta e do

s da entidade

pagamento de
9

termos

tabelas; e

-

resui

de

stl

processos que

B)

Este

( ,962)

141

e0

Admini stra tlprazo
sti

- 13 -

Entrada a conta ela sera distribuida a um contador-verificador para ser 11
cionar' como escrlv~o do processo.
E

nesta quaHdade devera

•

0

ntes 0'''' ...'',..,,,''':

I"Ir£11('.1"(!1"

( artlgo 1352 do
1i dade de

Na liquida~!o e exame dos documentos
exactor. os contadores dever~o verificar
12. Se toaos os documentos

est~o

devidamente

cada

zados e autenticados

dos conhecimentos de
transferidos dumas para outras
recebedorias e a das passagens ou transfer~ncias de fundos au valores conferem
tem de
em rela~!o ~s duas
lidades que a
3Q. Set pela
das partidas de d~bito com as do credito, se reconhece a
eXi!.ctidio do saldo nas suas especies,
e
exist@ncia
hOllller sido atestada
certHicado If'''''.n.,C'T
42, Se a exist~ncia em dinheiro
aa ger~ncla. n~o acusa

OU

valores. em
or a aa

no tHtilllO dia

do
fian~a.

5Q, Se POl" algum dos docllmentos se descobre terem os exactores cometldo dolo. fal
, POl" que devam
em
sidade. cencuss~o ou
62. Se

1'10 tHule
pessi!. resultar

verba

h~

a notal" i

aridades de

que

para a Fazenda,

]2. Se as despesas pagas dos diversos Ministerios faram conferidas e est!o em eir
cunstancias de ser abonadas.
c) - Ajustamento (artigo 1362)

• os contadores

certificar-se-~o

de

nas PO!
a cobran~a de letras fo; escriturada em conformidade do di
tarias do Tesouro de 25 de JUl'lho de 1842, 27 de Feverei ro e 18 de Setembro de 1843
amento da admini
de Fazenda de 4 de Janeiro de 1870
e artigo 94Q do
a)

3};

estlio
Que as receitas
tos.
e outras
classificadas sob a
de tesouraria. conforme a circular do
Tesouro de 31 de Janeiro de
e que a mesma classi
nia com 0
Seral do Estado. as que
nii
res, servi~o militar.
to. em virtude de
ras. e outras semelhantes;

d)

Ii)

sSiol'lal e
individual dos funcionarios

d) Ajustamento final
Conclufdos

0

go 13811)

exame e a verifi
da cOl'lta. 0

documentos. 0 contador
• em resumo, para

§ Ill. 0
, em minuta. ser~ conferido
ra. com essa
.assinando e resumo, que
dando arqulvar a minuta.

• que

0

~

rubri c~.

man

2Q. Sempre que sa terne necessario. essa minuta autenticada sera
lara. para esclarecimento. como 0 resumo
ao processo

e V!

§

Relat6rio

ajusta

0

ao processo.

VO.

139Q)

o contador
tamoem
em que mencione
quer circunstancia
digna de registo
al, que possa influlr na
do seu trabalho. e especificando 0 saldo que passa a
nte,
§ I1nico. Este trabalho
necessldade de

sempre baseado nos
tos aeste
forma 1id.ade. sa ho se nlia pade dar-l he

, ssm

~!o.

Chegados aqui

est~ 0

o cantaclor

formar~ 0

julgamento do Consel
nha 0 processo para 0
§

I1n1(:0. A

onE>Y'ilCOI'·S.

para

processo

(artlgos 1402 a 1422.)

processo, que consta de dUllS
a
para ficar na

a
ra para subir a
• com apenso. e que acomp!

VO.

ra
e formada as
documentos
ficativos aas
resumi das na conta,
s de conferldas na sec~!o, e essencialmente co~

t~m:

lidade, que

a) A capa com os dizeres

o relat6rio.

a que

se refere

0

1392., que

c) As rei
• certid6es. mapas.
de confer@ncia e a conta de

e0

e0

f61io

02

1;

f61io nQ

ou notas. autenticadas com

0

carimbo

<:I) 0 resumo do

e mapas de receita e

As
Artigo

14l!~.

0

devidos.
a tabela nQ
res far~o refer!ncla ao f61io da conta. ou

3) 0 8ublinhado
deste t:mbaZho.

do Estado. classificadas.

e nosso.

E8ta

declarar~o

que nao sao devidos.

t:mtada de espaqo na parte

142Q. Os processos serio namerados, por carimno mec4nlco. e rubricadas
vo contador todas as folhas.
dos documentos sera por forma que

§ uflico. A 1

o adicionamento ao processo

~a. como
essentiais. para entrar em distribul

n~o

deq~alSQue'

0

s6
a sua
documentos, aIem

dos

ea

dlstri

Distri

o processo

para julgamento e val ser entregue a urn jufz -

agora

, mas por motivQs
da sessaa

deveria ser feita no 10fc10 das sess5es de
faz-se na ".. ('''''.0;> aa sess~o, senda ratifi
ordem
teo ficando a constar cia acta, como se reallzou.

A distri
de

sorte, com esferas nameradas, que lndicam a ordem de
ados
ou
z- conselheiro
s~o tiradas
0
em
faz-sa por classes . recursos

Essa <Ii

processos de contas e
processos
ais

o processo. este ~
ao
relator. que
dil
- 0 contador-escrivlo cumpriri os

nar

n~.~ •• ~n ~ levado a confer~ncia
processo para
ac6rdlo que ser~
discU5Slo
ri usar da
Os
s vencldos
dos
fum:iarnel'ltos

Pronto

para or<iego

re 1ator que fara a lei tura do prQ

0

o Minist~rio

de

o ilc6rdio
r@ncia e

0

devera conter 0 nome do
resultado final.
oude

Os ic6rdaos sao de

o tontacler

o

.... ,,~'''''''''' .... <,v.

""",,,... ,n:l2

~blico

com essa ded
Hdade;

, a natureza aa

au acom
0

que admitem recurso. nos termos que adiante verelOOs.

ac6rdao de

Sao
icadas na II serle do "Diaria dQ RepubhcQ n em
Presidente do Tribunal de Contis,

ceo

s de visados

- 0$ ic6rdlos conaenatorios
- os que autorlzarern levantamento de

- os que
(4)

Decreta nQ 26

341~

1?

FevereiY'O de 1936.

o Tribunal entender. com motive

- os que sando de qui

ficade. que devem ser

dos

- os

aos em recurso

ac6rd~os

- os quedeclararema

bilidade de

o processo no Tribunal de Contas era de tal modo
co e
no
que 0 artigo 202
do Decreto nl:! 26 341 ainda usa va 0 termo "intimados" . IIOS despaahos e aa6rdaos do
Tribunal de Contas que tenham de ser intimados aos interessados
se-lo-ao
por intermedio dos deZegados do Proaurador da Republiaa~ que promoverao 0
aumprimento das portarias do Pres~dente do T~bunal de Contas pelo
juizo
respeativo".
ceste ano.
15/87, de 21 de Janeiro. do Presidente do Tribunal
termo a este estado de coisas

de

22 do Decreto-Lei nQ 121/16. de 11 de Fevereiro. passoy a seguir-se
no
elYll para dar conhecimento dos actos

Com apoio no

Tribunal de Contas 0 determinado no
de Processo
processuais aos interessados (notifica~oes e cita~oesj
Pas say assim a

lcar-se

0

01

nos artlgos 228Q a 2602 do

de Processe Civil.

de cantas a c1
para
stada, com aviso de
entio a fazer-se. POl" carta

Nos processos de

lnterlocut6rios. de decis3es e acordios usa-se
airecto para os interessados.

Para a noti fi
so postal

o Tribunal
- as
so.

de Ccntas

comunica~oes

documentos

<JII.II~I!"U

delibe~o~

sao assinadas

0

ainda que
Contador-Chefe cia contadoria.

POI"

onde corre

"Enaarrega-me 0 ExmQ Conselhe~~o IPres&den&e ou Relator de
a V. ExQ que f~aa por este aato o!tado papa ... {ou
- 0

documento

conteI'

0

namero oeste e

- todas as
flO 311 oia

posteriorao do

'10

0

passel.!

do OffCl0
do
sto
carimbo dos CT.T. com a

Oil

0

aomuniaar

carta devera ser junto ao processo e
va data,

efectuadas. nos termos do Decreto-Lei nQ 121/76 se presumem
sto ouna
1"0 dia atl!
nte.
0 nao

se tratarde ae6rdao final que admita recurso devera este facto e
ser mencionado no offeic au carta
va.

0

feitas

'10

prazo

Apenas. como
interessante noticiamos que 0 ultimo namero desta deli
que fosse solicitada a devolw;;1!O aas
as pendente;;; "para eitaqao, intimaqao
ou notifiaaqao no estado em que se enaontraf'em fl para que ass!:!s actos fossem efectuados de acor<lo com 0 que acimi'! descrevemos.
mil1a'l<l

(5) Optamo8 pela transariqao 8em qvMlquer adaptaqao dos artigos do
t0 3 para que bem se verifique a obsolenaia dessas normas.

SOS ESPECIAIS DE CONTAS

3.

A) ==:-=..:=:..::..;,..=-.;.....;;;.
DADES
Os

pl~ocessos

enunciados no nl! 8

ais

com

artigo 61l

Decreto

1933,

22

Os processos de
- Os processos de fi

do debito dos

- Os processos

uilla ami sslio de contas;

s.

de
ac6rd~os;e

a sua natureza. expressa no
se trata de
recurso

do

process\) de anu!
146-C/80, de 22 de Maio.
Sendo assim faremos

sto> tal como cons ta

recursos,
stos no nil 6 do
62 do
nl! 29 174, de 24 de Novembro de 1938 e

Lei nl! 8/82

, os
slio i
mente

Q

a 51! oa Lei

8/

para a mesma entidade es
a lei 1

Os.:...::.;=.:::.::;:......:::=:...::::::;:.,..:::.:.;;::,::;::.:...:..::::.:::.

em materia de contas.

- 19 -

B)

urn processo hlst6rico. A fi
do debito caiu em desuso.
s, mais
mais cedo, os re:spcmSihlE!is acabam POI" "m',",,,,,,,,,c." as contas e usa-se I,) processo de
para
r a i
resultante de as contis n~o terem sido enviadas

Oll

tarde
multa.

Embora
sto na alfnea bl do nQ 8 do artigo 62 do Decreta nQ 22 257, 0 que e certe e que
I'Il.lI'lca fOl
amel'ltado - I,) Decreto- Lei nil 29 174, de 24ce Novembro que contem as regras processuais em vigor sobre 0
de contas e omisso
a este processo. como ali~s.
o era I,)
de 1915.

C)
Nlo sendo urn processo mUlto
• 0 que
documentos se deva d caso fortuito au de
8 do
62 do Decreto nQ 22 257 e

de
da canta.
legais para os obter

e natural,

s s6 seri usado
a faita de
sto na alfllea c) do nQ

Sa os

essencial para 0
empregar todos os meios

u .........,,"''''

o processo ao

gamentQ

• que

de\fer~

Verificada a impossihilidade de se obterem os dOCumelltos, ser!o citados os 11lteressados,para
742,
no §2do art2 22 do D.L.nQ
alega<;6es. no prazo estabelecido no
29 174
Com
ou sem ela. se Ilio for
e m , 0 processo subira ao
Tribunal para vista dos seus membros e Ministerio Pd~ico (1'12

e d1scutida a suficiellcia dos documentos. a
julgar a conta com os documentos

na'nQ~'Tft

01.1

relator e os

que tlverem vista do processo;

bilidade de os obter
at~

haver tres votos

No caso de se reconhecer a absoluta
bilidade de
da conta. dar-se-a
menta ao Ministro das FinanCis e 0 ac6rdio sera
icaclo na folha oficial.
vando-se
processo
5 ).
n'!~iDnIlSijVe S

(6)

(?)

illteressados requererem

0

0

levantamento

Caso de forqa maior e 0 facto impI'evisiveZ e nao querido pelo agente que
o impossibiZite absoZutamente de agiI' segundo as I'esoZuqoes de vontade-propria - os exempZos classicos sao os do incendio$inundaqao$I'oubo$etc.
Os prozos previstos no § 2 do aI'tigo 2Q do Decreto-Lei nQ 29 1
de 24
de NovembI'O de 1938, sao os se~dintes
30 dias
os domiaiZiados no
60
os domici
auto
nomas e 90 dias
Ziados no

- 20 -

Do

ac6rd~o

7). hi sempre direito de recurso.

• oeste processo

IV
OUTROS PROCESSOS ESPECIAIS

Trata-se de processo tamb~m sem
e n!o mUlto
que
conteado
da
anica 01
que a ele se refere nos leva a
ific~-10 como processo
Tude
a lei ail sobre ele encerra-se no nQ 3 do artigo 7g do Decreta-lei flQ
de 22 de Maio: fiNo aaso de falsidade de doaumentos ou dealarorpes, 0 Tribunal

de Contas anuZard 0 visto do diploma por meio de aaordao s importando a publiaaqao deste a imediata suspensao do pagamento de quaisquer abonos e a
vaaaturo do aargo, sem prejuizo das responsabilidades disaiplinares ou ari
minais que no aaso se verifiquem".
Oa leitura desta d1
resulta n!o serem necessirios
sitos de
zer chegar ao conhecimento do Tribunal a
de falsidade e que se pede usar
meio id6neo.
de Processo
narmas constantes do
idades relativas aos tribunais

Parece-nos que este processo se cleve reger
vil para 0 incidente de falsidade. com as
gos 360Q a 367 2 ),

Os processos de multa e outras
idades s~o
em Tribunal Pleno e em dnica inst~n
cia
0 Tribunal de Contas. de acordo cerna alfnea a} do flQ 8 do
62 do
Decreta nQ
22 257,

o flQ 13 do mesmo
di
conformidade com as leis e d1
o artigo

de Contas

142 do Decreta-Lei nQ 56/79. de 29 de

multas e

, determina que estes processos

ioadss em

corram

Ifos seus termos pelos serviqoB auja aompetenaia inaZua a verifiaaqao da
froaqao que lhes deu origem!!.

forma de processo
normas financeiras.

as
(8)

Reproduz
1936.

0 §

al

ea

usada para

3Q do artigo 4Q

0

conhecimento e

aas

in

il'lfrac-

Deal'eto nQ 26 341, de 7 de Fevereiro de

- 21 -

- Real

;de

com i

dos

i:H"ti gos

132 do Decreto

¥II:!

16 670 de 27 de

de 1929 e 372 do Decreto nQ 22 257.

il1devida
112 do Decreto-lei 112 737/76,

errada aas

H- Utili

tas

III- Deficiente

dentro do praIa

IV--Falta de remessa dos
25 299. de 6 de Maio de

v-

go 7'J

Ii

Ile~;pe::';dli

do Decreta-Lei

(§ 22 do art; go 5'J do Decreto-Lei nl:!

Falta de remessa aas i
e
para exame aa Conta Gerai do Estado
282 do Decreto n2 26 341 de 7 de Fevereiro de 1938).

go

tas a
dentro dos prazos estabelecidos !'las res
go ]!do Decreto-Lei 29

VI- Falta de remessa des contas
<Ii

VII- Fa Ha de I"emessa dos mapas de

m'!~i!:le::>d:S

efectuadas

VIII- Falta de remessa dos boletins de posse dos
IX-

I" -

que sllo
em que sa revele 0
resti
das H""~U·'r: ..
pesas -

)

funcion~rios

N~o leval1tamento dos documentos
nstrutores aas contas, dentro dos prazos
82 e 122 do Decreta-Lei nQ 29 174. de 24 de Novembro de

Estas

(9)

go 122 do Decrete-Lei nQ 29

s

a metade dos
com muHa !'laO
Ii 5 OOO~.OO
estes forem funcionarios do Estado au das
as 1ocai S.
que
em
1'0 lugar - real
de
cantra132 do Decreta nQ 16 670 e no artlgo 372 do Decreto nQ
22 257ta de
a nio inferior do pa~~ame!'lt;o
que no easa houver e a i
errada das
da falta enos casos
s
com a

Se esta infraaqao

nard os responsaveis no
sando-se em taZ aaso 0
(10) Poi publiaada uma
para ser tida em aonta
ano de 1989 (Deareto(ll) Presentemente sao os
aessos visados do boletim de
(12) As importanaias das
foram aatuaZizadas
que foi objeato de
20 de JuZho. Mas 3

a falta

de remessa das boletins de posse dos funcionirios pelos funcionarios e autorisera punida com a multa prevista no artigo antecedente do Regimento ( ar• que era a multa 010 superior a metade dos seus vencimentos anuais.

o processo

de multa tern par base a

do Director-Seral que dave indicar a falta come
case» sejcmfu!!
cionari05do Estado ou das autarquias locais (§ 12 do art1go 72 do Decreta-tei n2 29 174).
informa~lo

.£J~~~~~~~~~~~~~ e a

c) .:..::.::.:==.:::.

Recebida a
mandara instaurar
a sua defesa e

0

do Director-Seral. 0 President£! do Tribunal. sa a considerar pracedent~
processo. determinando que se proceda l cltak~o do arguido. para produzir
os documentos comprovativos aa sua inoc@ncla.

Se 0
conveniente. () Presidente do Tribunal de Contas poeleri!i sl.Ibmetel" 1 aprecia~iio do
Tribunal a informacao do Director-Geral e quaiql.ler outros elementos sl.Isceptheisdejl.lstificar
a falta ou de influir na determina~!o dos responsi!iveis.
Neste caso. a deliberacio do Tribunal nio poderi!i ser cOllsiderada nem invocada no
(§§ 22 e 32 do
72 do Decreto-Lei n2 29 114).

julgamento

o prazo

para a defesa do arguido e de 30 au 60 dias. respectlvamente. consoante reslda em
rit6rio portugu@s 01.1 no estrangeiro (§ 22 do artigo 7Q).

Apresentada a defesa do arguido au decorrido a praza para a sua apresentacio. ser~
e. conclusos os autos ao
este mandari dar vista ao Ministerio
POl" 8 aias. a fim de promover 0 que julgar de just1~a
42).

0

processo

d1

a defesa do
mostre que a transgressio pode sal" imputada a outras pessoas.o
antes de ordenar a vista ao Ministerio Pdblico. mandar~ cita-las nos termos e para
os efeitos do § 2Q daste
7Q.
No acto da c1
• devera sal"
aos citandos juntamente com a c6pia da informa~!o do
Director-Seral e do
do Pres1dente. uma c6pia 01.1 extracto da defesa que motivou a c!
(§

o processo

sera
10 dias sabre a
que 0 desejarem

'''If'C'''''''''T<>

ao Tribunal na primeira sesslio que sa realh:ar depois de decorrerem
do prazo da vista do Ministerio pablico. Nessa sess~o os
jufzes
I" vista do processo. que lhes seri dada POl" tr@s dias· (§ 6Q ).

Nos acordaos. tanto condenatorios como absolutorios. deve 0 Tribunal fixer prazos
r a falta. caso possa s~-10
meios ordinarios e 0 Tribunal 0
para
rio.
Os
de

razoaveis
necessa

que n50 derem
ao ac6rdio no prazo nele marcado incorrem na pena
sta no artigo 3882 do
Penal.
(§ ]2)

desobedi~ncia

o processo

na secretaria ()

pa!~amel'l1;o

vol unUrio da multa durante

0

prazo fixado no

acordio.

o

faz-se

POI"

tesouraria da fazenda pablica. (§ 82 )

meio de guias em

3.

o

de 1915 disti

A)

u, relativamente

€lOS

• atrav~s de
do artigo 652 e
642 para as
recurso

o \1"",.,,,,,,, .. 1-,,,

ac6rd!os definitiv~£> do Tribunal de
para 0 usar os interessados au seus le
ao
Presidente
do Tribunal
e sendo 0 processo tratado como um

aL

dedi Cil a estes

Ora.como se

toda uma

do

IV

(artigos83!:! a 88 Q ),

l tase dos

ao Tribunal de Contas 0 documento
do
• quer
cOIuleIUl(;aO. quer dOlO emo 1umentos devi dos. dentro do prazo f m:l'i carlo na
ria da
que este tanna
rado, 0 contador do processo
pi! ao contadorextrafdas certid~es do ac6rdio para remeter uma. ao
-chefe que determinara que
sentante do Ministerio pablico
do Tribunal Tributtrio de ls instancia e outra para en
viar aD Director-Geral do lesoure.
Il'Iicial'ldo-se

o

0

processo de

<:At:'-I.I1\.t:iV

Ilesse Tribunal.

e

0

executado

tambem

lan~ar

0

mao do direito de

processo de

(13) Indicamos a disposiqao correspondente do C6digo Penal, em
do pelo Decreto-Lei n£ 400/82, de 23 de Setembro.

de exe-

contados do "'.. ,,"'..... de

os
nisterio pablico para se

imediatamente ell
sobre a sua admiss§o

ser~o

o

e a

sando. pOI" ac6rd~o. admitidos 01.1
I"e!C€'!!'IClIO dever entender-se sal"
di
arti 8172 do C6digo de Processo Civil.
os
deverlo sal"
tados se:

- carecerem totalmente de fundamento;
- for
tados.

POl"

di'!

dos motivos acabados de referir. ser!o
• devendo est!
I" ate final.

Se forem admitidos.
artigo 832 •
Cabe referi que os
se verifi
uma das

(§3 Q do

vo do processo executi vo, a 1'110 ser

atraves

-

que

de N>","''''"'' em bans suficientes

I'lal, constal'ldo

esta~' nt>wlrl<>'ntt>

tal 51

vez

essa data.

ilO

docl.Imel'ltosao processo

I'l.te a

o

slio devolvidos ao
cOl'Isoante

s6
admitem recurso
tendo em ambos os casos» efe'! t05 :''''''''1'''',

Os ........ I'''''-.. ~,.,

parte do

em que esther
a "'J\''''-~'f,,;(lV
sido desatel'ldidos ou

3

nos seguintes termos:
sendo

0

,,,,,,,,,,, ...,,,,,,,"g.

recurso

cert'idlio da "''''.1'''''". . " 56 ser4 extra fda

it

dp(~OIf':F'i

dos 60 dias;

certid!o de que
TribuUrio de li!

- sando 0 reCurso
e tendo 0
de decisiio do incidente le'lantado. a "'A~:"""\r''''

tancia nao

ra

88Q}<

C)

o

que

0

a para tfjuLgar em
seus ac6rdiIos.
nlio
deu
a um confl i to
de
de
resolveu. nilo dando raziIo aos que entendiam que ao
a tratar dos de fl paga e quitaqao 1f, dada a nat.lrreza
no seu entendimento
faita de

Trlbunal de Contes. ao atribuir-lhe

uniaa instClnaia e em Tribunal, pZeno ft os
qua 1i fi cando os om""""",., de "paga e
U
que

<Ii

0

desaparecer a

do Tribunal e eram

o
Oll

a

era clara e i~~"""UA"~,
dos seus

clando ao Tribunal de
sem

limi

di

fIla falta de
de Processo Civil,

continua 0 Tribunal a socorrer-se da constanta no
Nos termos do
12Q do Decreto-lei nli
• de 29 de

• ff AS:

do Tribunal de Contas aorrem
e liquidarem as respeativas

proaessos de
as 8eus termos
aontas

RECURSOS
1* CONCEITO DE
o Prof. Castro Mendes
(14)

II

0

193.

judiaiais> uma vez proferihs,niio sao ne
1962 de Ernesto da Trindade Pereira,

aessariamenteirrevogaveis.A lei penmite a quem se sinta
prejudiaado por
alguma del-as" que julge injusta ou iZegaZ" reagir aontra ela" e, define recurso como '8!tf pedido de reponderaqao sobre aerta deaisao judiaial$ apl'esentada a urn 6rgao judiaiariamente superior ou pOl' razoes espeaiais que a lei
pem te fazer va l.er"

o seu

01

Ribeiro Mendes

d~-lhes

como significado

0

seguinte:

"os meios proaessuais destinados a submeter a uma nova apreaiaqao jurisdiaional aertas deaisoes proferidas pelos tribunais" (16).
Tribunal de Centas pedem ser impugnadas

logo. as decis6es

atrav~s

de recurso.

o TrHlI.lnal

de Contas connate dos recursos em 2i1 insUnda e em Tribunal Pleno
62 do Decreta 1'12 22 257 e
22 do Decreta-lei 1'12 29

2.
A)

Pode recorrer-se das decisOes
• em Iii 1l'1stancia; das decis~es proferidas em cumprimento do di
nos §§ 22 e 32
42 do Decreta-lei 1'12 29
par
do § 42.,
das decis6es a que sa refere I)
162 do Decreto nQ 26 341, de 7 de Fevereiro de 1936. ni
52 do Decreta-Lei 02 29 174 e. como qualquer outros ac6rdlos.os do
5 de
(Ill reformat nos termas do COdigo
de Pracesso Civil.

o praza

para

Ii

do recurso

para os

- 30

4§

de:

s ou entidades domiciliados no Continente e para

0 Minist~rio

bHco;
- 60 aias, para os recorrentes residentes ou domiciliados !las
- 90 dias. para os recorrantes res i dentes

o prazo
CO'.

conta-sa da data da i
desde 0 dia em que firmau

(]5}
(]6)

01.1

dom; ci 11 ados no

ou da notlfi
0

ic6rdlo (§ 22 do

Prof. Castro Mendes in

Ges Aut6nomas:
roo

do ac6rd~o e. para 0 Minist~rio
22 do Decreta-Lei nO 29

- 1980
- 1982

c}

=<.:...::===
te

Podem recorrer. como

22 do Decreta-Lei nQ 29 174:

com interesse no recurso;

- os

contas sa

- a entidade que
- 0

§ III do

Ministerio

0

paraalteraro saldo ",,,,,,a,,,

recurso for

P~blico

do recurso deve ser
Presidente. que ordenari 0
Baixa A contadoria que 1i
nQ
• de 29 de

o contador-chefe

na Secretarla do iri
do processo.

a ccmta para correr os seus trtimltes

132 do Decreto-i..ei

e os documentos que servem para a instruir ao
de terem sido
as di

<l!J!re§iell"Li'H"i'i

s de distribufdo 0 recurs(l e ri",'"",~",,;
os praza!> para
re 1ator manda pOl" de~;pacho
los ao processo e notificar a i
do recurso a
dos os
nao recorrentes que possam sar per ele afectados e a entidade que
tOLl
as contas. se da OIr'I)Ce,(iI"!II1Cl do recurso resultar al
do saldo
• a fim de
usa rem.
de
a vista do Ministerio pablico (§ 32 do
(I

2Q ),

o relator

ordenar a vista

• 0

processo

as

e

• par um pl'aza

usc ao

a 5 dias

010

que mandara dar

),

sta ao Ministerio

blico,

Proferido 0 ac6rd!o final. sera ntimado ou
conforme os casas, a entidadeque
tou as contas eaas
s que intervieram no recurso (

o contador
outra

do
if

ac6rd~0

para ser intimado. enviando

o despacho

e ac6rdao que ten ham de sal" intimados aos
Procurador aa
i ca,

interessadoss~-lo-ao pOl" inte~dl0

dos

do

o processo fica em peder do contador ate ~ publlcacao do ac6rd!o. para confer~ncia e rectifi
caClo. se for necess~ria. dec1arando. POl" termo quando esta sa efectuou. Verificada
a
conformidade com 0 ac6rdao
seri tambem iavrado termo.
Comparecendo 0 interessado no Tribunal para receber a intima~!io de qualquer despacho 01..1 ac6!
dllo. 01.1 POl" quem 0 represents. 0 centader lavrara termo que seri visado palo respactivo CO!
tador-chefe.
Tendo sido cumprido 0
0 respons~vel remetera CIa Tribunal documento comprovativo do
da condenacao respectiva. que ~ encorporado no processo. llvrando entia 0 cont!
dol" 0 termo de
depols do que 0 contador-chefe 0 enviara <10 Arquivo-Seral. com gu1<1s
de que cobrera recibo.
Se

interessado 1'110 erl1,dar 0 documento comprovativo do pagamenta. quer da impart~ncia da CO!
• quer dos emolumentos devidos. dentro do pralo indicado nl portaria de intima~!o.l~
go que tenha
rado,o centador
<10 contador-chefe que providenciar~ que
seja
extra fda certid~o do ac6rd!0 para remeter ao Tribunal Tributario de l~ instlncia.
0

dena~~o

A certidilo

~

remet1da

POl'"

E tambem remetida certldlio

ofkio ao representante do Ministt$rio pabHco junto daquele Tribunal.
~ Direc~lIo-Geral

Acusada II. recep~!o destes documentos
qui1l'o Sera 1.

do Tesouro. pOl" offcio dirigido ao Director-Seral.

vas entidades sera

0

processo remetido ao

B) NO AMBITO DO VISTO - A REAPRECIACAO

Vlmos que as decisOes judiciais !laO silo necessariamente irrevog~veis. A lei
te a quem se
sinta prejudicado POl" essas decis6es. POl" entender que sao injustas ou 11egais. que reaja con
tra elas.
J~

tratamos dos recursos ordinirios. vamos agora vel'"

0

que

ea

reclama~~o.

pr.£
sobre que incidiu a decisao judiciaL, revisao feita peLo mesmo orgao
judiaiaL e sobre a mesma situaqao em faae do. quaZ decidiu ll •

Para

0

Prof. Castro Mendes ifa rec ~amaqao representa um pedido de revisao do

b~ema

Mas. se a reclama~lio nlio e um recurso "stricto sensu ff porque
numera do nosso trabalho?

0

seu enql.ladramento

neste

- 29 -

urn processo
tratam a
como reel
26
Maio.

usa I" a
relativa aas recursos.

de

o

dos

da recusa de vista.

nos

quepern easo de recusa de
Tribunal, que
a
diploma. 0 Conselho de Ministros mantivesse acto atrav~s de deere to devidamente fundamentado e
icado com a decis~o

do
excutivo no poder judicial. uma
Com a entrada em vigor da Consti
davia

caducou.
inadmissfvel num Estado de Direlto. 0 que e certe e que nos
ros
de Abril foi bastante usado este mecal'li smo
Governo contrariamente
anterior.
Decreta-Led
ndo
r

22 de Maio, ao
ccmfirmava
a sua nila

a

materia

do artigo 26Q do Decreta nQ 22 257. de 25 de
cial a
de recusa do

de

do Governo
nQ 1 do

solicitar 30 Tribunal de Contas que
}2 da Lei nQ 8/82, de
26 de

s as outras entidades que

usar desta faculdade e s~o eias 0 Presidente
os Mi stros da
ita para os
e para a Made; ra e 0 Vi ceda
stratura •
a actos administrativos. de

• deliberou que tinham i
timidade
das Clmaras, relativamente ~s recusas de vista nos
as, que ele
tos.

offci ,

para
can-

devem constar as raz(les de facto ou de direito em que

- 3

e)

Os interessados com
nieoti a recusa, para

s de distribufda
i ndeferi nao-a

autuada a reel
,
go 4Q. nQ 1).

0

contados da data do offclO que
2 do artigo 32 ).

com~

,admitindo-a

ou

relator

"in Zimine fI

liminal'" eabe recurso ordinaria para

0

do Tribunal (a!

g)::..::::..;.==

Proferido 0
de admissao,
autos i
e ao Presidente.por 3 dias
go 5Q,n Q I),
Findos os

com vista ao

~

Minist~rio

sessao onde

Publico, a cada

discutido e votado
5Q, nQ 2).

ser~

C)

casas declarados na lei, podem 08 tribucom forqa obrigatoria geraZ

diz

de
Ora

I'li'l

lei

, ao determi nar
raso 1
e 1avrar assento ,a j flaa
a reso 1
em 11
,poI'" tel'" de subsistir a
caso
quer que
deci sio do ac6rdiio recorri do.
a doutrina do assento e 0 outro caso ~ 0 do
nQ 9 do artigo 6Q do Decreto nQ 22 257, ao atribuir
a ao Tribunal de Contas para fl
ac6rdio
declsio anterior sobre 0 mesmo
de direit~
ha

de
consagra a fi
de Processo Penal.
go 4372 a 448 Q ). determinando a sua
IX.
ais (4452) ,

(]

Este Tl->ibunal e a
do artigo 763Q

(18) Aprovado pelo

como determina a nQ

de
nQ

1'1 de Fevereiro.

1

No

d@ do

go

cOl'!sider@-o

S

de Processo Civil.

revis~().

Confessamos que nos
seria talv€z muito

mas como I'IOSSO domfnio
no nasso trabalho.

e0

do frocesso

A maior'll:!
a assel'lto

Civil. que

A ser assim surge

0

da constitucionalidade dos assentos,

da
assunto

Com a

sa e

civil.

mais

e0

ica. 0 instituto dos assentos foi
livro do Prof. A. Castanheira Neves

COl'Isidera os
aaaen"taa
risdiclonal ser chamada ao
Direito a reprova ainda 0
logo que se verifiquem cartos
Das da decislo de urn caso concreto
uma
uniformidade,
!laO e mais uniforme do que as
Mas. se a

sao ccmstituchmal de 1982

atraves deles a
contradit6rio nurn Estado de
"l"",.,."H,n,u",,, de 5e em; t1 r
fixidez a
querer
s a nossa

aos assentos ainda Sl!
sustentar anteriormente. com a
tornou-se insustent~vel.
seu nQ 5.

que

Ii

ordln~

lei

a actos de outra natureza 0 PQ
modificar.
ou revogar
tivamente os assentos.
s nos ndmeros anteriore:;

referidos

Aliis

sua obra de
os assentos. como
122Q

ra versao
as ""in»"",>",
sua inconstitucionalidade,
Dada a sua nconstitucionalidade
ca.

A Consti

actos

a

Juri

da ordem

S 0

Tribunal

a emitir assentos,

uma voz

5e

levantou, a do Conselheiro

a8aentoa e a

(1

1983
)

- 1978 e 2f!

Costa.

- 32 que sozinho
urn voto de vencido. a todos os tftulos not~vel. no assento de 18
de
Marc;;o de
publicado no"DiaPio
RepUbLica" I'IQ 113. I s~rie. de 17 de Maio de
1986 e. como com 0 qual concordamos e melhor n~o podemos dizer, apresentamo-l0 como a nossa
posi~a:o.

E nem se diga que esta argumenta~!o.
v~lida no que
ta ao
Tribunal de
Justic;;a. nao procede relativamente ao Tribunal de COl'ltas. j~ que os assentos que
culam apenas este Tribunal. Com efeito. ~ 0 car~cter gerai e abstr~odos assentos e 0 facto
de passarem a obrigar 0
Tribunal e de s6 per lei poderem ser revogados ou alterados,
que fazem dele um acto legislativ~ e 1'110 0 serem oorigatorios para outros tribunais.
para
al~m daquele que os proferiu. Diverso entendimento levaria a absurda conclus~o de que,
vamente ao Supremo Tribunal de Justi~a. os assentos seriam v~lidos e n!o inconstitucionais.
Mas como a maioria da nossa Jurisprud@ncia ~ desta opinj~o. assim como a doutrina emanadapel0
Conselho Consyltivo da Procuradoria-Geral da Republica (parecer de 20 de Junho de
, pa~
semos ao exame do processo para fixa~~o de jurlsprud~ncia no Tribunal de Contas, em materia
de contas e de visto.

o recurso
a) No am!:>i to das conta;r>

o n2

9 do artigo 62 do Decreta n2 22 257 fOl regulamentado pel0 artigo 32 do Decreta-Lei
29 174 e assim carre 0 processo no ambito das contas.

o fundamento

para

0

processo

ea

oposi~ao

de juJgados e tern legitimidade para

nQ

0

- as partes interessadas
- 0

Ministerio Publico

- 0

Oirector-Geral do Tribunal de Contas

o recurso
~!o

ou

deve ser interposto no prazo de 8 dias. que se cOrlta desde a data da ultima
do ac6rdao recorrido.

notifica~!o

o processo

segue os tr!mites dos recursos no Tribunal s6 com diferen~a
alega~~es e da vista aos jufzes que em sessao de jul
exceder 10 dias.

zo da vista para
poder~

Os processos de fixa~ao de jurisprudencia correm os seus termos pela Contadoria-Geral a
pertencerem (artigo 112 do Decreto-Lei nQ 56/79, de 29 de Mar~o (22).
/iloambito do

Esta materia

pr!
nao

que

visto

e regulada

pelos artigos 62 a 12Q da lei nQ 8/82. de 26 de Maio.

£22) 0 artigo 2Q da Decreta-Lei nQ 35 5413 de 22 de Marqa de 1946> faZa em
que "sem pe"lo Tribunal de Cantas fixada a tal, Pespeito
cia"" mas nada tem a ver cam a pracesso acima tratada.

Estamas em presenqa da chamada "jurisprudeneia impl,{Cita"3 isto e3 se
o Tribunal nas seus julgamentos naa tiver feito qualquer reparo a cer
tas faltas cometidas" ate que> a partir de deter,minado julgamento pas
sa a considera-Zas reZevantes~ a nova jurisprudencia so e obrigatoria
para os serviqos a partir da sua notificaqao.
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de 2 decisl:ies do Tribunal. relativamente a mesma "',"'''''.,.'.0
no
aa mesma
sl
• que as decis5es em
ridas em processos diferentes e que a decisao anterior tenha transitado em
de
ou

0

• POI" meio de assanto. a Admini
Ministerio Publico.

e feita par affGio do membro do GOl/erno
ou pOI"
do Hi
A
terio PQblico di
ao Presidente do Tribunal de Contas. no prazo de dois meses contadosda
data da concess!o do ultimo visto Oil aa do affelo que
comunicado a ultima racusa.

o cOl'lteudo

do

~ 0

constanta do

811 •

de distri
e concluso ao
aste no prazo de tr~s dias
admissll:o ou de lndeferimento liminar. de quecabe reel
para 0
Admitido 0 recurso. oficia-se ao Ministro das Financas e aa membra do Governo que tiver
ao
seu cargo a Admini
POblica. sa "aO forem os
• para se
sabre a
quest!o de fundo. no prazo de 30 dias. a contar aa
do offcio e sera dada vista do
processo ao Minist~rio PQbltco com 0 mesmo prazo. que e simultaneo com 0 GOS membros do
verno.
Fi ndo este praza.

0

processo va i com "vis ta n • por c1 nco dias. a cad a um dos

Ap6s os v1StO!>. 0 processo vai a
em sessao
presen~a do presidente e de,
menos, 6

o

• que s6

e

funcionar com

ao

a

orienta a 01 scussl!:o e cabe-l he voto de ""'''''''''',1<1.

0 confHto e
1cado na 19 serie do "Diano da Republica" e en
vjado POl"
• com a
do Ministerio Publico ao Ministro das Finan~as e ao membra do
Governo que tiver a seu cargo a Admin;
Publica e a quem nouvel" desencadeado 0 recurs~

o ac6rdlio que resolver

Como 5e trata de um assento. a doutrina fixada
e oori
para 0 Tribunal de Contas.

ac6rd~0

que resolveu 0 conflito de
a lei n~o for modificada.

s-

d} Os recursos obrigatorios

Em regra os recursos
Parece-nos

s~o

facultativo!), tanto para as

como para

0

Ministerio POblieo.

uma terceira entidade. 0 Oirector-Geral do Tribunal de Contas. que como
tem 1 timidads para i
recurs~para fi
de
• com
de
, Neste case. trata-se duma facuidade, No entanto. exists urn
162 do Decreto n2 26 341. de 7 de Fevereiro de 1936, na re
de 24 de HOl/smoro de 1938,

-

Este artlgo
te que
trativamente. se a data aa sua

34 -

contas com salaD de gerencia anterior
nao tiverem esse saldo devidamente

apresenta~!o

o § Qnica
que 0 Director-Geral do Tribunal de Contas recorra oficiosamente dos acdrdlos
proferidos nestes processos. em 19 au 2g inst&ncia, nos trinta aias seguintes ao transito
em julgado aa decisao que for proferida na conta anterior, quando desta resulte
quer al
ra~ao a conta
nos termos do corpo do artigo.
Estamos. pois. em presenca dum recurso obrigat6rio.

3. RECURSOS EXTRAORDINARIOS
A) 0 RECURSO DE ANULA9AO (CONTAS)
anula~ao de ac6rdao aparece no elenco do nQ 8 do artigo 62 do Decreto
te com os processos denominados especiais - Compete 0.0 Tribunal de Cbntas
Uncia e em Tribunal Pleno: e) Os processos de anula~!Io das decis5es I'''~'''')''A''' em
proferidas em mat~rfa de Contas pel0 Tribunal de Contas.

A

Esta

mat~ria

fel regulamentada pelo artigo 6Q do Decreto-Lei nQ 29 174, que

come~a

e

par dizer:

"Os aoordiios passados em julgado podem ser anuZados em tribunal pleno peZos
fundamentos admitidos em prooesso oiviZ ••• If
Ora ao enviar-nos para 0 processo civil, temos de tel" em conta 0
7712 do C6digo de
Processo Civil que ~ claro - ITA deoisao transitada em juZgado so pode ser obj€£
to de revisao nos seguintes oasos"., isto leva-nos a concluir que 0 processo de all~
e. asslm. 0
0.0 de revis!o em processo civil e a
ifica-l0 de recurso
extraordin~rio.
s 0 pedido e posterior 0.0 transite em julgado.
Justificado

0 !'lOSSO

desvio da doutrina encontrada. vejamos os

a) Fundamentos

Os fundamentos
tado.

s~o

os admitidos em processo civil e os constantes do corpo do artigo 62

- Os admitidos em processo civil s~o os que vem enunciados no artigo 771Q com as devidas
ta~~es. como ~ evidente e ainda
se prove que, em materia de facto essential. as contas
foram
com dolo ou rna fe. au
deficiencias ou erras que n~o tennam sido
apreciadospero processo nl!o fornecer os elementos de i!'lforma~~o
50S.

A peti~~o fundamen~a e instrufda com toaos os elementos de prova que 0 recorrente possua e
oi
ao Presidente do Tribunal. que determlnara a sua autuacao e a
do processo
em que foi
a decis~o que se
anular e, par flm amanda distribuir (§

o relator

examinara os autos
que ihe
conclusos a fim de. par
que a contadoria
(artigo 13Q do Decreta-Lei
clarecimentos que
sos. e

os es
ra

sao do Tribunal. que resolvera sobre a admissao do

Se 0 Tribunal deliberar admitir 0 recurso,
e a entidade que as
com
Ii!
as provas que possuam e

0

(§ 22).

relator mandara intimal" os n"',,,,,,,,,,,,, s da conta
.",\""",1'1 t'''', cOl1cedendo-l has prazo para
tI"",,,,,,.,t'o ordenara 11 vista ao Ministerio Ptiblico (§

32 ) •
d) Julgamel'lto

ao Tribunal dentro do prazo
l vista do relat6rio.os
quer dn

Conclusos de novo os autos ao relator, este
vista ou na
ra sessao
nte e ser!o
declararem hab11itados e nao filer vencimento a

da

~ao.

0 processo com vista
concluso ao relator. que 0 submeter~

s que a
e
dos vlstas serci
na
ra sess~Q; vencendo a necessidadede
dil
,averigua~~o ou
Tribunal a cometeri.'£ a autoridade ou
competente ou que puder
a. fixando praza suficiente, e, logo que se mostre
a delibera~ao do Tribunal, voltara 0 processo ao relator, que a submetera a
meira sess~o (§ 42).
Correrii, porem.

Se

em causa e os
fornecerem todos os elementos precisos para
Tribunal conliecera imediatamel'lte desta materia, no
ac6rd~o
anulat6rio, que serif junto POl"
ao processo da cOl'lta; sa for fle{;eSSiir
processo
dil1g~ncia, 0 Tribunal determinara que os autos baixem acontadoria
a fim de nela se
os aetos
50S e a r serem os autos conclusos ao
que. centro do prazo da vista 01.1 !'Ia
ra sessao
!'Ite.
a
0 processo da conta.
0

Tribunal anuiar a

1U..~.... ,pi~1r nova decisio.

decis~o
0

Esta decisao admite somente recurso fundamentado em

(§

de

B)

o nQ 7 do
6Q do Decreto com
de lei nQ 22 257, de 25 de Fevereiro de
mina que compete ao Tribunal de Centas 'Vulgar em revisao 08 reaursos interpostos
dos proprios acoPdaos, quando a lei ou os regulamentos os
Parecerh.• l'lI.lma leitura
• que seria 0 recurso de revisllo
771Q a 717Q do C601go de Processo Civil que, com a
traordi nari os

Mas
vimos que
buna1 de Contas

0
0

recurso de revlslo tal como
processo de
das

e

definido no

&

qoo sa referem os artigos
sao os recursos ex

Processo C1 vi 1 II! no

Entia, que processo

este?

Dil 0 Consel

,"''''''''''1"'' 56

e

d1

Tribunal

a definida5

transitadas.

que 0 Trtbl.mal de Contas dedarou i
s
de 22 de Dezembro de 1937 e Decreta-lei nQ 36 685.

- d1

nova para as despesas
ieas e
de 1 de Fevereiro de 1940 e Ii lei

Nestes casas as entidades anteriormente condenadas

aas novas

r

Ii

a

de

lcalido - a
n!.l

2 054,

revi slio dos processos A 1liZ

s.

d1

dum recurso de rev; silo "ope Zegis ".

que se

VI
OS EMOLUMENTOS DEVIDOS AO

Pelos

e sua Oi
sao claviclos emolumentos. que
1'111 356/13. de 14 de Julho.

Troj

servi~os

DE

xados na tabel anexa

v~m

do
e escrlturadas

nos termos

em
icado. devendo um dos
de Contas, no praza de trinta dlas
0 sau
pag!
dos emo il.lmentos E! da
do Tr1 buna 1
coarci

A

ser enviado
menta
3 do
Trlbl.ltario de

2

S!

PRAZOS DE
de contas devera sal" efectuado

a 0
em
idO

Decreto-Lei nil

at~

ao

(§ 32 do a rtl go III da

dos €lmo!
pOl" ac6rdlo de
• deverd efectuar-se nos trinta dias
alo (§ unito do
2Q da Tabela);
pa~lamen1Co

ou de levantamento de cau

de

do

vo

c} 0 pa~lamel'li;o

-Ii no

dos emolumentos POl" tenoo de conhecimento de ac6rdao ou de
J
far-seacto de
emi ssao
do tenoo do conhecimento (§ lini co do arti go 3Q);
4·2 do

dJ 0
dos emolumentos de recursos e processos
creto-lei nQ 356/73. dever~ tel" lugar nos trinta dias
fim efectuada (§ unico do
4Q);
emolumentes
de "visto" em <Ii
page mediante desconto a efectuar
comporte resultante do acto a que 0

esse

e} Os

do

e contratos de pessoas. sera
1"0 abona em que
se
5Q);

Os emo 1umentos
cOl1cessa:o de "vi8to em
squer contratos .nao abraog i dos
ar
5Q aa Tabela. cOl1stituiri encargo a pagar nos trinta dias
ntes ao 1n1cio da exe
cuC10 do contrato (§ 22 do artigo 6Q).
3. TABELA

o nQl

do artigo 18!! do Decreto-Lei nQ 667/76. de 5 de Agosto, velo determinar que as
tativos
cias de licen~as. taxas. multas e seus limites. fixadas em
no todo ou em
receita do
determinado coeficiente.

que
de

icawesi:ecoeficiente fOl emitida lei
dtlvldas acerca das reaHdades a que se
o Decreta-lei nQ
• de 20 de Julho. que esclareceu que as
a
que se refere 0 n!! 1 do
1ail do Decreta-lei nil 667/76. "8iio todas as que
(Jonsti

tuam, no todo ou em parte., e quaZquer que seja a sua natureza, reoeita do
Estado, abrangendo este tOd08 08 seus serviqos., estabeZeoimentos e organismos., ainda que personaZizados s oom inoZusao dos fundos autonomos
Posteriormente.o
n2 131/82, de 23 de
.fundamentanQo-se na
ceu noves coeficientes que s!o os que se el'lcolltram em vigor.
Resulta

que para actualizar a tabela que a

se indica. tern de ser usaac

ciente 6.

I - Sabre a receita
1 do

locais

011

resultante de

, desde que

a 1

0

locais de turismo

1/8%

- restantes con tiS
- limite m6xlmo de 100

e 0

(§lQ do

mfnimo de

- no caso de gerencias
• os emolumentos
tancias arrecadadas no ano, faz€ndo-se a sua
do

dever~o

no

12).

POl" cada

II -

III - Ficam isentas de emolumentos as contas
- aas i

e

de

al10

42 do artigo HI)

estabelecimentos oficiais de

- das pessoas colectivas de utilidade
- das

ser calcuiados
a soma das
pr.ocesso da dltima
a (§ 2Q

assist~ncia

ita administrativa

unidades e estabeiecimentos das

armadas

- das ooras sociais dos

servi~os

- dos
do.

smos extintos e cl.ljos saldos hajam sido "' ... ·r1l'''''fIIll~<: aas cofres do

01.1

b) Ac6rd~0 de exti
c) Tenoo de

01.1

conhecimento de ac6rd!o

d) Recursos e

de levantamento de
0\.1

de '''';;''''''''"...

processos

4Q}

do recurso

I II -

de

do Estado

Pedido de anui

III - Distri

IV II -

VI -

VIII -

IX-

quer outro que

n~o

tenha emolumento

(artigo 22) ••••••••• ,

2 do

x-

do relator ..••..•.......•.........•.•...•.....•.•••...••••••••.••.••••

XI - Vi sto dos

)

...... , ................................................ .
do Ministerio Publico (cada) ........................ .

XII -

XIII - Acardaa i
XIV -

20$00

50$00

Ac6rdlo de

X\I -Ac6rdlio de

a..............

0)

................

"

6 " . " " <it <I .. ,. "" . . . . G . . . . ill . . . . . .

~

It <Ii

.. "

G . III

0)

1> 0

oJ $- G oJ

<I""

I>

desist~ncia ••••••...•.•••••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

XVI - Acardia de

100$00
100$00

que seja 0 fundamento

XVII - Ac6rdlio
dessa neQlacciO

100$00

XV I II - Sobre i rid dentes de ex(:ep·cao ou

XIX - De exti
encontrada.
que nlfo

xx -

v~

lidades em virtude de pagamento de alcance ou

todo
fixado emolumel'lto

0

diferen~a

processo ate final e alnda
outro a
ale.............................. ..........

100$00

AcardIa condenat6rio proferido em processo de multa. compreendendo tOGO 0 proat~ final •••..............••....•.•.•.•••.••..•.•. , •.••••••••••••••.••.

casso

• POI" terw.o de

XXI -

de ac6rdlio no "Diano da Republioa u • •••••••••••••••••••••

XXII - Publ

Pela concess/Io de
If em
de
e. de uma maneira

e contratos de

50$00

il'lc1l.1indo os de

remUl'lera

51!) ,

tativos indeterminados

I -

01.1

ate 3

80$00

II - De mals de 3

III - De mais de 6

IV - De mais de 8
a 10

\I -

Sio isentos de emolumentos supra (§ 1Q do artigo 52)
I -

Os

II - Os '''''''''''' ... ,

referentes a abonos para falhas. subsfdios de

resid~ncla.

de repre-

e outras

de natureza semelhante
unice do Decreto-Lei nil

III -Os diplomas

de 13 de Setembre

Peh concesslio do ftvisto"em quaisql.ler contratos !'lllo abrangidos pelo I'lumero anterior(artQ.6 Q)
I - Sobre

0

seu

1I'a i or

certo ou """"''''''',11>

II - Contratos de

01.1 de

seu valor anua 111
III - 0 emolumento

1%

0-

e "

0

'"

..

"

<I

0-

e

It

It

0

emolumento ser& calculado sobre

- 0

. . . . . . . ., .. \I ..

(0

~

'"

..

"

..

'"

e " '" • "

G .. 0

"

"

.. II It '" f) "

8

"

II II "

•

$

e

<& 0

It &

•

0

Go '" 1\1 0- '"

ser inferior a 100$00.

1'110

contratos (§ 3Q do artigo 6Q)

Sio isentos de emolumentos os
- COl'lcess!o
II - Relatill'osa emprestimos do Estado

III-

tantes a

Estado directamente a Governos

ros

IV - Que dell'affl ser executados POl" estabelecimentos do Estacla.
f)

Servi~os

I -

Certid~es

de $ecretaria
de corrente com a Fazenda pablica ••••.••••••••••••••••••••••••••••••

II - Certld6es
III

*

Carta de

de qualquer processo
senten~a

g) Preparos

de

a

8Q }
de recursos.

! - Para

II - Para ac6rdio de

extin\;~o

de

fian~as OIJ

de responsabilidades e cartas de

III - Para certidOes de corrente com a Fazenda National
As

as

GOS

preparos

ser~o

de ac6r01l0 ••••••

de

OIJ

levadas em conta na 1

<:prltpinrl'l

outras ••••••••••••••••••••
de emolumentos.

Nos casos
stos em I e II se a
dos emolumentos for inferior ao prepare
nescente rave rti ra para 0 Estado desde que !'llo
reclamado no prazo de trinta dias
a
do
ac6rdao no "Diana da

0

rema

o
das taxas de funcionamentodo Tribunal de Centas esta intimamente 11
ao processo
ese, como Iferemos adiante, !::sta em e1
urn
de C6digo de Proeesso do Tribunal de Contas, a tabela em vigor tem sa sal" modificada de aeoreo com esse C6digo.
grupo de trabalho
a urn estudo
que levou ~
do
nQ
• de 15 de Setembro. do Presidenta do Tribunal de Contas. do
se conclui que
se
deve daixar de ancarar 0 II visto ff como a
fonte de receita do Cofre do Tribunal de
Contas e elevar a incid~ncia tributarla no
das cantas.
Urn

E.

a nos este
traz a
i
sempre defendemos.
lumentos a natureza de taxa. par se tratar da
de urn servi~o
recusa de vista. esses emolumentos deveriam ser pagos e tamb~m
nizassem mal os processos estarem
tos a coimas.

~

tendo os emQ
• em caso de
que org!

que

VII

o PROJEC"l'O DE
E altura

revelar que se encontra em
trabalhos de afi
0
.que a Camis
Senhores Conselheiros Vice-Presidente
da Costa). Alfredo de Sousa
lado Leite Ferreira. sob a
do P~esidente do Tribunal de Contas. est4 a ela-

sio con~i

e
borar.

DE PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estamos

de

s. num momenta em que toda a
• encontrar-nos-emos mais tarde para em

estl.ldar esse C6digo •

-

42 -

e

OA REPIJSLICA PORTUGUESA"ana tada;

llHHi

E
EM PROCESSO CIVIL
E DO TRABAlHO - SEU REGIME"; 1967
COSTA,
i cado rw "DUrio
19 serie. de 17 de

ail
Maio de 1986.

-"!HREITO PROCESSlJAL CIVIL - RECURSOS"-HIB2

MENDES, Joao de

-"DIREITO PROCESS!JAL CIVIL"
lizado];

NEVES, A.

revisto e actua

Ill/Hi

- "0 INSTITUTO DOS

E

RIDICA DOS SUPREMOS TRIBUNAlS",

Ernesto da

-"0 TRIBUNAL DE CONTAS",

1952

19!'13

JUR ISPRUDENCIA

DEVIDAS AO ESTADO

PAGAMENTO DE

Instaurado processo pare cobranQa coerciva
t~ncia

dade

de determinada

devide ao Estedo. deve ser julgade extinta a rasponsabili
dos alementos que

constituem

e ger8ncie do organismo

s~

jeito a prestaqao de contas see entretanto, for junta ao processo guia comprovative do respectivo

: ExmQ Sr. ConsQ

Re

Leite

pagamento.

Processo nQ 1 780/60

ra

Sessao

de

Par ac6rdao .deste Tribunal de 10 de Oelembro de 1981. os
Junta de Turismo das

1987/4/1

de 1960 aa

de 9
Na

processo pare

falta de

A folnas 241 dos autos.
1985 fal paga
a

fei

a

acreci aa do:;;

estio tambem os emolumentos -

se veri fica que. em

coerciva aa

27 de Junho de

- folnas 242.

has 110.

Nestestermos • e de harmonia com parecer
strado do Minist~rio Publico,acorda-se
em declarar extinta a
lidade dos
que, na
a de 1960, constituiam a
Junta de Turismo aas Termas de Monforti
• em conformidade com 0 § 2Q do
4Q do
to-lei nQ 29
de 24 de Novembro de 1938,
Sao devidos emolumentos

lisboa. 1987 /
- Alberto Leite Ferreira
- Francisco Pereira Neto de Carvalho
- Pedro Tavares do Amaral
FI.!l

a -

Jo~o

Manuel Nato

DE

~

TRANSITADO

de sboner ne conte doe responaaveia

do

import~nciss

em felta

qua~

nao se prove que os membros de mesa administrativa hajam vi£

lado qualquer norma ralativa a urna boa

gaat~o

6

a sue

nao caiba em qualquer des modelidedes de culpa prevlstas na 8ese
I de Lei nQ 2 054, de 21 de Meio da 1952.

Processo nQ l50-A/71

Relator: ExmQ Sr. ConsQ

POI"

Sessao de 1987

Soares Gomes da Costa

Or

ac6rd~o

de

8

• fOl a Mesa Administrativa das

~

de Janeiro a 31 de Dezembro de
1971.

Posteriormente velo
em que. POl"
se provou tel"
Del
clas
Admitido

0 ExmQ Procurador~Geral
de 24 de Novembro de 1938,

um alcance
Mutuas

requerer, nos termos do artigo 62
ac6rd~o com
de Finan~as €
a Polfcia
de que fOl autor 0 ex-tesourei 1"0 da
Jose cia Paz Batista.
s

citados

0

nos termos do dl

do
em
ciais do funcionamento dos servi~os eram as
e
cali
e controlo que eram efectivamente exercidos.
No seu parecer de fls. 162 0 01
estarem verificados todos os
mQ
que entende fornecerem os
conhecer de lmediato da materia,
alu.ilatorio.
Colhidos os vi

• os respo~
demonstrar que no seu dever
vez que as normas
s eespeos mecanisnws normais de

no selltido ere
Ministerio Publico
anulado 0 menclonado ac6rdao. ao me~
os elementos necess~rios para 0 tribunal
nova dec i sllio no
0 aooool!io

cumpre asdeir.

Pelos elementos constantes

fundamentos de anteriores decis6es deste Tribu-

rial no masmo sentido, faz-se prova de que Jose da Paz Batista,ex-Tesoureiro d~
tuas
vas na
de
das anes de 1967 a 1972 e
de forma continuada, um alcance no
• sendo de 724
0 mon
tante at;
na
a em apre~o
tante ao ano de 1971.
que constitui materia essencial
no ac6rdao a que se
nao fornecer os documentos

Faz-se tambem prova de que os

evi derlte rfil}€!r'CU~Ss.~[o
, em virtude do

na

conta. s6 nia fOl
vo processo rlQ
1857

do

em causa,como
se acentuou no ac6rd~0
ia de 1967, se encontravam estruturados e disp~
nham de maios que, de acordo com um criterio de normal
• os colocavam a coberto de
fraudes como
que deu lugar ao alcance. Para 0 que seria suficiente 0 funcionamentodos
escaloes de
dessa estrutura, sedeadas no local oode fo;
cada a fraude. tal
como estavam
stos e
servi~os

de 3 de Outubro de 1985. relatlvO

a

De acordo com essa estrutura na~
,alias domiciliados em Lisboa. qualquer
que lhes
uma
no local, de modo a evitar 0 alcance. Essa
situava-se noutro escalao e deveria ter sido exercida
titulares dela nos moldes re

A omiss~o
ta.assim.
POl'" forma que escapava a
zo~vel e normal dit

um deller fund ona 1 de pes50as estranhas
ntendencia e fiscali
dos

lidade
ente clessa omisslo recai unicamente sobre os
pam tal escal~o. tal como
se reconheceu em foro disciplinar

A

E
de

por

a t<lesa

e veri fi COIJ - 5e
em termos de uma ra

funcion~rios

que

autor material do a1cance. foi ela
Dunal Judicial

que os membros da Mesa tenham violado

'?::'l'I1"""t-"

s. 0 novo
ac6rdao.

norma
lidade alguma em
Lei n2 2 054. de 21 de Maio de 1952
inicial com
do a1cance
165, 0
fica a fazer

mencionado ac6rdao de 18 de_
Pelo
• os
de Mai 0 de 1976 e. porque os autos
elementos pre ci sos para ser ''It'i1''1"'''~1
da nova decis!o sobre toda materi
nos termos do § 5t do artigo 6Qdo
to-Lei nQ 29 174, abonar 0 val
segar a Mesa Adm;
trativa das
Mutuas
Mascarenhas e Andrade Botelho
beiro e Vasco Coelho da Silva
tesoureiros caucionados
sua
a no p~
rfodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1971,
tes
indicada
dade. devendo 0
que lhes e
como
ra
do debito do. canto.
nte.

Nlo s!o devidos
Junta-sa

umentos.
do

nr~,<",.I"'T"" ac6rd~o

ao processo nQ 1 857.

llsboa. 1987. Abril. 28
-

Orlando Soares Gomes da Costa
Alfredo Jose de Sousa
Jos~ Ant6nio Mesquita
Alberto Leite Ferreira
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Pedro Tavares do Amaral
Fiji

a) -

Jo~o

Manuel Nato

EXCESSO DE VERBAS

~

de

relevsr e reaponsabilidada qusnd9 as despesas efectuedes

am excesso des varbas or;;:amentsdas

foram afactuadas no intere.!

aa de Institui;;:ao, no ambito de cuja
a

delas nao rasultou prejulzo para

compat8ncie sa anquedram,
0

Estsdo nam a sue pratics

ravela proposito de fraude.

ExmQ Sr. ConsQ

Re

Processo nQ 2459/81

ta

Sessao de 87/04/28

No relat6rio initial apenas se assinala uma
: - foram exced i das as verbas
tantes a :
- Subsfdio de F~rias e de Natal 01.46 - no montante de 19
- Diuturnidades - C6di90 01.47 N~o

no montante de 14

foram ouvidos os

strada do Ministerio Publico no seu douto paracer de pag. 65
'lie sal'" relevada a
l1dade financeira.
Colhidos os vistas

I'IlaO que

s, cumpre decidir.

excesso das verbas
no artigo 132 do Decreta nQ 16 670

15 465 - cf.

Tamb~m 0

constitui i
financeira por vio1a~ao do di!
de 21/3/1929, "ex vi"do artigo 192 do Decreta nil
artigo 332 do Decreta nQ 22 257, de 25/2/1933entidade que
contas. se encontra
Saude de Evora, entidade, alias. que forneceu as

POI'" outro lado. e como anota
cesso oas verbas

0

ExmQ
foram efectuadas

Geral

e delas nao resultou
fraude.

efectuadas em exno ambito
de
para 0 Estado nem a sua

no interesse da

as

institui~!o.
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a

va

enos termos do artigo lQ do Decreto-Lei
responsabilidade financeira.

n2

30 294. de 21/2/1940. releva-se

Termos em que sa acorda no Tribunal de Contas em julgar a Comissao Instaladora do Hospital COQ
celhbde Borba. constitufda palos indiv1duos identific~osnarela~lo de fls. 53. pala sua ge
r~ncia de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1981. quite
indicada responsabilidade.

Nac sao devidos emolumentos
Li

28 de Abril de 1987

Jose Ant6nio Mesquita
- Alberto Leite Ferreira
- Francisco Pereira Neto de Carvalho

aa) -

fui presente
a) - Jolo Manuel Neto

- 53 -

o

Tribunal de Contas carece de competencia, em

para conhecar da lnfrac9so ao disposto na

§

doRagu!amanbpdo Impasto do Salo, com

1679

1Q

raz~o

de materia.

do artigo

nQ

a radac9so dada palo

Decreta-LeI nQ 154/64. de 16 da Maio devendo. no entanto. cemunicer tal

anfracQae i

Dlrec9~e

de FinsnQss do respectivo

Dl~

trite.

Relator: ExmQ Sr. ConsQ

Processo nQ 639/85

Pedro Tavares do Amaral

Sessao de1987/05/5

Assinalam-se. no relat6riO inicial, as irregularidades seguintes;
a, os descontos para a 5eguranca 50ci a 1 ",,,,,"U'"
a) na:o foram escriturados , l1a conta de
dos ao pessoal contratado a prazo certo, no mOl1tal1te de 5 545$00;

o imposto do selo devido aos abonos feitos
e pessoal foram pagos por meio de
~
lba fiscal contrariamente ao d1
no 9 1Q do artigo 167Q do Decreto-Lei 112 154/84. de
16 de Maio;
c) a diferenca entre os montantes dos saldos constantes da certidio de encerramento aa contae
da enviada
Caixa Geral de
tos. s6 se encontra justificada parcialmente
re
la<;!o de cheques emit ldos durante a
a mas s6 movimentados posteriormente a 31 de
zembro, junta a fls. ~7,
d) nao existia concordancia entre os montantes relatives a Receitasdo Estade escriturados na
conta e os que foram efectivamente efectuados e entregues.
Tudo

visto.

Tendo em conti! os elementos
de fls. 71 e 74 conclui-se que;

ao processo e

ase~iicaci:)es

dadas

a Escola

I'IOS

offcios

Social a que se refere a alfneaa) foram efectivamenteefe~
1 - Os descontos para a
tuados e entregues e s6 por
nilo foram escri turados a credi to e a debito ne. conta de
facto este que n~o devera vol tar a verificar-se.
2 - Em reia<;i!o 11 i
fiscal indicae" na aHnea b) devera dar-se conhecimento da mes
rna a Oi
de Finan<;as de Lisboa lima vez que este Tribunal carece de
para dela conhecer.

3 - No que se refere a rela~ao de cheques de fls. 51 a
de 10 OOOSOD encontranao se tendo conseguido. no entanto. apu
-se devidamente justificada na mesma
rar os
a que dizem
to os 1 101$20 em fi:l.ita. Tendo, porem. em atenr;ao 0
pequeno valor desta
• n!o se considera necess4ria a realiza<;l!:o de
outra diligencia.
na alfnea a) encontra-se sanada em face da nova
4 - Finalmente a discrepancia
ta de
entretanto remetida.

Face ao
e de aeordo com 0 parecer do Oi9no Representante do Minlst~rio pabl1co.jul
gam 0 ConseHio Administrativo da Escola Preparat6ria aa Gil.Hza. pela. sua gerel'lcia 1'10 ~
rfodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1985. quite pela il'ldicada responsabilidade deve~
do 0 saldo que lhe ~ abol'lado
como primeira partida do d~bito ail. conta seguinte.
N~o

sl!:o devidos emolumel'ltos.

lisboa. 5 de Maio de 1981
aa) - Pedro Tavares do Amaral
- Orlando Soares Gomes aa Costa
- Alfredo Jose de Sousa
Fui presente

a) -

Jo~o

Manuel Neto

-

55 -

MATERIAlS

Per-ante simples er!"os materiais verificedos nume conte ja jutg!'.
ds, equeles podem ser corrigides sem necessidade de snulsq80 do
respective Beardeo.

ExmQ Sr. ConsQ

Relator~

Processo n Q 534/984

Orlando Soares Gomes da Costa

Sessao

87

5/12

POI" ac6rdao oeste Tribunal de 11 de Junno de 1985, lavrado no processo nQ
fai Emflio
de lacerda Fer r'eH"o
te como tesourei 1"0
oteri
da Fazenda Pllbli Cli de
dalena
sua
ia que decorreu no
de 1 de Janeiro a 31 de
Dezembro de 1984

a

No entanto, ao
no ano de 1985

oa conta dil Tesouraria da Fazenda Publica de Madalena
de abertura naocoi
com 0 saldo de encerramento
de Irr'eceita vir'tuat" e
tores seZados e

11

da conta

imj:rr'essos ff

e outrosff.

de

Tal oi

, como

no pr~
de saldo
rubrica para rubrica, mantendoda conta anterior.

ac6rdao de 14 de Dezembro de 1982

cesso nQ 2 411/81,

-se inalteravel

0

manifesta5 que
ser
a de 1984, e que 0
de fl s. 36 pa ra que se pro-

Face a esta 51
POl'" se tratar de
corri
sem necessidade de
strada do
sterio
es rectifi
das
as ra:toes dele constants j esta-se
nao havendo, no el1tanto
dao

Pel0
cou

err!)s materiais que
necessidade nem fundamento para ser cedarado 1lulo 0

ser

em referencia.
de Fi n,Hl<;as

e

cia Horta esclarece-se que lapso sa verifiIf e
"Docwnentos de cobronqat~

enviando 1101l0S documentos. 0 nil 1 relativo a II doc:umentos de c:obranqa rec:ebido8
0
2 a 11 va"lores sel-ados e l.-mpreS8os r'ec:ebidos/!, os
s substituirio os inicialmel'lte
• n~o se verificando em
quer des casas al
na totalidade do
saldo - 7 856
Ill!

vem

dos.

,trata-se. como ja se assinalou, de
errmmateriais que s6 envolde montantes de rubrica para rubrica e que a taco 0
ser rectificasem que tal
anul
do ac6rd!0.

do
Nestes termos. acordam os jufzes do Tribunal de Contas em deferir ao
do do Minist~rio pablico e. em conformidade ao 01
nos artigos 6672 e 7162 ambos do
C6dlgo de Processo Civil subsidiariamente
ic~vel.em mandar substituir os documentos i01Cicems iderados
novos agora
• sem necessidade de a1
do ac6rdiio
te Emflio de Lacerda Ferrelra.como tesoureiro
interino aa Fazenda
blica de Madalena na
a de ! de Janelro a 31 de Dezembro de 1984.

Nlo sia devidos emolumentos
Lisboa. 12 de Maio de 1987

aa) - Orlando Soares Gomes aa Costa
- Alfredo Jos~ de Sousa
- Jose Antonio
ta
Fui

- Jolo Manuel Neto
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SELO FISCAL PAGO POR ESTAMPILHA

o

selo dellldo

p~r

contratos de 1'0l"Aecimentea de bens ou

quai,!!.

quer preatacoes de service deve ser pago na~ POl"
estampilha
mas POl" melO de gUla. como determina 0 § lQ do artigo 1679 do
Regu.l.emento do Imposto do Selo. na redacCBo dade pelo enQ 19 do
Decreto-kel nQ 154/64 de 16 de Meio. carecendo 0 Tribunal de
Contes de compet!ncla para conhecer da respective infracCBo fi,!!.
eel que deve ser comunicada il Dlreccoo de Fineneas do respectivo
alser-lto

Relator: ExmQ Sr.ConsQ
Orlando Soares Gomes da Costa

Processo nQ
1 175
Sessao de 1987 :(12

No relat6rio inicial
e descrevem-se tres anomalias. duas das quais
lidade de anilise. porquanto uma. a resultants de uma
n~o se encontra contabilizada a
cr~dito peio montante efectivamente 01
se encontra
arizada
remessa de
nova conta. a Qutra. scbre se estavam vlsades alguns contratos a prazo. esta
esclarecida
pela afirmativa, facto Que.
desde. nle e de
l1dade do conselho administrativo da Escola mas dos
5 da D1
elabora. Resta abordar 0 pro_
blema do 5e10 fiscal devido
contrates a praze certo que fel pago POl'" meio de
como detenm na 0 § 12 do
1672 da Tabela Seral do
poste do Selo. na
12 do Decreto-Lei n2 154/84. de 16 de
a esta i
fiscal carece 0 Tribunal de ~~~n,,+<;nr para dela conhecer.
que deve
vo !)istrito.
mesma ser comunicada A

indicada
do d~bito

o conselho administrativo da Escola
a de Vale da Romeira nQ
sua ger~ncia no
de I de Outubro a 31 de Dezembro de
lidade. devendo
que Ihe ~ aoonado,
como
da conta seguinte

Ssm emo 1umentos.

Lisboa. 12 de Maio de 1987
- Orlando Soares Gomes da
- Alfredo Jose de Sousa
ta
- Jose
Fui

- Jolo Manuel Neto

2
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CULPA GRAVE
(RECURSO)

Na determina9so de grau da culpa in vigilande

dave tomar-se em

considera9so s categoria capacidade e maneira de eer do agenta.
Quando a infrac9so tiver sido directaments cemetids per

umgar~

te • sam tal. qua saja simult&naamanta funcionario ds inetitui-

980, nao pode splicsr-se e disposto na alinea oj do NQ 2 da

Ba

sa I da Lai N Q 2 054. de 21 de Maio da 1942.

Relator: ExmQ Sr. ConsQ
Francisco Pereira Neto de Carvalho

Processo nQ 4 277/77
Sessao de 8
~26

1. 0 ExmQ Procurador Seral
• n!o sa conformando com 0 ac6rd!o de 6/11/86.
no
processo nQ 4 277177. a fls. 215 a 219. que juigou de quitaC!o a conta de ger~ncia relativa ao perfodo de 1 de Janeiro a 31 de Oezembro de 1977. da responsabilidade da Comiss!o
Instaladora do Hospital Centro de Sadde de Vila Nova de Cerveira. dele interpOs 0 recurso
em apreciac!o. ao
do dlsposto oos §§ {Q e 2Q do artigo 29 do Decreta-lei nQ 2917~
de 24 de Novembro de 1938.
Tribunal de Contas decloiu fl~O sa tel' verificado culpa grave "in 7)1..{]1..do 2Q oficial e vogal aa comiss~o lnstaiadora do referido Hospital
tro de Sadde. Ant6nio Francl sco Esmerlz. relatlvamente ao alcance da quantia de 112 000$00.

No aludfdo aresto.o

Zaruio" POI"

a)

$

0 alcance resu1tou de um furta que tel/a lugar,em 8/12/77. oas instalat;;oes do Hospital
Centro de Saade. durante a madrugada, seguido de inc@ndio, tendo aquela importancia
de uma secret~ria, que foiar~ada.
sido retirada aa

- Houve indfcios de que 0 furta e 0 lncendio faram
mesma pessoa
do as
tas sob 0 lQ oficicJ Da~d Bacel0 Sanches. 0
ve10 a ser aosolvioo.por
falta de provas. em processo que correu os saus termos no Tribunal da Comarca de Vila
Nova de Cerveira.
da comiss~o instaladora costumava
tar 0 dinheiro no cefre
c) - 0 2Q oficial e
da Santa Casa da Misericordia. mas 010 0 fez no caso presente em virtude de tal
declarou - oa sala onde se encontrava 0 cofre estar a decorrer uma reuni!o. Se
reuni!o constitufu. ou nlo. motivo
tiva nloficou suficientemente
ele assim 0 entendeu. E. tendo em conti que. no dia
• era

chados os estabelecimentos bancar1os, considerou
dil. sua secretaria do que leva-Io para casi'!.
d

xar

s

fal,por
nte,
do que nouve culpa
S 0 29 oflciaJ e
entrar na sala e
tamente
para que
posza ser considerado
na lei oQ 2 054, de 21/5/52
de recurSQ,

2. No seu

0

0

dinheira na

" Mas, mesmo admi
nao astaria absolu. ta cuipa nao
de acordo com a
adora

{lustre

III S tel'''!

Pub 1i co

a) - 0 2Q oficial, roas dec!
0 Comandante do Posto aa
G.N.R. de Vila Nova
Cerveira. confessou
causa ficau na
da sua secreUria por descuido. dado que os valors!; sao habHualmente recolhidos num
cofre forte slto noutro compartimento
decl
- S6
ormenta,
facto de ter
sihiHdade de a
ali estar a decorrer uma reuniao

do Porto,
ficou 0
secretaria. del/ida a
a cia Misericordia,
par

c) - Esta versao e desmentiaa por Joao Alves
s,
u qua a reuniao decorreu en
tre
11 e
13 horas. mas nao
altura em que 0 29 oficia costumava lel/ar 0 co
fre mats pequeno para 0 cofr'e forte 0 qua,
laS, !laO se encontrava no. sala olide se
efectuavam as reuni~es, mas slm na sa a cia Secretarla que antecede a sala das sessoe~
Oaf que oao houvesse qualquer motivo Justificati para que 0 dinheiro nao tivesse
do
no cofre forte, como era
tua!
d) -

Encontramo-nos,

s. em face de uma amissao
se encontra

emacautelar 0 dHlnei 1'0 que lhe estav<l "onfi
ceito de culpa grave
na a fnea (

e) - Nestestermos, devera

o Franc sco

l cia Le'j nil 2 054.
I

condenado

repor a

em

alcance de
3. Admitido 0 recurso. foram feitas as
§ 3Q do artigo 2Q
Decreta-Lei nQ
Francisco Esmeriz. nas quals aiz
a) - Os

administratl

o

da

de sao distintos. e s6 per favor
que lhe era

no
Ant6nio

tad a

e

tido
sua

rriciativ3,

1he fosse

de favor. nao qui sera
- Sendo esta uma s1
lizilr-se na saia da Misericordia,
d) - Guardado na sua secret~ria, 0 olnheiro
veria estar, uma vez que no
tal Centro
que oferecesse maior seguran~a,

onde. em
havia cofre nem outro local

e) - Nao deve assentar-se
G.N.R. de Vila Nova de

nas dec I

a nOPmal

a1

nil

teaniaa e
auja

~naompetenaia

dOB

~nquer&tos

II

ta ~s
de Joao Alves Morals. nao tem
quer validade pr£
bat6ria. tendo sldo jnfirmadas por todos os restantes i
ridos e fruto de nftido e!
roo

f) - No que

4. Dada novamente vista do processo ao ExmQ Procurador.Geral
o seu
i01cia1, chamando ainda a
para os

strado lIlanteve

a) - A invocada reuni!o na saia onde se encontrava 0 cafre fOl desmentida por Orlando Jose
ves Pinto. que provou pela exl
do livro das aetas nao ter havido
quer
reuni!o
dia
-

POI'" varias vezes 0 Esmeriz fora alertado pe
clfnico para nao deixar
quer
a guardada

administrativ~

c) - Tambem nas decl
prestadas porMlguel Passos
Lemos Costa se
evidente deslelxo do 22 oficla! em tel" delxado a aludlda
a na
te dois dias consecutiYoS
5. Corridos os demals YlstoS

refere

0

s. cumpre decioir

ro lugar, ha a salientar que IH!.da 1'10 processo
recta do 22 oficia1 e yoga da com1ssao lnstaladora . ou de
- no alcance verif1cado

!:i. 1 - Em

A unica

do

nas

que esta em causa

ea

de saber

para a
lidade
quer outro membra desta

se teri!\ ocorndo culpa grave na

do dinheiro que lhe estava cooflado

5.2 - Analisado nao apenas 0 processo
so crime nstaurado contra 0 David
!'Iha. verifica-se 0

tante a conta da
a de 1977. como 0 prece!
Baceio Sanches. que se lhe encontra apensa POl'

a - 0 2Q oficial e
da com"!!>s!!o 1I1staladora. Ant6nio Francisco Esmeriz, fOl dando.ao
do process!), diversas e contraditdrias vers~es para
ficar a facto de tel'
deixado 0 dinneiro na
da sua secret4ria em vez de 0 tel'
no cafre da
Santa Casa da Miseric6rdia, como habitualmente fazia (cfr proc. da conta. fls. 133 e
151; processo crime. fls. 19, 24, 33.v 55 e 356. 358 a 360'1.).
em que calra. acabou pOl' dar a
n t e i : fiEsta
em arer"
tanto 1'ZO a1.,.a se&s'Jomo no :1&Q sete. deixou 0 dinheiro
na
gaveta da sua searetaj~a por deBau&do" e quando apresentou iniaialmente
Vel'SOeB e em que hOJe
outra" foi pOI' Be tel' viBtO$
urn tanto ou quanta enau.l'rulado e
ter dito qualquer aoisa" mas sem
de
d verdade If E. mais adial'lte. acrescenta:
maldade Bem quaZquel'
flO dealal'ante emboru
versoes di ferentes.,
ao fae:.
to de tel'
0
gaveta
sua
e
deveu
Confrcmtado com as contra

-se a perturbaqao em que entao vtveu~ por se sentir responsavel~ peZa
falta desse dinheiro, todav~a agora e de urna vez para sempre~
aceita
como
que tenha ali de~xado J d~nhe~po, por U~ descuido
Alias. a
dao da sua versao fOl testemunhada
da Misericordi~
Joao Alves Morais
181 do processo da conta) e por Antonio Fernandes da Silva (flS.
210 do iriElsmo processo),
Pode ler-se, ainda,
28 -v e309-v e

relatorioda P.J. a tis. 35,
, de

e as decl

novo Joao Alves Morais (fls 48) e Jose

de Orlando
do Vale

ca isto, no entanto. que de va consfderar-se falta grave
ntes raz~es
to, no caso concreto
as

b) - Nao 51

0

seu

1Q - 0 dinheiro ficou numa secretaria metal ca. feehada ~ chave. nilo sendo a
ra vez
que tal accmteci a, sem qua 1 squer CQl~<;Il'flli,~n( as, pmbora Illl:o fosse esta. manifestamente.a
forma mais
de proceder

modesta
ser
lizaoo nos mesmos termos de
del'ltro do
0 . a que se refere 0 nQ 3 da Base I aa Lei I'lQ 2 054, de
~de que 0 grau de culpa deve ser ava 1aoo de harmonia com as cirCUl'lstal'lcias do caso.

22 - EncontramO-Ms em preseru;a de urn fUflciomiriO de

do Esmeri 1 estii. a 1Us. de acordo com a sua manei ra de ser. COl'lforme
311 - 0
5e H~ a fls. 387 e verso do prOces50 crime. a PoHcia Judici~rla considera-o como "um

individuo com 0 min~mu de maldade. urn pouco desZeixado 3 sem pressas;
aprendeu e adquir~u
'Jonhecnmentos de f"!ontabiUdade!) e 0
que
embora vagarosamente ~ prO~Uf'a fazer- , cJue pode, todavia nao e pes
soa para se afligu'. mesmo que ,se'f'VU~O SE:: atrase. l!: um
{ndividuocom fI'aca memoria, pe lo menos 1-S80 aparenta, pouco conveI'sadoT'
no
que diz~ deturpando Bem maldade, e raml de se deixar enganar., acredi
tando no que os outros duwm, talvez por' pensar que os outI'OS pensem
ihe fo~ conhe(>1Aa urna /J~da de prazeI'es ou de grondes
u BelA ,:ha 'J d1.,t).. Ylal, pasBando daquela vida
rotinei
5.3 -

agora destacar que 0 Antonio Francisco Esmeriz. alem de 2Q oficial do
tal
Centro de Saade de Vi a Nova de Cerveira. era tambem
da sua Comissao Instaladora.
esclarece 0
'10 Presidente,
de eonta, fls. 141-'1) (fo Vogal

&ndependente e autonomo na organisempre f01 ~espon8ave
zaqao de todo 0 exped~ente e contas de gerenc~a e demais serviqos conta
biZ{stic08 sendo nessa
iaade que a sua
deve ser
ada.
na alfneac do nQ 2 da Base I cia Lei nQ
ic;!vel 0 eli
Assim
nilo lhe e
• mas de uma
s n~o nos encontramos em face de uma actlvidade de flscali

205~

directa.

452 do
Tribunal,
Decreta nQ 1 831. de 17
Nos termos do arti
de arrebatamento de
de
de 1915, os alcances
ser abonados desde que se prove que os
s haviam
telldentes a eV'j ta-lo s.

No easa presente. pelas raz6es apontadas. entende 0 Tribunal que nlo pede exigir-se
Esmeriz um rigor de medidas que noutras clrcunst!nclas se lmporiam.

&0

o seu procedimento e 0 facto de querer encobr 1 r a forma como tudo se passoy.
entendendo-se que houveculpa da sua parte em ter guardado 0 dinheiro apenas na glveta
da secret~ria metalica Mas nlo sa considera que. nas ~lrcunstlncias destritas.
devi
classificar-se de grave tal culpa. tmpondo-se ao 22 Oflt1al a repos1~lo daquele dinhelroo
6.

acordam os Jufzes do Tribunal de Contas em recusar provimento ao recurso.
tendo inteiramente a decis~o recorrlda

Nest~termos

HIe sao devicos emolumentos.
Notifique-se.
Desapensem-se e devolvam-se os processos Que
lisboi. 26 de Maio de 1987
aa) -

Francisco Pereira Neto de Carvalho
Pedro Tavares do Amaral
Orlando Soares Gomes aa Costa
Alfredo Jos~ de Sousa
Jos~ Ant6nio Mesquita
Fui presente

a} - Jo!o Manuel Nato

n~o

pertencem a este fribunal.
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FACTUAL COM VISTA AO SEU ENQUADRAMENTO
JURIDICO-FINANCEIRO

Sumeria:
1.Excesso de verbss or9smentadas constitui infrac9so financeira.
2. FaIts ds remesss de relaqao de cheques neo representa
ria suscept!vel

mat~v

de constituir infrac9ao financeira.

3. 0 pagamento do imposto de salo por inutilizeqao de estempiIhas

fiecaie constitui infrscyao fiscal cujo

conhecimento

nBo cabe ns competencia do Tribunal de Contas.

Relator: ExmQ Sr. ConsQ

Processo NQ 2418/79
Sessao de 87/06/23

ta

1. No relat6rioinicial assinala a Contadoria as

ntes anomalias:

a) - foram excedidas as verbas das rubricas: Pessoal de limpeza-127 243$10;Pessoal do mapa
- 79 699$20;abonos diversos - numerario - 100$00; alimenta~ao e alojamento - 43418$6~

abono de
si~ao

de

ia - 380$00; bens nao duradouros - consumo secretaria - 28
- Transportes - Comunica~~es - 32 835$50;

a

servi~os

b) - nao fOl enviada a

de cheques ~n.nn.'n" va cia diferen~a verificada entre 0
do certificado
Caixa Geral de Depositos em 31/12/1979 - no montante de 1439357$10
e 0 saldo de encerramento ria conta que e nul0.

c} -

de selo fo; pago par inutili

de

lhas fiscais

e

nao por meio

de

d} - nao foram escrituradas na conta de gerencia os descontos efectuados nos vencimentosdos
funcl0n!rios.
2. 0 ExmQ
strada do Ministerio Publico nao se opoe ao julgamento de
constantesdo seu douto parecer de fis. 88 e 89
3. Colhidos os vistas

S,

cumpre

ar e decidir.

quita~ao

pelas razoes

3.1. No que toea as verbas excedidas e atras discriminadas, em viol
go 132 do Decreta nil 16670 de 27/3/1929,
lcavel ex vl do
15 465. de
os
nao foram ouvldos. em virtude de,
oa\l1do excesso das \lerbas

do di

no

192 do Decreta

n2

, nao tel"

Ainda
nao delxa de constituir urna i
flnanC€lra que, POl" nao tel"
dane para 0 Estado, nem revelar
to de fraude 0 Tribunal relevu nos ternlOs do ar
1Q do Dec. Lei nQ 30 294, de 21 de Fevereiro de 1940
no entanto, a
cessidade de, no futuro darem

dos

e para a l'Ie

a eXistencia da i
aqueles preceitos

3.2. Tocantemente a falta de remessa do.
de cheques
va da
verifiea
da entre 0 salao certiflcado pela Caixa Geral de Oep6sitos em 31/12/1979 e 0 saldo
0)
de encerramento da conta. informaram O~
affelo
de fls. 70 ~ nao lhes ter
sldo
dar sati
0.0 solicltado par falta de extractos,
ndo apenas os
10es
, alguns sem data. do B P.A e do. C,b.O.
cit fls. 72.
Tal como fel

decldido no
tende-se que se nao esta

de 2/11/1982,
amente perante uma

ac6rd~0

no processo
finallceira.

IlQ

2

en

a

Tratar-se-a antes de "utrla d:1 l1-ge rw1.-o 7,ns t Y'UtOI'1.-Q r..endente
comprovaqao ple
na e documental das rnesmas <1.pf'esentadas peLa frtst1.-tuiqao".
-

Ora, nada nos autos autoriza a cone usao OU, requer, a
meros.

Daf que se aovirtam apenas os
sa da rel
3.3.

Servi~os

em causa a verdade desses nd-

para a necessldade de no futuro, se fazer a remes

dos

ao

de Seio atraves da lnutili
meio de
as como 0 impoe 0
CY,~~\,QU que the fo; dada
Decreta-lei nQ
a uniforme e
oeste Tribunal a afi
cia para conhecer de tal 1

vez

Assim, dela se
de Finan~as

!laO

toma conhecimento, ordenando-se,
va.

em
no

a sua

3.4. Finalmente,
que toea a !lao escri
na conta de
ados descontos efectuados
nos vencimentos dos funcionarios, uma vez que foram enviadas asguias
aa sua
as entidades a que se destinavam, a Contadoria eonsiderou esses descontos no
da conta.
Mostra-se, assim. sanada a
que nada se determina. a nSo ser uma
chamada de
para a necessidade de os descontos serem escriturados a debito e
a credito da conta de
a.

4. Neste termos e em conformidade com 0 parecer do ExmQ Procurador-Geral-Adjunto. ju
os
membros da Comissao Instaladora do Hospital Concelhio de Rio Maiar pela sua
no
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1979.
tes pela indicada responsabilidade.
5. Nao sao devidos emolumentos.
Lisboa. 23 de Junho de 1987.
aa) - Jose Antonio Mesquita
- Francisco Pereira Neto de Carvalho
- Pedro Tavares do Amaral
Fui presente

a) - Jose Alves Cardoso

a

ACOR

-

DE VISTO

-

(ANUlACAO)
,
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FASES DE PROFESSORES

SUlllBrio:
1- A anula9ao do visto com fundamento em "falsidade de documen
tos ou declaraQ6es "

prevista no artigo 7£ do Decreto-Lei

145-8/80 de 22 de Maio

restrings-sf;

gos ou lugares" nao abrangendo

«

22

:'plovimento

de

diplomas ou despachos

nQ

ca.c..

que

envolvam abonos de qualquer esp'cie",
2- A atribuiyao ou concessao de fases aos professores efectivos
nos termos do artigollQ do Decreto-Lei nQ 74178
de
18
de Abril.conjugado

com

-M 1 /79 de 27/12,nao ,

penas

urn despacho

0

artigo 13Q do Decreto-Lei nQ

que reconhece urn direito a abona.

que 0 respectivo"visto"nao 'susceptivel
fundamento em erro

513.

urn provimento em cargo ou lugar mas a
pelo

de anulayao

com

na contagem de tempo de servi90 do inte

ressado,

Relator: ExmQ Sr. ConsQ

Anula9ao de visto
NQ 1/1987

Alfredo Jose de Sousa

Sessao de 87/06/23

1. Jose Gon~alves Tavares, professor efectivo do 8Q grupo-B da Escola Secundaria de Camoes Lisboa.requereu ao ExmQ Presidente deste Tribunal, a anula~ao do "vistof! de 28/6/82, no
processo nQ 36 812/82, sobre 0 despacho que lhe concedeu a passagem a 39 fase a partir de
3/10/81.
Em sfntese. alega que 0 visto assentou em documento viciado - do registo . biografico que
instruiu 0 processo constava, no perfodo entre 1/4/72 e 27/7/73, a contagem de 118 aias de
servi~o
quando deveria constar 1 ana e 118 dias de servi~o - e fundamenta de direito 0
pedido no nQ 3 do artigo 7Q do Decreto-Lei nQ 146-C/80 de 23/5.
Ap6s parecer do Gabinete de Estudos no sentido da aptidao do requerimento do i nteressado
para desencadear 0 processo de conhecimento oficioso da eventual anula~ao do visto,
fo;
ordenada a distribui~ao pelo ExmQ Presidente.
Corridos os vistosaos ExmQs Conselheiros. cumpre decidir.
2. 0 artigo 7Q do Decreto-Lei nQ 146-C/80 de 22 de Maio, depois de estatuir sobre as declara~5es de documentos que devem instruir os processos de visto relativos a fldiplomas ou des
pachos para provimento de cargos ou lugares", refere no seu nQ 3 que "no caso

de faZsidade de documentos ou declaraq8es

0

Tribunal de Contas anulani

0

visto

a

do

'10

acardIa anulatorio "a vacatura do car

go

decarre com clareza que a anul
do vista, com
e fundamento se restringe ao
de cargos ou lugarss e n!o a todos os "diplomas ou despachos que envolvam abonos de qual-quer especie ff
alfnea g), nQ 1 do artigo 12 do citado Decreto-Lei nQ
).
Ora a att;
01.1 concess~o das fases
do Decreta-Lei oQ
de 18 de Abril
de 27 de Dezembro, 1'110 ~ urn
detem a titularidade de urn lugar do

<lOS

efectiIJos nos termos do artigo 1112
com 0 artigo 132 do Decreta-Lei n2 513-Mi
em cargo au lugar. uma vez que 0 interessado ja

~ apenas urn
que reconhece 0 direito ao abono das vencimentos
~
fase atribufda ffdesde a data em que 0 professor a el,a adquiriu direito" ( n2
3 do
1112 do citado Decreto-Lei nQ 74/78).

e que

E porque tal
ica um abono que deve tel" cabimento
submete ao visto oeste Tribunal. como
aa sua efic~cia.

a

N!o se tratando de um
n~o ha
s lugar a
do
vo vista,
que este tenna assentado em "documentCB ou dec laraqoes U eivadas de .;:...:;..:..;;...;;..;;;..;;c.;;;..;;,.

lei

0

ainda

falsidade que cOl'lsistiril em atestar-se no documento "como tendo sido obJecto de per
cepqao da autoridade ou oficial, publ,ico qualquer facto que na reaZidade-

nao verificou ou oomo tendo sido praticado pel,a autoridade responsavel, qualquer acto que na reaZidade 0 nao foi ff (cfr. artigo 3722 n2 2 do

se

Civil.

No caso vertente 0 que se
interessaao. que viciou 0
a
I" de data
a davida.
contenci osa de ta I
dos seus i nteresses iesados.

implugi!la~;aO
"i-"""..",..;1n

3.

recusar a

• se

va.

3~

0

de servi~o do
fase com efeitos

interessado

""''''«Tn" acordam OS Jui'zes do Tri buna 1 de Conta;;. em sess!o p1enari a,
do vista.

lisboa. 23 de JUline de 1987.
aa) -

na contagem do
que lhe atribuiu a

Alfredo Jose de Sousa
Manuel Neto
Jose Antonio
ta
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Pedro Tavares do Amaral
Orlando Soares Gomes da Costa

Jo~o

Fui
a) - Jose Alves Cardoso

em

ACORDAOS DE VISTO

(AUTOS DE REClA AC•

73

I-

A admlnlstra~lo I

livre pare revagar

constltutlVOS de dlrSltos
"la sua

,-

~o

aetos

adm1nlsZrativos

por SI pratleados. com fundamanta

,.I.egaudade

dominlo antarlor eo Decreta-Lei nQ 267/85. de 16 de Julho
revog~

Le) de Proeesso nos irlouna.s Admlnlstretlvos - a
clo pOdia La'

~os

Luger

trlnta dlBS posterlores

a

interpos~

clo de recur so perente e autor!dade recOrrloa OU dentro

do

prazo tlKado "8 lei para ,nterpOSlolo do recurso contancioso
adequedo
i·

a partIr
ga~lo

resposta
4-

da entreda em vigor daqueLe dlp!oma legal.

pessov a se' possivel
o~

~ontastac§o

a

passive!

~m

diploma de nomea9§0 de um

de categofla superIor

deve ser negado de

a

data dO deepecho

revogat6rlO

prazo dentro dO qual a ravogac§o

0

in

reclama9§0 do acordao que recusou 0 Vistd eo res

Declivo dIploma se
esgotado

a

determlnado tugar a felta. depoia. nova no

meeclo para outro
farlmentO

ravo

oa autofldade recorrlda.

Ravogado paia "dmlMlstraclo
terassado para

a

ate ao cermo do prazo para

POLS

mlnlstratlvo

ja

estave

ara lagalmanta

entao e ,nvalldade estava seneda a 0 acto

ttn~a-se

~lrmedo

a~

oa ordem Jurldtca como "caso

r-e50'1I100·

ExmQ Sr. Cons'"

Re

Alberto Leite

87

Ferre~ra

ties

de 1987/05/12

1. Por ac6rdao de 16 de Dezembro de 1986. nos processos nQs 71 388 e 77 389. fOl recusado
de
de Maria Isabel de Almeida Cardoso e de Erna da
como t~cnico
de l~ classe e tecnico
nci
vamente. do quadro da Faculdade de Farmacia da Universidade do Porto_

o Sennor

Mlnistro da
e Cultura.
nao se conformou com a resol
veia dela reclarnar ilO abrigo dos artigos 1Q e 22 da Lei nQ
de 26 de Maio.

e reel amave 1•

2.
tern
12

a red

fOl

a deduzir. de conformidade com
que foi admitida
I'll:! lido mesmo di

0

em
e
no
di
• ordenado ()

0

e,poriss~
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3. 0 ExmQ Magistrado do Ministerio Publico no visto que. em devido tempo. teve do proeesso,
emitiu a folhas 99 douto pareeer.
Corridos os vistos 1
4. A resolw;;ao

s, cumpre

are deci di r.

, ao determinar-se

a recusa do visto aDs diplomas de

re

fundamentos:

fer'idos.

a) as interessadas foram nomeadas para tecnico superior de 2g classe e ~cnico superior de
ls classe por despacho de 22 de Novembro de 1982. com efeitos retroagidos a 1 de Junho
de 1979;
ssivas invocam-se os mesmos que serviram de fundamento aos
impugl1ada;

b)

as nomea~oes foram visadas por este Tribunal nos processos
respectivamel1te. Contudo,

I1QS

021 775/83 e 021 776/83.

d) para despachos de 15 de Junho de 1986, 0 Senner Reitor revogou aqueles despachos de 22
de Nevembro de 1982 e procedeu a nomea~~o das interessadas para os lugares de tecnice
superior de 12 classe e tecnico superior
ncipal. com efeitos reportados Ii 1 de Junho
de 1979;
e) para assim

0 Sennor Reiter considerou l1egais os despaehos de 22 de Novembrode
1982, POlS. dado 0 "tempo de serviqo efeativamente prestado em funqoes aoY'

respondentes Ff , as interessadas deveriam

enta~

tel'" sido integradas nas eategorias

peri ores;
f) os

de 22 de NOlJembro de 1982 violaram. no entanto 0 artigo 4Q,n Q 1. do
-Lei nQ 190/82. de 18 de Maio - erro nos pressupostos de
que levaram a integra~ao
das interessadas
de 22 e de 12 classe. em lugar de tecnico
de H e teeni co

g} a lnvaHdade de tilis

Ut::'!Jd,\.;J1l

e meramente

relativa e.

o vieio nao fai eontenciosamente impugnado no prazo legal~ artigos 51 do Reguiamentodo
STA e 28 do Decreto-Lei nQ 267/85. de 16 de Junho de 1986.
Deste modo.
1) aperou-se a eonsol

ffaaso Y'esolv-ido tf •

daquelesactos administrativos de ordem jurfdica,por
que nao podiam ser objeeto de revoga~ao.

sana~ao.

como

foi, pOl'" 1SS0. i
, 0 que arrasta a ilegalidade aos despachos
revogat£
dos de 16 de Junho de 1986 que il'ltegraralll as i nteressadas nas eategori as superioras aqueanteriores - despachos revogados - til1ham sido integradas.
las em que

j} a

Tese

contr~rja

lJejamos.
5. EsU

defende, no entanto.

s.

1':000mrnWltlO

nos autos:

0

reclamante.

- 15

os
de 22 de Novembro de t982 que nomearam as interessadas tecnico superior
de 2g classe e tecnlco super10r de 19 classe encontram-se pubiicados no nQ 83 da 2g
serie do Oiario da
lea de II de Abrl1 de !983,
de ~ecurso. pOt ela~ lnterposto em II de Maio
nte. median
apresentada na Reltorla da Unlversldade do Porto que os havia
28 ,de conforml0ade com 0 disposto no artlgo 29 do Decreto-Lei nQ
17 de Junno,

c)- a Reitoria remeteu 0 recurso oportunamente a 19 )ec~io do
Tribunal Administra
tivo que, par ac6rdao de 14 de ~evereiro de 1985 0 reje'tou limfnarmente com
to em i
coli
fls 11
d)- deste acord!o interpuseram as lnteressadas ~ecurso para () Pleno. 0 recurso fal. no en
tanto,
desertu POf falta de eO,ae(leS, per despacho notificado em 20 de Janei
ro de 1986. que trans;tou fls 18/79.
lI"""bmoni-"', reclJrso
e)- em 20 de Fevereiro de 198b as lnteressadas lnterpuseram,
ministrativo contenciOso dos despachos de 22 de Novembro de 1982. para (} Tribunal
Administrativo do C1rculo do Porto.

, . que transltou de 2 de Juihu de L98b, oeste Tribunal, as
extlnta5 por lnutl110ade supervenlente da lide.

instancias

gj- par
de 16 de Junho de 1986 0 Sennor Reltor revogou os despachos de 22 de
vembro de 1982 com fundamento na sua 1
Iloade

Postas os factos. vejamos

0

direito

de 22 de Novembro de 1982 foram
- 0 Senhor Reitor da OnlverSldade do Porto

pela mesma entidade que os havia
fundamento na sua i
ldade.

~om

Esta-se, assim. perante urn caso de
anuiator13 com Vista h supressao
de 22 de Novembro
- e a Cm1SI"'OlJemcl'!
da ordem jurfdiea por ele violada e cujO~ efe 1 tos se repercutem "ex
e. com
a data em que foram profer1dos
dade resultante <los

a regra que lmpera e. em pri
• a da livre
A admlnl
goza da faculdade de destruirou
fazer cessar os efeitos
cos dum acto anterior per 51 praticado desde que 0
inoportUI10
Ora. no domfnio

co-admlnlstratlVQ,

lidade dos actos adminlstrativos

o
conex~o

com

sofre. no entantc. lim;
no ndmero das qua1s
referir.
funda do
em causa, os aetos constitutivos de direitos.

0

Neste domfnio

, no entanto. salientar 0015 aspectos

o acto ccnsti tutivo de di reito

fOl

cado ou

intima
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h)- 0 acto constitutivo de direito nao fo; praticado legalmente. isto

e.

fOl praticado em

desconformidade com a lei.
No primeiro case 0 acto naD pode ser anulado. por exigenciasdo interesse da
jurfdicas e p~r vontade da pr6pria iei.

suguran~a

das

rela~oes

No segundo.

0

princfpio da

lidade impoe-se com particular vigor.

pentro de que pralo?
7. Dispoe

0

artigo 18Q da Lei Organica do Supremo Tribunal Administrativo:

competencia para a revogaqao ou suspensao das decisoes e deliberaqoes
tomadas por quaisquer 6rgaos da Administraqao Publica pertence ao autor
do acto, ou ao seu superior hierarquico, nos ter.mos seguintes:

f~

1Q - se
do

0
0

acto nao for constitutivo de direito, em todos os casas e ato
tempo;

2Q - se 0 acto for constitutivo de direitos, apenas quando a revogaqaose
fundar em ilegalidade e dentro do prazo fixado por lei para 0 recurso contencioso ou ate a interposiqao dele fF •
E e ainda neste sentido que. relativamente
do Decrete-Lei nQ 108/84. de 29 de Mar~e.

~ administra~ao aut~rquica.

dispoe

0

artigo 77Q

Per sua vel preceitua 0 artigo 22 do Decreto-Lei nQ 256-A/77. de 17 de Junho. hoje alterado
pelo artigo 35Q do Decreto-Lei nQ 267/85. de 16 de Julho - Lei de Processo nos TribunalS
mjnistrativos -. mas em vigor a data do recurso interposto para 0 Supremo Tribunal Administrative:
1Q - os aetos administrativos defi
vos e execut6rios estao sujeitos a recursoconten
cioso a interp6r mediante peti~~o dirigida ao tribunal competente e apresentada
perante a autoridade que os haja praticado;
2Q - a autoridade recorrida flpodera no prazo de trinta dias, revogar ou

tentar., no todo ou em parte!}

0

SUB

acto impugnado ••• ".

Finalmente 0 artigo 47Q daque~Decreto-Lei nQ 267/85.
estatuiu no artigo 47Q que

ja

em vigor

a data

dos despachos reve

-'0 acto recorrido pode ser total ou parcialmente revogado, nos ter.mos
da lei, ate ao termo do prazo para a resposta ou contestaqao da
ridade recorrida II •

auto

Aproximando-se agora as disposi~~es transcritas pode coneluir-se que, face ao
da
revegac~o dos actos administrativos constitutivos de direitos cern fundamentona sua ilegalidade, dois momentos importa distinguir: 0 que antecede e 0 que se segue ~ entrada em vigor
do Decreta-lei nQ 267/85.

iro caso - antes do infclo da vigencia deste Decreto-Lei a revoga~ao
No
ser
fei
a)- no prazo de trinta dias
ai
do recurso perante a autoridade re
concreta. era a Reitoria da Universidade do Porto;
corrida que. na 51
no

prazo fixado na lei para

o prazo para
forme.

0

int,p'V'nr~<:

de reeurso contencioso adequado.

recurso conteneioso dos aetos cia

administra~ao

estadual nao era.

Na realidade. e
a
52Q do Regulamento de
Tribunal Administrative. e~
se prazo era de 30. 60 au 120 dias para a reeorrente particular que resida no Continent~
nas
Aut6nomas ou no
ro e urn ano se 0 recorrenteerao Minist~rio Publico.

Sendo,

diversos os prazos para
estadual. ocorre naturalmente
latar da
vidade ou intempestividade

aa

• por via de recurso. dos aetos da admi
deles se devia atender parase
revQga~ao dos actos feridos
de i
idade.

a

De harmonia com certa corrente doutrinal cr~-se que 0 prazo a considerar sera 0 mais
e. assim. 0 prazo de um ano facultado ao Ministerio Publico. E isto. fundamentalmente. POl"
duas razoes:

e este

0 praza que melhor
aos interesses aa Admini
• com a reposi~ao aa
i dade; a
• porque e com 0 decurso do
prazo mais 10ngo que de todo fica
udida a possibilidade de recursa
sana~~o
do
aeto ferido de i
idade.

A primeira. porque

caso. isto

e.

472 deste d1

na

a do Decreta-Lei n2
a revogacao. POl"
do
a ser feita fI ate ao termo do prazo para a respos-

ta ou eontestaqao da autoridade Y'eeorrida ll •
Perante 0
pa r!~cer que. s6 por i sse. foi i 1ega 1 a revoga<;~a dos
de 22
de Novembro de 1982, pois os
foram
ha muito 5e
havia
0 prazo mais
de um ana reservado por lei ao recurso do Ministerio
blieo.
8. Ha. no entanto, outro

a considerar.

Os
de 22 de Novembro de 1982 - despachos
teressadas.
vamente. no recurso para 0

o recurso

fOl,no entanto.

- foram
Tribunal Administrativo.

tado liminarmente com fundamento em i

col i

que assim decidiu voltarem elas a recorrer. ainda tempestivamente. Illas agora
deserto POI"
recurso. POI" ac6rd~0 de 20 de Janeiro de 1986. fOl

Em 20 de Fevereiro seguinte. as interessadas voltaram a recorrer. agora em
.para
o Tribunal Administrativo do Cfrcul0 do Porto. ao abrigo do
tuado 00 Decrete-Lei nQ
267/85 que aprovou a lei de Processo nos Tribunais Administrativos.

Ora di

o

38Q, nQ 4. cleste diploma que

caso de iZegaZ cwnuZaqao ou coZigaqao" os recorrentes tern a ft3..
culdade de interpor novos recursos" no prazo de urn mes a con tar do
tro:nsito em juZgado da decisao., considerando-se as respectivas peti
q8es apresentadas na data da entrada da primeira fl
-

/fErn

Na situa~ao concreta 0 recurso para 0 Tribunal do Cfrcul0 fOl interposto no prazo de
ta elias do ac6rdao do Supremo Tribunal Administrativo que julgou 11ega1 a coligat;ao das
interessadas.
Estavam, pois, verificados todes os pressupostos que condicionavam ainteira

de

icabilida.,..

e preeeito.

9. S6 que osdespachos revogat6rios foram proferidos em 16 de Julho de 1986, isto E, cercade
quatro meses depois de lnterposto os recursos para 0 Tribunal Administrativo do Cfrcul0 do
Porto.
~a entao se tinha esgotado 0 prazo estabeleeido no artigo 47Q do Decreto-Lei
ijQ
267/85,
como, alias, 0 reeonhece, por forma expressa, 0 jufz do Tribunal Administrativo do Cfreu10 do Porto que escreveu nos despachos que declarou extinta a instancia p~r inutilidade s~
perveniente da lide, juntos/por fotoc6pias,a folhas 63/65 e 67/69:

ffNo caso vertente., e nao obstante a revogaqao se tel' processado em
momenta posterior ao fixado no ja aZudido artigo 4712 (do Decret~Lei
n12

267/85) •• !!

"Com efeito., no ambito do presente recurso contencioso niio curnpre cui
dar de quaZquer questao conexionada com a iZegaZidade do acto revoga
torio" mas apenas dos reZacionados com a legalidade do acto recorri~
do If.
Assim sendo • esgotado, como esti''Va, a data dos despacha; revogat6rios, 0 prazo dentro
do
qual a anula~ao dos aetos anteriores era possfvel, nao podia ja 0 Senhor Reitor revogar,
pelos seus despachos de 16 de Junho de 1986, os actos que diz ter praticado
ilegalmente
com a nomea<;;ao, em 22 de Novembro de 1982, cias interessadas Ema da Concei<;;ao e Maria Isabel
para tecnico superior de 19 classe e tecnico superior de 2g classe, respectivamente, da F~
culdade de Farmacia da
Universidade do Porto.
E isto porq~ja entao a invalidade se encontrava sanada e os actos administrativos se
nham firmado na ordem jurfdica como "caso resoZvido ll •
10. Por tais fundamentos acorda-se em negar provimento a reclama<;;ao e em manter a recusa
do
visto aos diplomas de provimento de Maria Isabel de Almeida Cardoso e de Erna da Concei~ao
Brojo Proen~a como tecnico superior de 19 elasse, e tecnico
or principal, respectivamente, do quadro da Faculdade de Farmacia da Universidade do Porto.
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Sem emolumentos.
lisboa. 1987-05-12
aa) -

-

Alberto Leite Ferreira
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Pedro Tavares do Amaral
Orlando Soares Gomes da Costa
Alfredo Jos~ de Sousa (vencido)
Jos~ Ant6nio Mesquita

Fui
a) -

Jo~o

Manuel Neto

A

!. 0 Decreto-Lei nl! 41/64. de " ds Feverairo conge-lot! a sdmissao

para lugeras doa quadl"os " da peasosl que nl!lo ee encontre vi!!.
culsdo soa servi90s s orgenismos" de Administra~ao
Central
[8rt1go 11 ol! 1]:
2. s6 praviu e mobilidade de funciol'larios de Admil'listrsvl!lo
tra1 para a Local a nao 0
inverso [arti90 2~1'I1! I) a artigo
251! I'll! :3 J. selvo 1'10 caso de permuta [artigo 2'# nQa 5 a1 J ;
3. Os funcionerioa dos quadros das autarquias locais. nao eatao
vinculadoa a Admil'listrsvso Central. palo qua s6 poderao
in
grasser nos raspactivDs quadros,pala via do ooncurso, median
ta prova de deaocngalamanto.

Relator:Exm Q Sr. ConsQ
6

Alfredo Jose de Sousa

198

1. 0 Sennor Ministro da Educa~lo e Cultura vem rec1amar cia de i
recusou 0
de Outubro de 1986. que no processo 1'12 73
aa 0;
Maria Neves de Oliveira. como 12 oficial do
dindo a sua

nPV'lIf'.i'IO

"visto~ao

oeste Tribunal de 21
de Clara
de

Para tanto. e em sfntese. alega:
a} a interessada
Setuoal ;

~

22 afielal do

dos

de

b) fal admitida e classificada em 72 lugar no concurso interno de aeesso a
de 12
oficial. encontrando-se A data da real
do concurso
sitada na Secretaria de
Estado da Cultura;

c) fal requisitada para 0 I.E.F.P.
1'10
Cultural. com efeitos
fai requlsitada para a
partir de 22/8/86 fal
para 0 Gabinete cia Senhora Secretaria de Estado da
em
de destacamento no
tura; desde 19/9/86 fOl autorizada a
nete do Director-SeraJ cia AcC~o Cultural;

a mobilidade de
vista nao eXlstir norma expressa
va com vista a erial" tal
obst~cul0

e) nesta linha parete vir 0 d1
no
/86 de 4/9 (D.R. 19 s~rie, 1/x/86.
2. Admitida liminarmente a
a havia indeferido. foi
de

No seu parecer
cia da

8

1'12

4 da

nll'fIiil1l":IId[o

do ..gravo do
oon!lldo

que hrh::1a lmente
S'da lei I'Ig

de~;palcno

ExmQ,
• louv<ll'Ido-se na
iea, no sentido de

ra

localS.
s decidir.

3. A resol
de rectlsa do vista. ora sob
fUl'ldamel'ltos:
a) a

interessada

e 22

oficial dos

locah !'lie
ser considerado como vinculado
o
das
ca no sel'ltido da Admini"'''''''''''''''''' Pllblh::a do Estado.
E evidente que

a

~

sido efectuado I'la

C:&>I1,II$>V!l'

..;...;;......;;..;;;;.;...c;.;;...;;.;.;;.;;..;;...;...;..;.;;.

a

de acesso. isto
de concurso
a estes. alem de
que
I'Ill 2 do
72 do Decreto-lei

saber se.face

i.O

de uma

actual orael'lamel'lto
cia fun
local
ser admitido a um
cia

Oil

eOjb)nllenlci[o econ_iea e dos dem;;;is institutos
de 3 de

1 n!."! 1 do Decreta-lei

o Sellhor

Mhristro reclamante slistenta a tese afirmativa.aocol'ltrario da resol
af; rmando
fW.l'ma
0

Ilao basta que
um bloco de

sirva de

sob

aa
idade dos actos administrativ05.
em lugares dos
da

em que se

Para ser

1=.."""".,.;

0

idade -

==--=:::":":0:..:.:::":":"=:"':"':::' nao
ilONa

ou

de direito - que
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•• 1':. Co~

e

No nosso ordenamento
co-admin1strativo vigora 0
i
e
nao s6 actividade administrativa que \ll01a
bi
de lei, como tocta a que nia
tenha
numa disposi~ao
0 seu fundamento expresso {cfr, Esteves de Oliveira - Direito
nistrativa, vol. I,
. 302 e 307)

sao redilmante demonstrar que havia norma au
trativo queobrigava 0 provimento em causa. 0 que nao fOl
4.

e que resulta (laramente da lei
locals est~ vedado transitar para os
ser nos casos excepclOnan, expressamente prev!~tos"_
o Decreto-Lel
quadros dos

ocipio

do di reito admi

feito.

funciol'larios ou agel1tes dos quadros
da admini
central ,a nao

nQ 41/84 de 3 de Fevereiro. alem do mais, visou controlar as admisseies
da Administra~ao Central

nos

que nilo

se

ser\li~os

Oaf que:
tenha sido

a)

a

encontre

aos

tigo l1!nQ

Administra~ao

Central -

ar

1,

sto nos seus instrumentos de mobl1idade a transi~ao de funcionarios da
local e nilo 0 inverse· artigo 2~nQ 6 (tral'lsferencia) e ar

b)

mini
tigo

admi ssao pa ra

25~nQ

S1

dos quadr05 da admini
local para os da administrac) 56 tenha admitido a transi
(artigo
22£nQ
5
e
7
j,
lnstrumento
que nao cOl'ltribui para
~ilo central em case de ~~~
destes ultimos

o

E POlS
I que a lnteressada,
esta vinculada a admini
central

!laO

POI" i5S0

0

no
da O,G,A.C_/M,EC s6 seria
lamento e mediante concurso externo 41/84 e artigo 7Q nQ 3 de Dec rete-Lei nQ 44/84.

seu

de

Bern andou

S 11

resoi

5. A i
conclusao se
ressada como -"'-_-'de de
sitada,

sob

em recusar

Central,

0

ao
13Q

visto 11 tal
da
i nte
na qual i

Com
cal'ldidatar-se

N~o

sE!ndo

Ii

i

Todavia tal 51
se vel"ificava

Oaf que
vida

em

I'lO

6.

Sem

emoll.!m~.mtos.

Lisboil.. 26 de

- Jose

Fui
a) - Jo~o

Antonio

de
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APOSENTADOS

1-

Os Oelegados do Servi90 Nacional de Protec9ao Civil. coadjuvam
em permen!ncie 0 respectivo Governedor Civil e sao
em regime de destecemento
a passeal de inspec9ae

e

de entre
0

0

designados

pessoe1 t~cnico superior

pesseel tacnice do respective 9ua-

tire. nes termes de art1go B2 nQ 3 e q6Q n9 I do D.L. nQ 510/80
de251l0;
2- Conforme 0 artigo 7BtnQ I aJ.[redac9ao do Decreto-Lei n9 215/87
de 29/5.J do Estatuto de Aposents9ao:

referido eo sew

ertigo

19 nQ 2 el (redsc9ao do Decreta-Lei n 9 191-A!79 de 25/5~
sposentados spenas

e

que apenes se obriguem
lho
te

a certo resultedo do respectivo

desempenhsdo com autonomie excepto nos cesos

POl' lei ou pOl"

aos

permitide "s mera prestaQao de servil;:oS'em

auturiza9ao do Sonselho tie Ministros

trab~

permitidos
(sctu~men

par despacho do Primelro Ministro.

3- 0 provimento como delegatio de S.N.P.C. de oficiel do
na situaQso de

exercito,

reforms extraordinaris, nao contempledo pels ex

cepQao previste nsqueles normativcs

Relator: ExmQ Sr. ConsQ

e

i16ga1.

Autos de Reclama9ao
NQ 16/1987
Sessao de 87/06/09

Alfredo Jose de Sousa

1. 0 Sennor Ministro aa Adminlstra~!o Interna vem 110 aor1go dos artigos 12 a 52 da lei n2 8/84
de 26 de Maio. ped'!r a reaprecia~!o aa resolu~!o deste Tribunal que· recusou 0 "vistolf ao
diploma de provimentodo tenente.coronel de Infantaria. na situa~!o de reforma extraordinaria,Ant6nio Lopes Cardoso Candeias, para 0 desempenno de fun~Oes a nfvel de tecnico
sup~
rior de Ii classe. tetra E. no Servi~o Nacional de Protec~ao Civil.
Alega. em sfntese;
a) -

despacho de 2/12/86, autorizador do provimento, fOl exarado na proposta nQ 204/86 de
21 de Novembro do S.N.P.C., adoptando a respectiva fundamenta~!o, a qual nao faz qual
quer refer~ncia ao artigo 482 do Decreto-Lei n2 510/80 de 25/10;
0

b) - "a inoZusao no tituZo de investidura 'f desse artigo 482 lIexaede, pOI'eI'I'o

de esoI'ita do funoiondI'io que pI'ooedeu ao seu pI'eenohimento as I'azoes
deteminantes do despaoho" autorizador. ena irrelevante que "nos temos do
aI'tigo 249£ do Codigo Civil- faa jus a I'eotifioaqao".
Admitido liminarmente a pedido. fo; observado
182.

0

dlsposto no nQ 1 do artiga 52 da lei nQ 2/
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o ExmQ

Procurador-Geral da Repablica Adjunto, no seu parecer, pronuncia-se pela improcedo pedido, ja que a nao invoca~ao do artigo 48Q do Decreto-Lei nQ 510/80 de 25110
nio impedia que devesse ser considerado como fundamento cia recusa a inobservancia do res
pectivo comando.

d~ncia

Neste n~o se faz qualquer distincio entre militares no activo e militares aposentados e 0
artigo 5Q do Oecret>tei nQ 176/71 de 30/4, na redaccao da Portaria nQ 1 012-Q/82 de 29/1~
s6 dispensa a competente autarizacao militar nos casas em que a lei naa preveja expressamente que a provimento em cargos ou lugares da Administracao Central e feito porvirtude da
qualidade de militar ou em funcoes de car~cter militar.
Corridos os vistas legais. cumpre decidir.
2. A resoluclo sob
a) -

0

reaprecia~ao alicer~a-se,

interessado

~

tenente-coronel na

em sfntese, nos seguintes fundamentos:

situa~!o

de reforma extraordinaria;

b) - a forma de pravimento fOl a IInomeaqiio em oomissiio de sel'viqo eventual";
110 provimento em l'egime de oomissiio de sel'viqo pal'a a l'ealizaqiio de tal'efas espeoiais
que meZhol' possam sel' desempenhadas pOl' elementos das fOl'qas armada~
deve tel' a anuenoia do titulal' do J'amO l'espeotivoff;

c) - nos termos do invocado artigo 48Q do Decreto-Lei nQ 510/80

d) - sendo 0
feito em virtude da qualidade militar do interessado tornava-se n!
cessaria a autorizacao militar, que s6 ~ dispensada, segundo 0 artigo 5Q nQ 5 a) do
Estatuto do Ofichl do Exercho. "nos oasos em que a lei niio pl'eveja expl'es

samente que tal pl'ovimento e feito pOI' vil'tude da qualidade de mili~
tal'es ou em funqoes de oarootel' miZital'lf.

Abordemos de seguida a merito do pedide.
Efectivamente. a proposta sobre que racaiY 0 despacho autorizador do provimento nao alude
expressamente ao arti go 48Q do Oecreto- Lei nQ 510/80.
Todavia os servicos que a elaboraram. depois de referirem vir 0 interessado desempenhando
h~ cerca de 3 anos fun~oes a nfvel de tecnico superior de 2g classe. - letra G -. na seque~
cia de despacho publicado no Diario da RepGblica,2g Serie, de 9/11/83. prop6em que are!
pectiva comissio de servi<;o "seja oonsidel'ada a nivel de teonioo supel'iol' de 1!J
olasse e Zhe passe a sel' atribuida 3 nos tel'mOS do al'tigo 792 do Deol'etoLei n2 498/72 de 9 de Dezembl'o uma l'emuneraqao mensal oOl'respondente
a

1/3 do venc:imento da letm En"
Ora quer na proposta quer no despacho autorizador quer no diploma do lQ provimento do interessado como tecnico superior de 29 classe, invocou-se 0 artigo 48Q do Decreto-lei nQ 5101
180. conforme decorre do processo nQ 79 315/83 em que foi concedido 0 visto.
Sando assim. a proposta sobre que recaiu 0 despacho autorizador ora em causa continha
via remissiva a alus!o do artigo 48Q do Decreto-Lei nQ 510/80.

por

Daher correcta quer a cond us(io de que 0 despacho autorizador se fi rmou tamb~m neste normativo constante da proposta quer a alusao no diploma de provimento ao mesmo normativo.
Nao ha pois qualquer erro susceptfvel de ser rectificado no sentido de inflectir a
da resolu~ao sob reaprecia~ao.

funda

menta~ao

Improcede pois

0

pedido, se nos ativermos a este fundamento.

0

anico invocado.

3. Apesar de nao susc1tado na

rec1ama~ao nem contemplado na resolu~ao rec1amadanao podemos del
xar de afrontar a seguinte questao relativa ao enquadramento jurfdico da situa<;ao como a pr~
sente.

Compete ao Governador Civil /fa responsabiUdade pela protecqiio civil nos distri-

tos. .. podendo
ser coadjuvado em permanencia
do S.N.P.C. II - artigo 8Q nQ 3 do Decreto-Lei nQ 510/80.

POl'

um ou mais de l.egados

De'legada> que sao designados em regime de destacamento "de entre

perior3

0

pessoal. de inspecqa.o e

0

0 pessoal tecnico
su
pessoal tecnico do S.N.P.C. fI - artigo 462

n2 I, referido aos artigos 392. 402 e 412.

E patente pois. porque se trata de lugar permanente embora da confian~a do governador
Yilt a vontade legislativa de que 0 seu desempenho seja atribuido apenas a funcion4rios
quadro do S.N.P.C.

c1
do

Nao se v~ pois suporte legal firme para 0 seu preenchimento poder ser feito por aposentados
(01.1 reservlstas). ainda que das For~as Armadas.
E que conforme 0 artigo 782 nQ 1 (alfnea a) na redac~!o do recente Decreta-lei 1'l2 215/87 de
de 29 de Maio) do Estatuto da Aposenta~!o. referido ao seu artigo 112 nQ 2 al. a) (redac<;io
do Decreto-Lei nQ 19l-A1l9 de 25/6, aos aposentados apenas e permitida /fa mera prestaqa.o de serviqoll em que apenas se obriguem a urn certo resultado do respectiv~ trabalho
desempenhado com autonomia, a nao ser nos casos permitidos por lei 01.1 POI" autoriza<;ao
do
Conselho de Ministros (actualmente. por despacho do Primeiro Ministro).
Nao estando 0 provimento em apre~o abrigado em qualquer destas duas excep~6es, ao interessarlo, enquanto aposentado, apenas seria possfvel desempenhar ffuma mera prestaqiio
de
serviqosfl nao subordinada a entidade publica deles beneficiaria.
Presta~ao de servi~os que visando apenas 0 resultado de um trabalho aut6nomo, se afigura el
truturalmente incompatfvel com 0 conteudo funcional de delegado do S.N.P.C. que exige pe~
man~ncia
e subordina~!o ao Governador Civil.

Incompatibl1idade que aparece refor~ada quando se pretende. em fun~ao do decurso do temp~
atribuir ao aposentado urn nrvel de remunera~~o correspondente a categoria superior aquela
que serviu de base a inicialmente estipulada, como que de uma promo~!o sa tratasse.
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E evidente que este
alem

J, se tradUliria fta exist~nc1a, por
, em carreiras
, constituindo uma i
ao pessoal i
em carreiras enos
vos
concurso lefr artigo 5f.! do Decreto-lel nf.! 41/84 de 3/2e

esU
ta 11
Decreto-lei nQ 248/85 de 15/7)

Foi
samente esta
que esteve na base all recusa do
n!.!s 98 060. 105 973. 109 870 e 119 706/86, relativamente iO
identlcas relativas oficials das
Armldas na 51
tambem no
.P.C. (resol
do Tribunal de Contis de
que

lnteiramente no

CISO

em

apre~o

n !lOS

artigo

processos

em circunst&nc1as

e sustenta

\listo.
Bem

se decidi

sob

4.

wnn.:,-r,,,,,

mOirO(:edefi1te.

de Sousa
Neto
Jose Ant6nio
ta
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Pedro Tavares do Amaral
Orlando Soares Gomes da Costa
Jos~

- Jo!o Manuel

-

Fui

a} - Jose Ai

E!

de confirmll".

ilcordam os Jufzes do Tribuflill de Contas, em
confi rmlndo a reCUSii de- vhto

L1sboa, 9 de Junha de 1987

aa) - Alfredo

, <I

o. em

gar
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CONCURSO

Sumeria:
Para

efeitos do disposto no nQ 4 9 do artigo 89 do Decreta-Lei

nQ 390/82. de 17 de Setembro.

e

ilega1 a dispensa

generica de

concurso publico ou limitado, devendo a assemblaia deliberativa
apreciar. caso por caso.as propostas fundamentadas do executivo
solicitando tal dispensa.

Relator: ExmQ Sr. Cons Q
Pedro Tavares do A~aral

Autos de Reclamagao
NQ 19/87

Sessao de 87/06/09

1-

Por resolu\;ao de 6 de
de 1987
da no processo nQ 1769/87. fOl recusado 0 vis
to 0.0 contrato celebrado entre a ell.mara Munici
de Vila Flor e a Sociedade de TranSpoltes
Flor,
Limitada,
relativa
dDS ci r
Carrazeda-Vila
0.0 fornecimento de servi~os para area 1i
cuitos de
de alunos no ano lectivo de 1986-1987.
Fundamentou-se esta decisao no facto de 0 contrato, nao obstante 0 seu valor,(5 611 264$OO}
ter S1 do
cado por
di recto e ter
r os seus efeHos antes do
I/visto" deste Tribunal contrariando-se, assim, os
estabelecidos nos
152
do Decrete-Lei nQ 299/84, de 5 de Setembro e 4Q, nQ 1 do Decreto-lei nQ 146-C/BO. de 22 de
Maio e Portaria nQ 766/84, de 27 de Setembro.

2-

N~o se conformando com esta decis~o 0 Presidente da Camara
damar aa mesma al
que 0 contrato em causa he.parece
to-Lei nQ 390/82, de 17 de Setembro.

Acrescenta que 5e trata de uma SOl
do. Assembleia Munici

para

0

Muni

de Vila Flor veio re
no artigo 4Q do Deere

e que obteve a ractifica-

e com 1 timidade foi a
recl
admitida
tuado no artigo 5Q, nQ 1 da Lei nQ 8/82, de 26 de Maio.
4. No seu douto
que deve ser

e

do Ministerio Publico entende
a resolu~ao reelamada.
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5- Tudc visto.
a) 0 Decreto-Lei nQ 299/84, de 5/9, veio regular a transferencia para os muni
das
novas competencias em mat~ria de organiza<,;ao, financiamento e controlo de funcionamento
dos transportes escolares estabelecendo, no seu artigo 1512 que e.le podera ser feito
ves de vefculos pr6prios ou adjudicados mediante concurso (n Q 1).
E no nQ 2 deste artigo detennina que tal concurso
por norma:;
cas
fixar em portaria do Ministerio da Administra<;ao Interna e do Equipamento Social.

a

Tal portaria velO a ser publicada a 27 de Setembro do mesmo anD (n Q 766/84) onde se pr~
ve e regulamenta apenas 0 concurso publico ou limitado, nenhuma referencia se fazendoao
ajuste directo que estaria. assim,afastado como forma de adjudi
es
colares.
Emqualquerhip6teseesendoovalor do contrato em aprecia<;ao de 5611 264$00 e,por outr~
lado. tendo a Assembleia Municipal decidido que s6 0 fornecimento de bens e
de
va lor i flferi or a 1 500QOO$OO poderia ser d1 spensado de concurso 1im; tado nunca ta icon··
trato poderia ser celebrado por ajuste directo de acordo com os pri
os estabelecidos no Oecreto-lei nQ 390/82, de 17 de Setembro.
E mesmo que tivesse sido invocada qualquer das razoes indicadas nas diversas alfneas do
nQ 2 do seu artigo 8Q - e nao 0 foi - e jurisprudencia uniforme deste Tribunal que e
ilegal a dispensa geflerica de concurso publico ou limitado devendo a assembleia deli
rativa apreciar, caso p~r caso, as propostas fundamentadas do executivo solicitando tal
dispensa como se prescreve no nQ 4 do preceito legal a que nos vimos referindo (cfr.
cisaesde 5 de Maio do ano corrente nos processos nQs 19 589. 23 839, 92 505 e 92 506).
Ora nada disto se verificou no caso dos autos •
Eo Tribunal,nao sendo legislador, nao
• de modo algum afastar-se dos criterios
eles visam, em ultima analise, di
car
galmente estabelecidos principalmente
os processos d.€! ce lebra~1io dos contratos, proporcionando a todos a oportunidade de cones venham a ser executados !'las melhores
correrem de modo a conseguir-se que
~6es de qualidade e pre~o.
Muito embora na reclama<;ao nao se fa~a
quer referencia ao ultimo considerando da re
solu~1io reclamada. sempre diremos que,constando da clausula 1£ do contrato, que 0 fornecimento des servi~os se inicia em 1 de Outubro de 1986 e aa clausula terceira que 0 pag~
mento sera efectuado mensalmente em face das facturas
, violou-se nitidamente e prindpio estabelecido no artigo 4Q, nQ 1 do Decreto-Lei nQ 146-C/80, de 22 de Maio,
como mUlto bern se decidiu na resolu<;ao reclamada, carecendo, assim, de qualquer valor a
afirma<;ao feita pela Camara, no offcio nQ 116, de 6 de Fevereiro , ultimo de que 0 con
trato ainda nio tinha produzido efeitos financeiros,
6. Em face do exposto e sem necessidade de mals
Contas. em plen~rio. em
gar improcedente a
contrato em aprecia~ao.

acordam os Jufzes do Tribunal de
confirmando a recusa de visto ao

considera~aes
reclama~ao

Hlo slo devidos emolumentos.

-

Pedro Tavares do Amaral
Orlando Soares Gomes da Costa
Alfredo Jos~ de Sousa
Jolo Manuel Neto
Jose Ant6nio Mesquita
Francisco Pereira Neto de Carvalho
Fui
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DEDICA~AO

DOCENTES UNIVERSITARIOS -

EXCLUSIVA

ASSENTO NQ 3/81

SumBl"io:
Estabelece que
-Lei n 9

0

regime previsto nos artigos 19 e 29 do Decreto

1/83. de 3 de Janeiro. obedecia a uma regra sistemati-

ca de anualidade em
universitarios em

rela~ao

dedica~ao

a todas as

situa~oes

dos

docentes

exclusiva. com inlcio em 1 de Janei

ro de cada ano. qualquer que fosse a data da entrega da declara
~ao

de renuncia,desde que feita no ano anterior.

Relator: ExmQ Sr.ConsQ
Orlando Soares Gomes da Costa

Recurso ExtrQ NQ 1/87
Sessao de 1987/06/09

1. Em sessao de 2 de Dezembro de 1986, 0 Tribunal de Contas recusou 0 visto a diversos desp~
chos reitoraisque autorizaram 0 pagamento de subsfdio de forma~ao-investiga~ao e de dedicacao exclusiva aos seguintes docentes da Universidade de Lisboa;
a)- Isabel Maria Banond de Almeida, Gon~al0 Teot6nio Pereira de Sampaio e Me10, Maria Manue
Pereira Lopes, assistentes estagiarios;
b)- Manuel Pedro Salema Fevereiro, Carlos Manue1 Cleriguinho Inverno, Ana Isabel da
Silva
Araujo Simoes, Ana Paula Boler Claudio, Fernando Jose Vieira dos Santos, Maria Ced
lia de Sales Viana Ferreira, Maria Manuela Lopes Ribeiro e Ana Maria Martins, assistene

c)- Manuel Alexandre Junior, Maria Margarida da Fonseca Beja Godinho Vilas Boas Malhou
Costa e Ant6nio Maria Maciel de Castro Feij6, professores auxi1iares.

da

Nas sessoes ordinarias de visto de 25 de Junho, 7 e 18 de Julho e 10 de Setembro, todas do
ana findo, foram concedidos os vistos aos despachos reitorais re1ativos aos mesmos
subsf
dios e em favor do licenciado Ant6nio t~aria i'laciei de Castro Feij6, assistente estagiario e
Victor
outros, (processos 42 968 a 42 970, 42 972 a 42 975, 42 979 e 42 980), do doutor
Joao Vieira Jabonille e outros (processos nQs 46 795/86 a 46 802, 117 902, 47 905,
47 907,
47 909 e 47 912), do licenciado Joao Manuel Lopes Cardoso Cabral, assistente e outros (prQ
cessos nQs 58 431 a 58 487) e da licenciada Ana Maria Formigal de '\rriaga Almeida Sampaio,
assistente - processo nQ 76 266/86.
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Em apoio dos actos administrativos em referencia invoeam-se as mesmas disposi~oes
legais
permiss;vas. ou seja.o nQ 2 do artigo 70Q e nQ 5 do artigo 74Q, ambos do Estatuto da CaL
rei ra Docente Uni vel's i tari a. Decreto-lei nQ 1/83. de 3 de Janei 1'0 e Despacho nQ 33/83, de
28 do mesmo meso
Assim, tera 0 tribunal proferido, no domfnio ria mesma legisl
mesma questao fundamental de direito.

, deeisoes opostas sabre a

POI' essa razao e com tal fundamento, interpos 0 Secretario de Estado do Ensino Superiorr~
curso extraordlnario ria resolu~ao de 2 de Dezembro de 1986, requerendo que, pOI' meio de assento. seja fixada jurisprudencia sobre a materia.

o recurso.

por apresentado em tempo e por quem ti nha
eno a fls. 23.

timidade. fOl admitido por despa-

Em cumprimento do preceituado no artigo 9Q, nQ 2,da Lei nQ 8/82, de 26 de Maio, fOl oficia
do ao Ministro das Finan~as e ao Secretario de Estado do
para, no prazo de 30
dias, tomarem posi~ao. querendo, quanto ao fundo da materia em

o Secretario de Estado do
aa

Fun~ao

remeteu urn parecer da
Publica. junto a fls. 34. no qual se conclui
Or~amento

Direc~ao-Geral

da

Adrninistra~ao

e

"que a mudanqa de eategoria do doeente no deeurso do ana civil e a cor
respondente eelebraqao de novo contra to nao prejudieam, pOI' si s6, a
lidade da deelaraqao de renuneia apresentada ate 31 de Dezembro do ana
anterior, a qual se mantera, em prineipio, em vigor ate ao final do ano
seguinte tf.

va

Na vista que,
• teve dos autos, 0 ExmQ Proeurador-Geral Adjunto,ern seu pareee~
pronunci a-se no senti do de que de\€ serconcedi do provimento ao recurso i nterposto, revogando-se a resolUl;ao recorrida e concedendo-se os pretendidos vistas, propondo que 0 assent'o a
tirar apresente a seguinte f6rmula:

"1. 0 prazo da entrega da deelaraqao de renuneia previsto no nQ 2 do ar
tigo 12 do Deereto-Lei nQ 1183, de 3 de Janeiro pressupoe a e8tabi~
lidade do vinculo eontratual do doeente a instituiqao.

2. Quando se verifiquem eondieionalismos que determinem 0 inieio de no
vas funqoes do doeente em diversas epoeas do ano 3 a deelaraqao de re
nuneia deve ser apresentada na data em que se veri fica a mudanqa de
eategoria para que 0 doeente e eontratado
Corridos os vistos legalS. eurnpre apreciar e decidir.
2. 0 artigo 62 da ja citada Lei nQ 8/82 estabeleee;
f~e,no

dominio da mesma legislaqao 3 0 Tribunal de Contas proferirduas d@
eisoes que,relativamente a me sma questao fundamental de direito,
sejam
opostas, pode a Administraqao 3 pelo membro do Governo eompetente, ou 0
MinisterioPublieorequerer que 0 Tribunal fixe jurisprudeneia 3 pormeio
de assento".

Este
na sua essencio.,
so Civil, que lhe serviu de fonte.

0

que

dispunha

0

artigo 763Q do C6digo de Proces

Do. conjuga~ao do.s duas disposi~5es legais conclui-se que os elementos condicionantes do re
curs;:; extraordinario para 0 tribunal plene silo os seguintes:
a}- que as decisOes em conflito assentem sabre
no domfnio do. mesma iegisla~ao;
b)- que

0

sOlu~oes

opostas e tenham sido proferidas

conflito diga respeito a mesma questao fundamental de direito;

c)- que as decisoes em oposiCao tenham sido proferidas em processos diferentes
dentes diferentes do mesmo processo;e

01..1

em

inci

d)- que a decisao anterior.lnvocada como fundamento do recurso,tenha transitado.
E facn concluirque.nocaso vertente, se verifica a globalidade dos apontados requisitos.
Com efeito. na resolu~ao recorrida. tomada em sessao do Tribunal de 2 de Dezembro de 198~
nos processos nQs 87 807/86 e outros, fo; recusado 0 visto com fundamento em que "a dupa

qao do pegime de dedicaqao exclusiva com a consequente dipeito a subsidio
de formaqao - investigaqao fixado no nQ5 do aptigo 74Q do Estatuto da Cap
peipa Docente Univepsitapia
e anuaZ com inicio em 1 de Janeipo de cada
ano 3 devendo a entpega da decZaPaqao de penuncia sep feita ate 31 de
De
zembpo do ana antepiop".
Nos casos em analise nao foi dado cumprimento a este preceito legal, pretendendo-se atribuir
efeitos aos despachos reportados, em regra. ao proprio ano e mes em que foram apresentadas
as declara~oes de renuncia, concluindo-se na mesma resolu~ao que 0 invocado Despacho No~
tiVD nQ 33/83. de 28 de Janeiro, e uma disposj~ao transitoria s6 aplicavel ao ana de 1983.
Palo contrario, nas resolu~oes de 25 de Junho, 7 de Julho, 18 de Julho e 10 de Setembro, tQ
das do ana de 1986, nos processos nQs 42968, 46795, 58 487,76 266 e outros. foi concedi
do 0 vista com atribui~ao de efeitos aos despachos respectivos reportados ao proprio ana e
mes em que foram apresentadas aSdeclara~~es de renancia.
Do exposto duas conclusoes sa inferem:
A primeira
as resol

e que

as duas decis6es foram proferidas em processos diferentes; a segunda
em conflito assentam sobre solu~aes opostas.

e que

Por outro lado, e inquestion~vel que as resolu~5es foram proferidas no domfnio da mesma
uma vez que no intervalo da sua publica~ao nenhuma modifica~ao legislativaocorreu
que, par forma directa ou indirecta. interfira na decisao do problema de direito controvertide. Foram
as mesmas as dispesi~oes
s invocadas em todas as resolusoes.
quer nas de recusa quer nas da concessao do visto.
gisla~ao.

Finalmente,€ para concluir neste damfnio dos pressupostos de admissibilidade do recurso,dir
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-se-a que as resolu~oes em apre~o se confrontam na mesma questao fundamental de direito, poi s que enquanto na da recusa se negou aos i nteressados 0 di rei to a receber 0 beneffrenuncia
cio de subsfdio de forma~ao-investiga~ao na data da entrega das declara~5es de
nao coincidente com 0 dia 1 de Janeiro seguinte, nas resolu~oes que concederam 0
visto
tal beneficio produziu efeitos no precise momenta da apresenta9ao das declara~oes.
isto
pel0 diverso entendimento dado aos preceitos legais permissivos,que foram precisamente os
mesmos em qualquer das resolu90es em confiito:n Qs2 do artigo 70Q e 5 do artigo 74Q} ambos
do Estatuto da C.D. Universitaria, Decreto-Lei nQ 1/83, de 3 de Janeiro e Despacho Normati
vo nQ 33/83. de 28 do mesmo meso
Mostra-se, assim. que verificados estao os pressupostos que condicionam a admissibilidade
do recurso, pel0 que agora se impoe conhecer do seu objecto. nao obstando a este conhecimento 0 facto de a decisao recusada ter sido tomada em sessao plenaria e as restantes 0
haverem sido em sessao ordin~ria de visto, ° que e consentido pel0 artigo 8Q da Lei nQ8/84
3. 0 objecto do recurso traduz-se na defini~ao do 1nfc10 dos efeitos a atribuir a entrega da
declara~ao de renuncia para percep~ao do subsfdio de forma~ao-investiga~ao a que tem direi
to os professores referidos no artigo 2Q do Estatuto da Carreira Docente Universitaria e o~
professores visitantes, em regime
de tempo integral (dedica~ao exclusiva), assegurado
pelos nQs 1 e 2 do artigo 70Q do mesmo Estatuto.
Para tomar,poem,posi9ao neste problema, urge que, para alem deste preceito do Estatuto, se
lance mao do que dispoe 0 Decreto-Lei nQ 1/83, de 3 de Janeiro, rectificado por declara~ao
inserta no Di~rio da Republica, nQ 6, de 8 de Janeiro do mesmo ano, designadamente no toca~
te aos seus artigos lQ e 29 cuja interpreta9ao nos dara a chave do problema em equa~ao.
Os autores da decisao recorrida fazem destes textos uma leitura pela qual, com base principalmente no que dispoe 0 artigo 2Q do Decreto-Lei nQ 1/83, Se fixa 0 entendimento de que
a dura~ao do regime de dedica~ao exclusiva com 0 consequente direito a subsfdio de forma<,;a,2
-investiga<,;ao
com infcio em 1 de Janeiro de cad a ano, devendo a entrega da declaras;ao de renuncia ser fei ta ate 31 de Dezembro do ano anterior.
Isto independenternente da entrega da decl

em data diferente da acima mencionada.

o recorrente nao nega este principio da anualidade mas circunscreve-o apenas as situa~oes
em que se verifica uma estabilidade do vinculo contratual do docente a institui~ao, ja que
este constitui 0 pressuposto cia possibiHdade de op~ao
0 regime de exclusividade.
Nos demais casos. quer quando 0 infcio de fun~oes se cia em diversas epocas do ano - sitU!
dos assistentes estagiarios, quer em transi~ao de categoria - promo~ao dos estagiarios
a assistentese a destes a professores auxili
fie manifesto que 0 Decreto-Lei nf2
1/83 nao tera previsto a existencia destas situaq8es,que constituem3 por
~ao

conseguinte 3

uma

lacuna da lei II.

Ternos/deste modo, a apresenta~ao de duas teses: uma, a da decisao recorrida, que aplicacomo
absoluto e para todas as situa~oes 0 criterio da anualidade com J infclo em 1 de Janeiro de
cada ano; a outra que circunscreve este regime de anualidade apenas a situa~oes em que se

verifica uma estabilidade de vinculo, considerando
cuna da lei.

as demais tratar-se de uma laJ

Antes de tudo, diremos que nao se esta
uma lacuna da lei
como nos casos em
analise, 0
a materia por forma
e exaustiva, como se ve do
contexte das d1
s em aprecia~ao. E 0 que no-10 mostram os artigos 1Q a 4Q do
Decreta-Lei nQ 1/83,
seu preambul0,alude a necessidade de consagrar ao regime
de dedi
exclusiva normas
entao nao contidas em di
anteriores)

°

"que perri1itam ao Estado e as mstituiqoes aferir das eondiqoes de eumpri
mento dos eompromissos assumidos no ambito de tal regimes faetor
que
importa eorrigir a fim de que nao 8e frustrem s na pratieasos objeetivos
prosseguido8peZo legisZador fl •
deste entendimento acrescentaremos 0 elemento hist6rico e circunstancial dopri~
o da anualidade
n~ nQs2 do artigo lQ e nQ 1 do artigo 2Q, invocando-s~para
tanto. 0 Oespacho Normativo nQ 33/83, de 28· de Janeiro.
Na verdade, depois de se reconhecer que. face a data de publica~ao do Decreto-Lei nQ 1/83,
nao e possfvel a entrega dos compromissos de renuncia dentro do prazo estabelecido no nQ
2 do seu artigo 2Q, logo a seguir se considera nele a necessidade de aS5egurar a pronta e
eficaz normal;
das situa~oes emergent6da
pelo regime de dedica~ao exclusiva.

E. por 1S50, 5e determina que, no ano em curso, a entrega da declara~ao de renuncia a que
se refere 0 nQ 1 do artigo
do Decrete-Lei nQ 1/83
ter lugar ate ao dia 28 de
Fevereiro de 1983.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

no trato cia materia que vao ate ao
Os texto5
s fizeram urn tal
do
controlo fiscal das 51
ate 31 de Dezembro do ana
exc1usi
da
do
32 , nQ I, do Decreta-Lei nQ 1/83.
regime -

proprio

Mais uma vez

se aflora

Mas outro

se salienta que reafirma a inflexibilidade do. mesma regra de anualidade.

0

final do nQ
cia
compromisso de renuncia antes do
a seu infcio. 0 interessado

Na

da anualidade.

22 estabelece-se
no easo de denuncia do
de dedi
exclusiva a que
ta,mas

desde que reponha os 8ubsidios eompZementares reeebidos de Janeiro
ate ddata da denuneia ff •

It

A nio se dar 0 entendimento que se defende. nao haveria que falar em
/ mas sim desde a data da entrega da declara~ao cia renuncial
desde

de subsfdios

S, que 0 1
slador nunea admitiu outra regra que nao fosse a da anuali
por via di550. uma constante na
cia materia em

A letra dos textos
tao

s

e tao

terminante e categ6rica que

outr~

entendimento nao

compo~

A interpreta<;,:aodeumtex1ocome<;apel0 seu significado literaL

Ao fixar 0 senti do e alcance aa lei. 0 interprete presumira que 0

slador consagrou 'as
solu<;,:5es mais acertadas e soube exprimir 0 seu pensamento em termos adequados. conferindo
o tratamento adaptado a situa<;ao do tempo em que tomou a providencia legislativa.
Nao se podera dizer que. ao fixar as regras do direito a concessao do subsfdio. as
situa
t;l5es que se col ocam em termos de "lacuna de lei If nao constitui ssem ja ao tempo uma re,!
lidade concreta que 0 legislador pudesse ignorar.

A situa<;!o dos assistentes estagiarios que as Universidades pod em admitir e a derivada de
promot;5es a assistentes e destes a professores auxiliares ja vinha do Estatuto da C.D.U.
de 1979. Era um problema do
ana da vida docente universitaria mas t~o impressivoque
o legislador nio podia deixar de 0 ter presente ao regular a materia. A sua subsun~ao na
lei impunha-se.
56 se esta perante uma lacuna a
se, depois de interpretado 0 texto legal,se con
cluirque as situa~Oes apresentadas ficaram a margem da norma
ca.

Orapno caso em apr~t;o, 0 texto legal pretende abarcar todas as situat;oes. Fixou uma pari~
de tratamento para todas as hip6teses. Criou identica disciplina jurfdica para regular a
materia em analise.
Nao se trata, assim, de casos nao reguiados, pois as situat;5es apresentadas sao subsumidas
pela letra da lei e pelo esplrito do sistema.
Fica, assim, arredado 0 processo de integrat;ao das lacunas da lei pel0 modo definido no ar
tigo 10Q do C6digo Civil.
As leis tern 0 seu
de vi
a e durat;ao,que se estende, em regra. ate a
ica~ao
de novas textos sobre a materia, podendo posteriormente 0 legislador altera-las na sua es
s~ncia ou nos seus pormenores constitutivos.

o pader legislativ~ e livre e de
mas constitucionais.

interven~ao

permanente. desde que sejam respeitadas as nor

Nessa linha,o legislador entendeu, decorridos quatro anos, que devia alterar
profunda
e radicalmente 0 regime de dedica~ao exclusiva dos docentes dos ensinos universitario
e
itecnico e fe-l0 com a publica~ao da Lei nQ 6/87, de 27 de Janeiro, certamente por reconao eram as mais adequadas.
nhecer que as regras anteriores

o

artigo8 Q,destalei veio

"1. - A passagem ao regime de dedicaqiio exclusiva depende

apenas
da
entrega
nos serviqos competentes da instituiqiio a que se esteja
vinculado da declaraqiio a que se refere 0 art£ 2£ desta lei.

9 -

lei Be enaontre
legislaqf10 vigente tran
de
lquer forma lidade ".

4

em
para 0 novo

te para
res.

e onga, faz-se intenc;
o senti do dos textos

Oeste confronto de textos resulta,por forma
que nao tern caracter i
5

recolha
ementa
tos anted 0c:onfronto com os

contido
tos
etamente distinto do
aberta e clararnente a regra anterior da anua

a 1 de Janei
4. As razOes a que vem de
rida fez uma correcta
sentido contrario, em
aos
1hor
,nao se mostra
5.

, concluir que a decisao rece!
cases anteriores decididos em
sede de me

suscitado entre a re
aos processos nQs 87 807/86 e ouSetembro do mesmo ano,que 0
a 42 975, 42 979 a 42 980, 46 795 a
concederam aos processos nQs 42 968 a 42 970, 42
47 907 47 909 a
912 58481
58 487 e 76 266, todos de 1986.
46 802, 47 902.
formulando 0
em resol

de
a to

lisboa, 9 de Junne de 1987
-

Antonio
Orlando Soares Gomes da
Alfr'edo Jose de Sousa
Jo~o
Neto
Jose Antonio
ta
Francisco Pereira Neto de
Pedro Tavares do Amaral
fui

- Jose Alves Cardoso

PARECER SOBRE 0 RECURSO EXTRAORDINARIO

NQ

ExmQ Sr. Procurador-Geral Adjunto
Joao Manuel Neto

1. Sua Excelencia 0 Secretario do Ensino Superior interpas - ao abrigo do disposto nos artigos
6.7 e 8 da Lei n2 8/82. de 26 de Maio - recurso extraordinario para 0 Plenario deste trib~
nal da sua douta resolu~io de
2 de Oezembro de 1986. tomada nos processos n2s 87807/1986
a 87 818/86. 91 778/86 e 91 779/86. que recusou 0 visto a~despachos do Reitor da Universidade de Lisboa que autorizaram 0 pagamento de subsfdio de forma~ao-investiga~ao acs licenc;!
dos Isabel Maria Banond de Almeida, assistente estagiario. Gon~al0 Teotonia Pereira de Sampaio e Melo. assistente estagiario. Maria Manuel Pereira Lopes, assistente estagiario, A~
tonio Maria Maciel de Castro Feijo. professor auxiliar. Manuel Pedro Salema Fevereiro. a~
sistente. Carlos Manuel Cl~riguinho Inverno. assistente. Manuel Alexandre Junior. professor
auxl1iar, Maria Hargarida da Fonseca Beja Godinho Vilas Boas Malhou da Costa. professor a~
xiliar. Ana Isabel da Silva Arailjo Similes. assistente. Ana Paula Boler CUudio, assi!
tente. Fernando Jos~ Vieira dos Santos. assistente. Maria Cecflia de Sales Vieira ferreira,
assistente. Maria Manuela Lopes Ribeiro. assistente e Ana Maria Martins. assistente.todosda
Universidade de Lisboa.
Fundamentou-se tal recurso no facto de. em sessijes ordinirias de visto. terem sido concedl
dos os vistos aos despachos autorizadores de Jose Manuel Lopes Cardoso Cabral (em 18/7/198~,
de Victor Joio Vieira Jabouil1e (em 7/7/1986), de Ana Maria formigal de Arriaga Almeida (em
10/9/1986) e de Ant6nio Maria Maciel de Castro feij6 (em 25/6/1986), sendo certo que as d£
cisijes opostas se referem a mesma questio fundamental de direito e se fundamentam nos mes
mos preceitos legais.
2. Por 1S50 que 0 Plene. em nosso parecer. nlo est~ vinculado ao douto despacho que admitiu 11
minarmente este recurso extraerdin~rio - como resulta. per maioria de raz~o. do disposto no
artigo 766 2 1'12 3 do C6<.1190 de Processo Civil subsidiariamente ap1ic~vel - vejamos se existe
oposi~ao relevante para que, por assento. sa fixe jurisprud~ncia uniformizadora.
Quer nos despachos a que fOl recusado 0 visto. quer naqueles em que 0 visto fo; concedido.
foram invocadas as mesmas disposi~6es legais permissivas: 0 nQ 2 do artigo 70~e 0 1'12 5 do
artigo 74!do Estatuto da Carreira Docente Universitaria. Decreta-Lei nQ 1/83. de 3 de Janel
ro e 0 Despacho n2 33/83 de 28 do mesmo ~s.
Por outro lado,nao houve altera~io do regime jurfdico aplicavel aos referidos actos na pe~
dos respectivos processos tendo 0 inicio das fun~5es dos interessados ocorrido em 01
versas epocas do ano.

d~ncia

o

e re

oed soes

A circunstancia
s

ci

em sessaes ordin4rias e as recusas
do
aSSE'nto
obsta a
seu

3. Analisemos agora

Janel

E

ga

Sal
dos

nQ

o afigura-se-nos que

2

arti-

s

fica uma estabi idade do

vfnculo

em diver

Decreto

Nestes casos
ser
a norma
casas
C6diga

Antunes Varela

na
po~

Em face do
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a)- deveser concedido provimento ao recurso interposto. revogando-se a douta
corrida e concedendo-se os pretendidos vistos.
b)- devera este Venerando Tribunal tirar assento para

0

resolu~ao

re-

qual se propoe a seguinte f6rmula:

111_ 0 prazo da entrega da dee~araqiio de renuneia previsto no nQ 2 do ar
tigo 1Q do Deereto-Lei nQ 1/83, de 3 de Janeiro,pressupoea estabI
~idade do vineulo eontratual do doeente a iastituiqiiO.
2- Quando se verifiquem eondiciona~ismos que determinem 0 inicio de
novas funqoes do doeente em diversas epoeas do ano, a deelaraqiio
de renuncia deve ser apresentada na data em que se verifiea a mu
danqa de eategoria para que 0 docente e eontratado."
Lisboa. 16 de

o Procurador

Mar~o

Geral

de 1987.
Adjunto

a) - Joao Manuel Neto

- 1

DE

URGENTE

j-

Nos casas de urgente conveniencia de servi90

reconhecida

par

vontade expressa da lei - • ex legem -, carece de interesse so
bre se a declera980 de urgencia consta do despacho
e,

no caso afirmativo. se a entidade que

a

permissivo

subscreveu

tinha

relativos a nomea90es e transferencias de

profe~

para isso compeCencia.
2-

Os processos

sores efectivos de qualquer grau de ensino dependente do
Ceria de Educa9iio e Cultura devem e quando se trate
conveniencia de servi90,

ser

Mini~

de urgante

remetidos ao Tribunal de Contas,

para afeitos de aVista· nos 150 dias

seguintes

a

data do

pacho de autoriza98o ou s data do infcio de fun90es.

se

des
esta

for posterior squala.

Relator. ExmQ Sr. ConsQ

RESOLU<;AO

Alberto Leite

Sessao de

ra

1987A)s/12

1- 0 Tribunal de Contas ,em sessao de 12 de Maio de 1987, examinou os diplomas de
de:

provimento

a) - Maria Clotilde Martins da Cruz David
b) - Armando Teixeira Dias
c) - Ana Maria Pires Dias Urbano de

Sei~a

Neves

d) - Maria Ioes Borges Simoes dos Reis
para os lugares de Professor de Ciencias da Educa<;ao - Area de Educa~ao Ffsica, a primeira, de Psicoiogia, a segunda e de Ciencias da Educa~ao - equiparados a assistentes do 2Q
trienio - as terceira e quarta, respectivamente, da Escola Superior de Educa<;ao de Coimbra.
2- Os provimentos fundameotam-se no artigo 27Q da Lei de 14 de Junho de 191~ nQ 4 do Decreto
-Lei oR 290/1985. de 14 de Junho, 25R nR 1. e 27 do Decreto-Lei nR 513-Ll/79, de 27 de De
zembro,na redac~ao do Decreto-Lei oR 131/80, de 17 de Maio e nQs 8 e 13 do Despacho Ministe
rial nR 79/MEC/86, de 4 de Abril, publicado na II Serie do nR 213, do Diario da Republica de
23 de Abril de 1986 e revestem a forma de nomea<;ao em comissao transitotia de servi~o.

3-

563 e 26 564, pe
565 e 26 566,
o

4- Em
de

0

kio em

5-

)"''-'0'''"0

cia de
Lei nQ

convef1H~n

do

de ser declarada,
o

1967.

Por outro 1
sera de
extensi

assim,s6
os casos de inter-

7- Nos casos

ugares

Professores

a

Escola

8

ho,

faz

aprovou

pOY'

0

UY'

os

8-

e
bu-

se esta for

- 1

rior aquela.
Nos casos ora sob exame constata-se, no entanto, que os despachos permissivos foram proferi
dos em 9 de Maio de 1987, tendo os processos sido recebidos neste Tribunal em 13 do mesmo

meso

Oeste modo,
9- Dado que se esta perante casos de urgente conveniencia de servi~o expressamente reconhecida
por lei e que os processos foram tempestivamente remetidos a este Tribunal, acorda-se
em
conceder 0 tlVistofl aos aludidos contratos de provimento.

o Conselheiro-Relator,
a) - Alberto Leite Ferreira
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-Junta Nacionel das trules e eo laoocatorio
.
Nsciooal dos Produtos Pecuerios.

- Aplica a Decreta-lei nQ~ 519·-Al/79, de 29
de cl asse nas
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membros nas reunioes do Conselho.

o

Portaria ng • 931/87. de 9 de Dezembro

Determlna que seja efectuada em 1 de Janeiro de
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ACORDIW ANULATORIO

CONT/6 DE GERENCIA

Nos termos do artigo 62, §5 2, do Decreto-Lei n2 29 174. de 24/11/38,
devera em processo de anula\;ao do ac6rdao abonar-se 0 valot' do alca!!
ce na conta dos responsaveis. ju1gando-se os tesoureiros cBucionados
quites pela indicada responsabilidade.

Uma vez efectuado 0 pagamento voluntario da import3ncia em dfvida.
devera ser arquivado 0 processo de cobran\;acoerciva desse valor
e julgada extlnta a responsabl1idade financeira dos
exactores
(cfr. artigo 42 § 22 do Decreto-Lei n2 29 174. de 24 de Novembro
de 1938).

(Aeordiio de 28 de Abril de 1987.Proeesso

(Aeordiio de 7 de Abril, de 1987. Proeesso

nQ

150-A)

INFRACqOES FINANCEIRAS

nQ

1780/60) ..

INFRACqOES FINANCEIRAS

A responsabilidade financeira decorrente da realiza\;ao de despesas
POl" excesso de verbas orc;amentadas. contra 0 disposto nos al',tigos
n2s 132 do Decreto
n2 16 670. de 27/3/1929, 19Q do Decreto nQ
15 465, de 14/5/1928, e 33Q do Decreta nQ 22 257, de 25/2/1933, d
suscepUvel de relevac;ao,nos termos do artigo 1Q do Decreto-LE:i nQ
30 294, de 21/2/1940.

Nos termos do artigo 6Q. §5 2,do Decreto-Lei nQ 29 174. de 24 de
Novembro de 1938. devera em processo de anula\;ao do ac6rdao
abQ
nar-se 0 valor do alcance na conta dos responsaveis,julgando-se os
tesoureiros caucionados quites pela indicada responsabilidade.

(Aeordiio de 28 de Abril de 1987.Proeesso

(Aeordiio de 28 de Abril de 1987.Proeesso

nQ

2459/81)

nQ

150-A)

I-'
~

-.J

PROCESSO DE MaLTA

(Vhto)

Amnistiada a infrac~ao e satisfeito 0 montante da multa em que fQ
ram condenados os responsaveis pelfficontas nao devem os mesmos ser
onerados com 0 pagamento dos emolumen~os fixados no ac6rdao condenat6rio.

(Aaordiio de 7 de Abril, de 1987.Proaesso nQ 207-M)

(2g)

3. A efieac1a dos contratos nao pode ser anterior ao visto, cfr.4Q
do Decreto-Lei nQ 146-C/180. de 22 de Maio.

(Sessao

de 28 de Abril, de 1987.Proa!l

nQ 120219/86).

CON1nATO DE

FORNECI~N1V

1. Parei la do limite fixado nos termos do artigo 2Q nQ 2 do

(l!~)

Decr~

to-Lei nQ 390/82, de 17 de Setembro. ou dos casos susceptfvei s
da dtspensa de concurso l1mitado, conforme artigo 8Q nQs 1 e 2
do n,esmo diploma, os contratos de fornecimento terao de obede
cer a pr~v10 concurso p~blico (efr. artigo 7Q nQ 1).
2. PI altera~ao subsequente do plafond inicial e irrelevante qua!!
do efeetuada no mesmo Wlrfodo de l11i1ndato do 6rgao deliberativo,
defl audando 0 objeetivo da contrat~<;U() nas condi\;oes mais vant~
JOS1iS para 0 Estado, ell! que se inspira 0 pr-incfpio generico da
obrigatoriedade do concurso pQblieo.

s

I-'

~
~

ALCifNCE

CORTAS DE

4512 do
de 1915. os alcances
tamento de valores a dinhairos
dos desde que sa prove que os ,.",,,, ...,,,,,,,,I!,,,,,.;
as
tendentas a a'll;

Nos termos do

1831. de 17 de

26

Decreta nil
de

sal"

todas

198?"Proe. nQ

que em sede de 11
aa coota de
sa veri
que os valores indicados no saldo de encerramento 510 coincidentes
com os mencionados no termo de transi
~em que todavia 0
saldo
efectad6. devem as contadorias proceder As recti fica-

financeiras traduzidas na omiss!o das
ou na insuficiente
u~~v~~a~ efectuadas. desde que
ou
ficado econ6mlco financeiro. nlio obstam l
Hdades.
no
ao di
de Sel0. com Ii
• transcendendo
do Tribunal de Cantas. dever~ sal" cornu
de fi n;ul<;;as.

2.

fj

198? .. Proe", nQ

nQ

fj

caRTA DE GEllEJljCIA
1. As i

UL:lI.£lU:U.... J1.,u

RECTIFICAt;1J.O DE

J'1IJlJlLlrnu.r:IV

A rectlfi
de
erros materials. no &mbito de ac6rd~os
relativos a contas de
consusbtanciados em mera ill
des saldos dilS rubricas. mantendo-se inalterivel 0 total.n~o
do ac6rdao de qui
• cfr. artioos 6672
de Processo Civil.

12

1987 .. P:roe. nQ

o

NJ!llrAC'~"{}F.':S FISCAIS

As
fiscals detectadas no 3mbito da verlf1ca~~o e JUlg!
mento cas contas. nomeadamente as decorrentes do i
do
artigo 1612 § 1'1 da Tabela Geral do
do Sel0. na reolac,:ao
do artigo 12 do Decreto-lei 1'12 154/84. de 16 de Maio. transcendem
o ambito da
do Tribunal de Contas. devendo POlS ser
mun1cadas l
de Finan~as do
vo distrito para os
s efeitos.

12 de

nQ

1176/1986).

U'I
t-'

DE

GEl!~ERj':IA

A falta
remessa dos
flcado
Caixa~Geral
salde de encer~amento n!o obsta ~
o saldo ~ favor~vel ao Estado.

2

de

CORTA DE

ves do diferenc1al certiconstanta da certid~o de
da conta.
mormente

GE},rER~r:IA

A errada escri
de uma
detectada no ambito aa 11
da canta. de que n~o resulte a1
do saldo
obsta a qui
da mesma. apesar de consubstanciar uma 1
dade contabilfstica.

nQ 1406/82}.

23

198'1. ProcQ nQ

CORTA DE
(1~)

1. As verbas excedldas em
ao disposto no artlgo 13Q.
do Decreto nO 16 670. de 27 de
de 1929.
ic~vel
por
do artiao 192 do Decreto nQ 15
de 14 de Maio
de
n~o afectem a
idade das verbas or~afinanceira
todavia de re
nos termos do
1Q do Decreto nQ 30 294, de 21
de Feverelro de 1940. afastada a hi
de fraude a lei.
2. A rel
nominal de
va cia
riffcada entre 0 saldo certificado
a Caixa.Geral de
sitos 0 saldo deencerramento aa conta. consubstancia uma
dilioencia nstrut6ria tendente A comDrovac~o plena e doc~ -

(211)

mental dos numeros
a i nstitui
• nlio
tuindo a falta cia mesma
financeira.
3. 0
de sel0. por
ao d1
f15ca15. ern
to Geral do
de Sel0. com a
nil
• de 12 de Junho. n1l:0 cOllstitui
de ser conhecida
0 Tribunal de COlltas.
4. A ausencia de escr1
dos descontos efectuados nos
a debi to au a c red 'Ito cia conta de ....,../li ... " 1
desde
a
~s entidades
que sa destinavam.
aridade sanivel.
nQ2

CONTA DE G"Kfi'RNl?"

~~~nHvv~iV

As i
aridades financeiras inicialmente detectadas
-sa sanadas com a env10 de nova conta de
que supra
mesmas irreoularidades.

30

FINANCEnM

A remessa da
nominal de
configura apenas uma di
lnstrut6rfa tendente a
e documental dos
nameros:
insti
ta
financeira. sobretudo
sfveis fntuftos fraudulentos.
~

as:

e

2

ProcJl. n.f:!.

2 21j3!83)"

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

A falta de 1

dos valores

tants a determinado
nllo a
an~Q~Qn~2ri~e

RESPONSABILIDADE FINANCEnM

A remessa da
nominal de
1nstrut6r1a tendente &
a insti

configura apenas uma af
e documental das
sobretudo Quando

2

n.f:!.1

2

198'1", Proof!. n.f:!.
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FINANCEIRA

o facto

de os
serem elaborados em contos dificulta os
acertos at~ as centenas de escudos. tornando de algum modo i
"antes os pequenos excessos de
e. nessa medida. passlvel
de releva~!o a
l1dade financeira decorrente. nos termos
do

III do Decreta-lei

ACc:1J'1llUW

de 2

I'll!

30 294. de 21 de Fevereiro de 1940 •
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LOCAIS
A

local

L

de

o

do limite
Decreto-lei

2. Os

funciom~rlos que fossem
Central serialll susceoUveis de

Admini

vel.

12
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CARGO DIRIGENTE

Ji5

26

CARREIRA

36

'"
CLASSIFIClf.O

DE
,

2,

s6

A

ta

tinham dois anos consecutivos classiflcados,de Muito Born,

$5

Pro(J~

DE

o arti
s1

de

27Q

fundamento

(JOMISSlf.O DE
cOrlstitui s6

a

da

serl/l\;o,

n!l

comiss!o

pOl"

de

o

em

comiss~o

51!

de
3 de Fel/ereiro,

5

servi~o

nl!

do

I-'
U'!
~

IJU!.'!U.i:JDiiV

DE

N~o constf
ndo
idade
assistente
das
rfveis ria 'rea de recrutamento normal dos directores de
cfr. artiao 2Q nQ 2 do Decreto-Lei nO 191-F/79. de 26 de
de
dessa mesma area,
nomeacao para 0 cargo •

.5

Proa~

nQ

as inse
tipificados

1.5

em comisslo de
• fora dos cargos d1
, tera de operar no ambito aa mesma letra,

.5

nQ

20

INTERNO

DE ACESSO

Os candidatos aos concursos devem reunir todos os
sitos
vo pralo de admiss~o.

s

o artigo

llQ rlQs 6 e 8 do Decreta-Lei nQ lIO-A/BO, de 10 de

~li~

l data do encerramento do

informatica tera de
vinculaAo.

1987@

31 766 e 31

nQ8

31

fj

nQ 2:)

efectuar~e

CONCURSOS

1. Os candidatos aos concursos devem reunir todos os
s data do encerramento
respectivo prazo de
2, 0 Tribunal de
de e

19

( lil )

DE

Contas tem
dos concursos.

sitos
admiss~o.

a para conhecer aa 1

1987~ProcQ nQ

ida-

hi
do desdobramento dos fornecimentos n~o
formulado no Decreto-Lei nil 390/82. de 17
Setembro. que 56 0 consagra no artigo 62 nil 2 para 0
mento
trabalhos da mesma obra. no domfnio das
lenciando ponto no ambito dos fornecimentos.
2.
deixar de extrair-5e cQ
a 1
de serem os fornecimentos
de bens e
tos a concurso
ico ou limitado
vi do.
tuado 110 arti go 2411 do Decreto - Lei
nil 211179. de
• e. pOl" outro;
ao facto da admiss1hl1i-

L 0

114

(2 11 )
CONTRATO DE

dade do desaobramellto dos forllecimelltos. POl" forma a obter vaex;
0 concurso
i~
co. 5eria
sistema e 0 defraudar das fillalida~
des que lhe estlo

19

1987eProc@Qs

926 e

A

EVENTUAL DE

destitufdo do vfnculo e!

<II!!

U
ta b regras de
amento decorrentes dos artigos llll
a 142 do Decreto-Lei I1Q 41/84, de 3 de Fevereiro.

b

19870

PPOCm

nQ

27

DE

EVENTUAL DE

ni!o

CONTRATO DE TAREl!'A

1. Nenhum contrato
comecar a
r os zeus efeitos em
anterior ~ do vista do Tribunal de Contas
42 nQ 1 do
Decreto-Lei nQ 146-C/80. de 22 de Maio.

tar10r ao V1Sto e

de contra to de tarefa "trabalhos
",,,,··,,,,,''lonal'' para os
s}aMm do mais.
i
a
do contrato de trabalho a prazo certe
nos termos do Decreto-lei nQ 280/85. de 22 de Julho -artigo 1~
nQ 2 do Decreta-Lei nQ
de 3 de Fevereiro. na redacclo do
Decreto-Lei nQ 299/85. de 29 de Julho.

2. 56

12

198?@ProC!lB0 n!lB

198'7@ Proc$ n!l

19

a

o

CONTRATO DE TAREFA

lJ.tu• .LA't

Nos termos do artigo 172 do Decreta-lei nQ
de 3 de
roo com a nova
que 1 fOl conferida
Decreta-Lei nQ
• de 29 de Jul ho os Gontratos de tarefa c<lt'acterizam-se por
tel' POl'
a
de trabalhos
cos. 1StO ~.que
exijam habilitac~es OU Qualificac5es especiais de natureza e!
nos trabalhos normalS

30

A efi cad ill do

DE DESPACHO

invocada ill urgente
conv!
data anterior ~ do
artigo 32 nQ 1 do Decreto-Lei nQ 146-C/80

ni@ncia de

II' ill

12

n!l

o

DE TRA13ALHO

DE PROCESSO

E

deste Tri buna 1 - cfr. reso 1
e 22 de JUlho de 1986 e de 12 de Maio de 193/.
nos Processos nils 38 596/85. 39
e 7 508/87 - que
tota 1 de traba 1hI) resultantedo
d.e.
o 11 mite de 54 horas
to no art 1go 222. nil
Decreto-lei !'IQ llO-A/81. de 14 de

1"0

IIJ""'.......

A
'10 aespaCl

entrada em vigor dos novas

K.,.,. n!la 126

Excedido

vamena dura-

ilO

nil
OV~Qmnn~an~

quer d ili

rela-

n!l

.

devera

2

do

e

fundar-se em
ministerial. ficando condicionada l
e reoras de trans"!

tiva

0 praza
sto
• de 22 de Maio, ~
processo.

.6

A
no
ilO abrigo de norma
eil de teor
tiel) ao artigo 72 nil 2 do Decreto-lei nQ
.de 3 de Fevereiro.
incidir sobre 1ndivfduos que. mUlto embora sa encontrassem
fora dos
~ data da entrada em
do
nomeadamente 0
sito de
mfrrlmo •.

I)

1987 o Proco nfl

I)

P1"Od!8n9J 578

a

INTERINIDIIDE
A

constante e

E

nlio

mas de
contidas
das regras dos
62
reiro. 242 nO 3 alfnea
de 3 de Fevereiro,
-lei nO 248/85. de 15 de

no d1
nO 1 do Decreto-lei
e 250 n2 1 alfnea c) do Decreto-lei n2
com 0
152 do Decreta Julho.

1987. Parc!l.8 n!l.8 82

gos.

19

INTERINIDIIDE

.

19

Proce88o n!l.

LIMITE DE IDIIDE
ou meramente des 1
de senti ~o para
efeitos de
tornam-se inibels para exercer
cas no ambito do!>
artigos 742, 782 e 792 do Estatuto
de Aposentac~o) e ness!! medlda isusceptflleis de n~~mAA

para ()
de serlllc;;o.

do cargo, com

ca oeste Tribunal que oao
1ugares de acesso que sa encontl'em

1987 ~Proc. n!l. 36

e

fj

Proc. n!l. 34

I-'
Gl'\

N

DOS ESTABELE'CI)JENTOS
unv'AS ARMIWAS

PESSOAL CDlIL DOS ESTABELECIMENTOS MILITARES

s relativas as carreiras inviabi
falta de

za as

37

• POl'

n!1s

12

nQ
de 13 de
• mal1tem-se em vi gor
do Tr10unal Constitucional
icado no Diario aa
blica 1 serie. de 17 de Abrfl de
, e, de 1
amelltares
entre os
s a Portaria I1Q
de 13 de Outubro. que, no seu nO 5. estabelece 0
do dos 01
que irlio defhrl r as carre"! ras pr£
fissionais em cada estabelecimento fabril.
s1do
2. N!o tendo estes di
icados. continua por regulamen
tar a forma de recrutamento do
dos estabelecimentos fabris das Forcas Armadas.

L 0

Ac6rd~0

37 960 e
26

nQ

13

PRAZO

conveniencia de servi
relati
sabre que foram so11c1
mais
mentosinstrut6rios, os
s $6 foram remetidos a este Tribunal
decorridos mals de 30 dias, considera-se que, desta forma, foi e!
cedido 0 praIa maximo fixado no nQ 3 do artlgo 152 do Decreto-lei
nQ 146-C/80. de 22 de Maio.

26

17

Nos termos do artigo 152 nQ 1 e 2 do Estatuto da Carreira Docente
UniversiUria, ~
non" do
dos
s)YeS cOl'lvidados. em
a. () convHe do COllse 1ho

19

1987*Proc* nQ 93

~1

Os funcloll4rios
efeitos de
blicas no ambito dos
tuto de

ki6eeao

5

meramente desl1
do
ternam-se inabels para exercer
142. 78Q e 19Q do Esta-

A aus~llcia de habi11

como curse
de assessor.

i nvi abn h:a a
nQ

1 &1

, de 15 de Julho).

s de

198'1.

nQ

34

12

ProCe

nQ 121 21

PROVINENTO
1.

para a
em urn
to Born durante 2 anos consecutivos. fica
dos d1reitos
2. Os candidatos ~
56
rem
dl rei to
data da entrada em vigor do referldo Decreto-lei oQ 248/85.
tinham dois anos consecutivos classificados de Muito Bom.
19

1987&

Proc~a

nQe

35 142

6

Os candidatos aos concursos davern raun;r todos os
sitos
para 0
do lugar. l data do encerramentodo
vo praze de admissao.

a

19

198?$Proc~a

rgQa 31

'1~3

e

>ill>

PROVIMENTO

constante e
ca deste Tribunal que 0
estabelecido no artigo 142 da Lei nQ
de 26 de
Maio. s6 se aolica aos provlmentos oio precedldos de concurso.

1. E
me

24Q
2. Nos termos do nQ 2 do
Decreto-Lei nQ 44/84. de 3
de Fevereiro. os candidatos deverio reunir os
sitos
s
de
ate ao termo do prazo fixado no aviso de abertura
do concurso para dPresentacio das candidaturas.

86

REGIME DE

1987$PFOcesso nQ

L 0 arti go 279. ail lei de 14 de Junho de
por
s1 s6. fundamento suficiente para
quer
to
~ apenas uma forma de
que tera de assentar !luma norma substantlva
ssiva do
que sa
tends efectuar
de 28 de Abril do ano corrente
ferido nos autos de reel
nl'! 5/87).
2. Nos termos do
estabelecido do Deereto-lei nl'!
.de
22 de Maio. e jurisprud~ncia con stante e
eil deste Tribun~
os
mesmo
feitos per
conveni~ncia de
produzir efeitos em data anterior ao resp~
autorllador.

de

EXCLUSIVA

REGIME DE

o

de dedi
excluslva. constanta da Portaria nQ
de 6 de Junho. baseia-se no Decreta-Lei nQ
de 8 de
n!a tendo nada a ver com 0
no Decreto28 493. de 19 de Fevereiro de 1938.

198'1" PFOCe nQ 106

nQ8

De acordo com a
1985, nos
n!:!

resolu~!o

deste Tribunal. de 12 de Novembro
de
que sa encontram em
de 1
em
an~loga - sam
de
e
icado - n!o ha lugar a
oroQress5es nas carreiras corresoondentes a cada

19

PFOCe nQ 109

r a data anterior ao
lnvocada a

• sendo i
nlo incidente sabre os actas mais concretas e
nem 1
no desenvolvlmento normal
tidos da admini
dos aetas adm1nistrativos de
32 nQ 2 do
Decreta-lei nO
de 22 de Maio. 13Q do Decreta-Lei
nQ
42 800 de 11 de Janeiro de 1960. e 52 do Decreta-lei nQ 48 059,oe
de 23 de Novembro de 1967).

n!2 11

li

JJ

s6 actua no ~mbito de cargos a que
ou vencimento de lab-a. cfr, resulta "a
252 nQ 3 do Decreto-lei nO 41/84. de 3 de Fevereiro.e con!
titui a114s exi
comum aos derna"!s instrumental> de

bUllal. a
do em conta

Haaoe Drevistos Delo dtado <.Ii

coma

12

1987Q

PPOa~

n~

11

n!2s

12

0

<.Ii

e

uniformemente
ser feita para
a
confronto entre a
do
2SQ do Decretode 3 de Fevereiro. e 0 que sa d1
nil aHnea h)
9Q da Decreta-Lei n2 165/82. de 10 de Maio. bem
no nQ 3 do mesmo artigo 250,
nao

0

6

26

n!2 49

DE PROVIMEIITO

DB

Os candidatos devem reunir e provar os
sitos
$ e
0
"ate ao termo do pralo fhado no aviso de
abertura do concurso para
das eandidaturas". devendo
os
VO$
5er
da
» sob pena de exclusio aa li~ta de coneorrentes artigo 220
nO 1 e4 a artQ. 240 nO 2 do Decreta-lei nQ 44/84. de 3 de ~~u~~~i

chis para

roo

26

113

constanta e
eil deste Tribunal que 0
estabelecido no artigo 142 da lei nO 8/82. de 26 de Maio
56 se
ita aoS
nao
de concurso.
Z Nos termos do nO 2 do
242 do Decreta-lei nO 44/84. de 3 de
Fevereiro. os candidates dever~e reunlr os
sitos
s
de
ate ao termo do prazo fhado no il.vl so de abertura do
concurso para aoresentaclo oas candidaturas.

i:J6UUUU

26

PJ:>(}C" n£ 7

DO ACTO ADNIIIISTRATIVO

o prazo
sto
ca
do
S.T,A •• 282 e 472 do Decreto-Lai
• de 16 de Julho. para
I) exercfdo do
contentioso do mesmo. invlavel sa torna a
formulada com base em novo
de
acto revoQat6rio. num e Dutro caso relativos ls mesmas pessoas

1987$ Autos

UlJrI.a.(Jao n£

o artigo 72 do Decreto-Lei n2 26 757. de 8 de Julho de 1936. ao
por que 0
dente e os vi
. daS Cami $s5es
ras s!o de livre escolha e nomeacllo do Ministro. nW1C.il
ser
5e
v1011das normas gener1cas que
tais
0 elsa
do artigo 78n do Decreto-lei
9 de Dezembro. que prescreve nlfo
remuneradas
em
do Estaao.
ieas. inelu1ndo os
$mo:;; de ,..""",.rI",,,,,
econ6mica. sa 1110 110S casas
t'I dos por 1.i.
~

79

TEMPO DE

L Nos termos do artigo 422 nQ 3 do Decreto-Lei nQ
• de 15
de Julho. 0 disDosto no artiQo 152 nil 6 do me5mo diploma - re
ex;

GOS

Muito
Born durante
imediahmente inferior - fica
consecutivos na
so "sem
dos direitos
2, Os cand1datos l
56
tinhando1s ano!>
data aa entrada em vigor
d1
secutivos classificados de Muito Born,

26

As transi
para os novos
apenas s~o v16veis nos
sos termos do artigo 372 do Decreta-lei nQ 41/84. de 3 de Feve~oi
rOt 56 sendo
a transi
para 1etra imediatamente
~ detida na hio6tese de
supress~o da cateQoria detida,

a

ProCo nQ 29

l:jBSSaO

S

19870

Proc~s

nQs 128 461 a

"

URGENTE

DE

URGENTE

conveni@ncia de servi~o tern de ser
declamembro do Governo
• sende i
de
n~o incidente scbre os aetas mais concretos
rep!
tidos da aamini
oem inserfvel no desenvolvimento normal
dos aetas admi ni str'ati ves de
32 n!.! 2 do
Decreto-Lei nQ
• de 22 de Maio. 13Q do Decreto-Lei
n!.!
42 800. de 11 de
ro de 1960. e 52 do Decrete-Lei nQ 48059.de
23 de Novembro de 1967),

1.

de 22

1987.Proe~s n.~s

B

de

convenH!nno prazo de 30
flutOri zador.
ate consta.nte do
nQ
• que a urser declarada. sam
do Governo

Ii!!

12

DE

2.

12

Proc@ nQ 97

lIRGENTE

IHUJ::dWv.J.R

lIRGENTE

DE

Nos casos de
conveni!ncia de servi~o reconhecida por lei
os processos de
de
dever~o tamb~m ser rem~
ti dos ao Tri buna 1 de Contas no praza de cento e c1
dias co,!!
tados aa data do
ministerial ou do 10fcio de
artigo 162 do Decreta-Lei nQ 146-C/BO.de 22 de Maio.

26

12

1987" P:roc!2a nQa 26 563

de vfncul0 a
iea e da
idade de
te
nos termos do
72 nQ 2 do Decreto-lei n2
/84, de 3 de Feverei
exercfcio ini
de
mais
tr~s anos. a tempo completo e com

2.

que fel 0 prazo de validade do concurso. os aetos administrati
ao mesmo referentes
cados "a
"sl'lo
nulos oorQuanto vi ados de violacao da lei.

DE

estabelecido no artigo 32 nQ 1 do Decretode Maio. e conforme
e paC1t1ca deste Tribunal.
Resol
processo 112 21
feitos per
conveni~ncia de
r efeitos em data
anter; or ao I"I><:nl>rH

a

1. A

filW.J.l!dWv.J.R

.19

~

20

ao
de norma
2 do Decreto-Lei nQ
incidir sobre indivfduos que. mUl
sem a
fora dos
.entrada em
do dl
nao satisfacam nomeadamente 0 reQuisite
mfnime,

A i

~

fj

de

das
1. Os funcionarios dos
culados a Admini
2. Os mesmos funcion4rios que fossem
de

tes dessa Admlni

as locais

estao

Administrarir a
ldade de
"contassem mais de trils anos

de serlJilto iol

shel.

26

n~o

198'10 Autos

IIDMINL5TRATIVO

olio foi executado !lem
0 "''''''1'''''''
visto do Tribunal de
par
Canta!. oevera entender-se
hA~+~~~ ormente ..
despacho de i
de 17 de
2- 0
titutiva de
dlreltos Ja executadO.
ser
de 2
Junho de
• que
a
de 3 de
ro
1983
doutrina do
artigo 215Q nO 1. al, c). 2182 nQ 1 al. a) e 230Q do

1- Se efecthamente

efic4ci

o exercfcio

cumulat1vo de
leas olio
lear
vidade par
or Is 54 hara! semanals, "ex vi" art1go
222 nQ 2 do Decreta-Lei nQ l10-A/BI. de 14 de Maio.

de
1987$Proc~

2

n£ 114

AGENTE IIDMINISTRATIVO

1987~PPOa~ nQ

1987.Proc~

......

A aus~ncla de
0 •
iea atendfvel para efeitos de
concurso.
• face do artigo 7Q do Decreta-lei nQ 44/84. de 3
de Fevereiro. ou do artigo 42 do Decreta-lei nQ 75/85. de 25 de
- no ambito restrito da actlvidade docente - obriga a que
• ainda
a margem dos
dos
de auotas. cfr. artiao 142 nQ 2 do cttBdo
to-lei nQ 41/84,

23

23

111

""Mn.~{.nV

n£ 19

DE VISTO

do vista com fundamento em falsidade de documentosou
• cfr,
12 nQ 3 do Decreto-lei n2
• de
22 de Maio. restringe-se aDs actos de
de cargos ou
lugares,
2. 0 erro de facto na
do
de servi~o. no ~mbito da
atribul
das fases, e porque esta n!o consubstancia um
menta de cargos au lugares. s6 ~ imDuan~vel contencl0SB!nente.

1987~Proc~

i-'

JU.JutCiIlMJSN1V

DA

DE RECRUTAMENTO

o

do
no cargo de i
da
de
de ~rea de
fazer-se de entre funciom1rios nlio
smo. nlio detentores da
OU outra a esta
• sem 0 mfnimo de 9 anosde experi@ncia Drofissional.

Trabalho

'c:",<> ..h"

atrav~s

23

nos termos do
de
que servia de base
cialmente esti ada, como de
se tratasse. nlio ~
s se traduziria
exist@ncia. par
i
nido. de pe!
, constituindo uma
soal al~m do
• em carreiras
fic4vel discrim1
i
carreiras enos
concurso.
52 do Decreta-lei nO 41/84. de
15Q, nQ 2 do Decreta-Lei nQ
• de 15/7).

A atribui

!J

nQ 40

nQ

e

CARREIRAS

LOCAIS

do nQ 6 do
152 com 0 nQ 3 do artigo 42 Q,
ambos do Decreta-lei nil 248/85. de 15 de Julho, resulta que
56
beneficial" cia
de urn ano de
de
quem ~ data da entrada em vigor do mesmo
contar 2 anos de
na
a. cla5si
cados de IOMuito Born",
2- 0 Tribunal de Contas tem
para
da
iarldade dos concursos em que se fundamentam os
tos

1- Da

:1

.Junho

1!J87$Proe~@

28

uniforme oeste Tribunal que e 11
a dispensa
de concurso
lco ou limitado, devendo a a5sembleia
liberativa
, caso por caso. as
fundamentadas do
executivo solfcitando tal dfspensa. como se prescreve no oQ 4 do
82 do Decreto-lei I'll:! 390/82. de 17 de Setemby'o.
ell

[I

CARREIRAS

1.

DE

Tribunal afirmada em ja numeros~
de 3-2 e 19-5 de 1987
110S
0 112 6 do artigo 152 do Decreto-lei nQ
• de 15 de Julho. fol declarado suspenso ate
~ revisao do sistema de
assifi
de servi~o
0
artigo
42Q nQ 3 do mesmo di

resol

sa cHam
Processos nQs 124 461 31 142.
5

os direit~
2. Todavia. no referido artlgo 422 sio sal
ridos e 0 el1tendimento correcto do
ha-de ser 0
de atender l
de urn allo estabelecida 110 nQ 6 do
152, n05 casas em que, a data da sua entrada em vigor.
havi am
dOl s anos de
c1 assifi cad os de "MuHo
Bom".
1987ePPQa~s nQs 46 400 e

L

a deste Trilnmal afirmada
resol
das
se citam as de 3-2 e 19-5
Processos n2s 124 461 e 31 142. 0 nQ 6 do
to-lei nil
» de 15 de Julho. fol dec1arado
a revisao do sistema de classifi
4211 nQ 3 do mesmo diploma.

em ji!. numeros~
de 1987
nos
152 do Decresuspenso ate
artigo

2. Todavia. no referido
4211 sao sal
as direit~
ridos e 0 entendimento correcto do
to ha-de sera
de atender a
de urn ano estabelecida no nQ 6 do artigo
152. nos casos em que, ~ data aa sua entrada em vigor,
se
haviam
dois anos de servi~o c1assificados de "Multo
Born" •
(}

1987.PPQa~s

nQs 46 400 e

e 46

DE

'VU'''''-'-cJ'JrAV

A circunstancia de os concorrentes n~o deterem
data de
da em vigor do Decreto-lei nQ 248/85, de 15 de Julho, dais anosde
> obsta a que ~ face do artigo 42Q nO 3
do
possarn beneficiar da
urn ano para efeitos
, nos termos do artigo 15Q nQ 6,

J50

48 J5[j2

DE

1. 0
ministerial autorizador da comiss~o de servi~o
rido no I!.mbito do servic;o de or1gem nio 51.'! confunde com 0
cho ministerial de provlmento. a proferir Dela entidade
"ad
ow interessada. e
haver
mento.
2. Dever4 ainda 0 aeSDaCI
base
a par

1987~

PJi:'>oaQ rifl

CONCURSO DE

l:"RUlI'JULRU

A circunstancia de os concorrentes na~ deterern
~ data de
da em vigor do Decrete-Lei nQ 248/85. de 15 de Julho, dois anosde
servi~o na
a. obsta a que ~ face do artigo 42Q nO 3
do
mesmo di
possam beneficiar da
de urn ana para efeitos
de promoc~o. nos termos do artigo 152 nO 6.

1. Nos termos dos nOs 1 e 2 do
24Q do Decreto-Lei nQ
os candidatos s6
ser admitidos a concurso se reunirem os
sitos
s at~ ao termo do prazo fixado no
vo !
visc.
2. 0 Tribunal de Contas tem
a para connecer da
idade a
aridade dos concursos em que se fundamentam as actos
tos ao seu

n!ls 48 352 a

30

2

1987. Proe5!.s.n!ls. 9

a

9

CONCURSOS
Embor«

0 Decreta-Lei nQ 238/85. de 8 de Junho,
ta a
dos concursos que tenham sido abertos
em
vigor do Decreta-Lei nQ
de 3 de Fevereiro. tal
de de
sti
somenta diz
to aa prazo de validade dos
concursos e n~o aD
de mals vagas do que
as para
que 0 mesmo concurso

1

do nD 6 do artigo 15D com 0 nQ 3 do artigo 42Q.
1- Oa
ambos do Decreta-Lei nQ 248/85. de 15 de Julho, resulta que
beneficiar cia
de urn ano de
s6
de
quem ~ data da entrada em vigor do mesma
V1\;0 para
diploma 1
contar 2 anos de
na
a. c1
cados de "Muito Born",
2- 0 Tdbunal de Cantas tern
para
ar di:!
dade e
aridade dos concursos em que se fundamentam
<l.C

CONCURSOS

CONCURSOS

Nos

do artigo 131:1 nQ 2 da CRP, III
cado.
vado de
to de Qual
dever em razilo do sexo.

vn

A~+~~~~O do
sito habilitaclonal exi
lmente para
• consubstanciando urn
o
do acto. POl" esse facto !
nulavel. obsta ~
do vista em sede de fiscali
prevantha do.
idade financeira dos aetas da Administraclo Publica.

do. bene.fi c1 ado,

u;

PreaS!. n!l 1 &

IJO

CONCURSOS
Uma vez limitado

0

ambito e validade do concurso ao

CONTRATO DE
de

de

mo.

IJO

&6 66& a &6

Prea", n!l 1 IJ

ter-mos do
172 do Decreto-Lei nQ 41/84. de 3 de
com a nova
dada
0 artigo
unico do Decreto-Lei nl:!
de 29 de Julho. 0 eontrato de aven~a caracterlza-se POl"
ter per
no exercfcio de profiss~o
beral
to

Nos
1"0,

DE

DE FORNECIMENTO

os contratos de aven~a que contrarlando os artigos 12
n2 2. 42 n2 1 e 82 do Decreto-lei nQ 146-C/BO, de 22 de Maio, prE.
duzam efeitos anterformente ao visto. ou sejam destitufdos de in
Tn~~r~n de cabimento.

23
Junho de
10 903e 10 904/87}$

1. Diverso e 0
do contrato de exclusivo. que
ter
gar quando a autarquia e titular de bens au direitos
ceda a outrem;
2. A dispensa de concurso publico 56 ~ possivel nas circunst8ncias
tipificadas no artigo 82 do Decreto-lei nO 390/82. de 17 de
tembro;
3. Mesmo assim tal
deveri ser tomada em assembleia deli
va. conforme nO 3 do mesmo artigo;
4. Face A ausencia de cauc!o. de definl~lo do montante do contrat~

n!1a 10 899.,

CONTRATO DE

(211)

de
0
ficativo de actua~ao diversa e de simples
consulta a
menos tr~s entidades, e apesar do tabelamento
do pre~o de venda ao
ieo dos
tidos por irrelevan
0 contrato de fornecimentode
tes no caso em apre~o,
combustfveis e lubrificantes
nQ 1 alfnea b) e n2 6 do
artigo e diploma).

30

1987$ ProaQ

(HI )

n-Q

55

DDli"C!'ItflJl

Atentos os condicionalismos restrltivos dos
s
obadas na rubrica
siC!o de
flcados". deeorrentes dos Decretos-Leis nQs
41/84, de 3 de fevereiro e 330/86. de 12 de
• e a aus@nciade
i
de cabimento. tal como exige ainda 0 artigo 82 do
to-lei nQ 146-C/80. de 22 de Maio,
os contratos de
a
a1, fundados no
unico do c1
de
do Decreto-lei nQ 330/86.

23

1987@ ProaQa nQa 21 219 a

I-'

CONTRATO DE

DE

CONTRATO DE

A coordenadora do sector alimental" n~o
"""''I'"'''''' do contrato de
de servic,;o ao
172 do DecretonQ
de 3 de Fevereiro,
lugar vago no

A

30
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1987 .. Proefl n!!. &2

CONTRATO DE TAREFA

1987@Proe~

A TEMPO PARCIAL

servi c;as 11
al qua.!).
obstante a
• 0 seu oejecta n~o seja a
"""''''''1.'''''' de trabalhos
cos de natureza
onal. design!
damente POI" os mesmos se traduziram em vulgares trabalhos de 1
za Drestados aito horas POI" aia ao 10ngo do ano.
do,

n~o

23

1987.Profl., n!!.

31

CONTRATOS

1. Nos termos do artigo 172 do Decreta-Lei nQ
de 3 de
re1ro. na
do Decreto-le1 n2 299/85, de 29 de Julho. 0
contrato de tarefa tern POl" ob.iecto a "execucio de traba 1hos es
de natureza
2. Nos termos do artigo 4Q nO 1 do Decreto-lei nQ
de
22 de Maio. 0 contra to de tarefa n~o pode oroduzir efeitos an~es do visto oeste Tribunal.

::;

DE

n!!. 1

1. Cabe a este Tribunal. nos termos do artigo 12., n2 2 do
to-Lei nl:!
• de 22 de Maio. verificar se os documentos
tos a visto estlo conformes com as leis em vigor e se os
encargo5 deles resultantes t~m cabimento em verba
i cive 1.
2. Nos contratos de tarefa ou avenc,;a.
stos no
172 do
Decreto~lei n2 41/84. de 3 de Fevereiro, com a
que
lhe foi conferida pelo D.l. 299/85. de 29 de Julho, dever~oser
'IDS
concretamente descritos os
de forma a per.

.""J

DESCONGELANENTO

cos
" e na

do contra to de

sta no Decreto-Lei nU

• de 22 de
A ausencia de vfncul0 ~ fun~~o publiea atendfvel para efeitos de
concurso. seja ~ face do artlgo 712 do Decrete-Lei nQ 44/84. de 3
de Fevere1ru. ou do artigo 42 do Decrete-Lei nQ 75/85. de 25 de
to restrlto aa actividade docente - obriga a que
os provlmentos, ainda que ~ margem dos quadros. sejam precedidos
de descongelamento de quotas. cfr. artigo 14Q nQ 2 do citado
nQ 41/84.

1987@ProcQa nQa 129

LEU.,_LR

de 198?ProaQ nQ 111

".f1~,.L""

TEMPORAL

constante deste Tribunal, com base nil. i
312 do Decrete-LEo!'1 nQ 146-C/BO. de 22 de Maio,e face
a todo 0 sistema
slativo sobre a materia que. mesmo em caso
de
conveniencia de servi~o. os efeitos do acto de
to nunca
reoortar-se a momento anterior ao do
cho oermissivo

2

2J de

TEMPORAL

1. Nos termos do artigo 4Q nil 1 do Decreto-Lei nQ

• de 22
de Maio, nenhum contra to
come~ar a produzir efeitos em
til anterior A do Vista do Tribunal de Contas.
2. A necessidade de i
de cabimento.
ta
0 artigo 8Q
do Decrete-Lei nQ
• supra referido. decorre da final
de do visto do Tribunal de Contas de, nomeadamente. verificarse
os encargos "t~m cabimento na verba
leaalmente <1011cave]" - (artigo 12 nQ 2 do mesmo diploma).

198'l@ProaQ nJ2
9

198?ProeQ

n,Q

1

TEMPORAL

(Iil )

deste Tribunal de 20-1. 3-2 e 5-5 de 1987.
processos nQs 113
• 98 061/86 e 11

1. Os normativos constantes dos artigos 3Q nQ 1 e 4Q nQ 1 do

to
nQ
diolomas.

.de 22 de Maio. prescrevem que os efeitos dos
oucontratos s6 oodem suroir deoois do vi$as ex~ep~ue5
servlgo - e no
tadas e arrendamentos -

2. Este

rnnhoce

ros.
No entanto. mesmo nestes casos
sempre como marco balizador da

0

aespacr

a efeitos nlio fi

autorizador funciona
de QuafsQuer efei tos 9

o artigo

39Q do Decreta
arnentar
de 28 de Maio.
a
do Dessoal que. sam
habl1i
1iter~
a data aa entrada em
do diploma. se
servigo fora dos
e reunisse os
b) do
6Q do Decreto-Lei nQ 41/84. de 3 de

intearac~o

_I,.,.. ",,,...

1987.Proc!!. nE 150

A
nos
havera que
clonal1smos decorrentes da lei
a1idade Dele di

tar nio apenas os condi
em sede de

Feverei roo

16

1987.ProC!!.B nEB 14 022 e

23

nE

\".0

INTERINIDADE

o

(J

392 nil 1 do Decreta
que • dati da SUI
a 1

medida em que I fnterinidade n~o confare a titularidade do lugar. torna-se lnviivel • face do artigo 252 nil 3 do Decreta-Lei nQ
41/84. de 3 de Fevereiro. I requis1~io para I
em que a
funcianarioestlver orovfda inter1namente.

NI

23
14 "146/8'1).

n!l 123 810

23

Procfls n!ls 14

INTERINIDADE
N~o ~ vi~vel 0
fnterino de funcion~rio
co em
glr inserfdo nl Admin;
PublicI Central. por aus~ncia de
cula atendfvel para efeitos dos Decretos-Leis nils 41/84 e
3 de Fevereiro.

23

198'1®Procfl n!l 21

INTERINIDADE
mnv'or,oClP.

artigo

por

aus~llcia

de requisito habn itacl ona 1 exi

41Q nil 3 alfnel a) do Decreta-Lei nQ 248/85. de Hide Jul

de provimento interino no cargo de assessor. relativa a
indivfduo apenas detentor do 51l ana do curso lndustrial.

I

23

81,.",1>&",

1987oProcfl n!l 2fj

INTERINIDAIJE

INTERINIDAIJE

Os lugares de acesso vagos n~o s~o
s de
ter1 no. face a fO osofi II emanente da
• mils si m de
mento mediante concurso de
de entre funcionirlos da
imediatamente inferior. ou por recurso 110 artigo 12 do D.l.
n2 27 199 de 16 de Novembro de 1936.

23

da
ill estrutura e efeitos dos
circulares os pr.Q,
vlmentos interinos Ilio sao naturalmente viiveis nesse ambito.

Marc~

198'1 .. Procfl n!l

CIRCULAR

RECONVERSllO

MarCEl cia
estrutura e efeitos dos
circulares os
vlmelltos i Ilteri I1()S 1110 slo natura lmente vi iveh nesse ambito.

198?d'PPoe.

n!l 12

30

112

sa verificar II recollvers~o dos t~clllcos auxil1ares em of1ciais
admlnistrativos. nos tenrulS
stos no artigo 392 do Decreto-Lei
nO
• de 15 de Julho.
010 est~o
Ila irea de
recrutamento para a carreira de tesoureiro que. de acordo com 0 ar
tigo 212 do mesmo Decreta-lei nQ 248/85. se restringe aos oficiais
administrativQs.

At~

2

198'1 ®Proefl n,J!.

REGIME DE

1.,.fH,AU

EXCLlJSIVA

"0
sto nos artigos II:! e 2Q do D,L nQ 1/83. de 3deJa
neiro q
obedecia a lima regra slstem~tica de anualidade em rela :
a toctas as 51
dos docentes universit4rios em dedi
exclusiva. com infcio em 1 de Janeiro de cada ana.
quer que
fosse a data da
da decl
de renuncia. desde que felta no ano anterior",

198?w

'Acordiio
Recupao

REGIME DE

Nos termos da re501
ao
que exerce
estlo vedadas as
ras,

n£

JLIWUUJR'Vi"lV

deste Tribunal, de 12 de Novembro de 1985,

em

servi~os

em reQime de instal
nas
vas

1987eFTocQa n£a 77 638 e

9

REGIME DE

No ambito dos
ha' 1ugar
t~ncia

aMm do

de

de instal
Illio
nas carreiras. face a inexisainda que a coberto de 110'10 contrato

1. A

o

vendo os
Servi<;;o

'IDS

a Dutro
encargos ser

sitante" - artigo 25 2nQs 1 e 2 al.

nQ

41/84,

2, Cabe a este Tribunal verificar se os documentos
to esUo conformes com as leis em lIigor e a correq;;l!o jUrldiCo
que
cam - artigo lQ I1Q 2 do D,l.

-financeira das

nQ 146/80, de 22 de

Maio.

o

constante e
Cil do Tribunal de Contas que a
urn instrumento de mobilidade que s6
ser utiliz!!
lugares a que
vencimento de letra i
~ que
tado det~m no lugar de origem,

9

Por
25Q do Decreto-lei nQ 41/84. de 3 de Fevereiro.
1
a Hnals a) e
do Decreto-lei nQ
vel a
de funcion~rios
cos para a Admini
Publica Central n~o 56 porque destitufdos de vfnculo a esta como
porque 0
inserto no
ro desses di
apena5 se
Cll ~ Adml

1987mPree!!. nf!. 46

83

1987.

nf!. &8

REVERSlfO DE VENCIMENTO

e urn instrumento de mobilidade confinado a Administra
PQblica Civil. nao
pOl" seu intermedio recrutar-se pesMilitar.
soal inserido na Admini

A

30

n!l

117

Face ~ alfnea g) do nQ 1 do artigo 1Q e ao
3Q do
tuido no Decre-Lei nQ 146-C/80. de 22 de Maio. e ao
to-Lei
, de 26 de Junho, apenas da lugar ~ revers!o
do
vencimento de exercfcio a situavao de efectiva
de
tida ex~ressa e concretamente
ica~ao ae tal despacno
no
ormente ~
visado pelo Tribunal de Contas,

8

PreeS!. nf!. ;'54

I-'
W

REVERSliO DE VENCIMENTOS

esta condicionado.
do.

A reversfio do vencimento
vi sto e Dub 1i

,'i6SSaO

1987.PracQ

23

Nlio apenas porque
de

nQ

58

lugar se encontra va go efectivamente,
pOl" substitui
no antecedente e 0
r efeitos retroactivos
a
ativa 0.0 cargo de chefe de divis~o.
conforme
artigos 39 do Decreto.Lei nQ 146Decreta-Lei nQ 191-F/79. de 26
• de 22 de Maio. 112
de Junho e 122 nQ 2 do
nQ 180/80. de 3 de JUllho.
0

ProcQ nQ

A remessa de
me de substi
zo do. substi
suas fu
Decreta-lei nil

li6S8liO

em

di 1"1

sua totalidade
32.

2

1. A falta de

.h,.."g",..

0

pr!
as

nQ

1 do

1987. P-racQ nQ 35 li

reestruturador das carreiras
para efeitos dos artigos 1111 n2 4 do Decreto-lei nl:! 191-F/79, de 26 de Junho e 122
nQ 2 do Decreto-Lei nR 180/80, de 3 de ..lunho.
ica~ao

do di

com esse ftmdamento. defraudanescopo
transformaria esse
natural mente preCarlO e transit6rio em definitiv~.

2. A

do

30

14

ol'll>

TEMPO
Da
-lei

oR

NA CATEGORIA

do artigo 15Q com 0 artigo 42Q. ambos do Decreto248/85. de 15 de Julho. resulta que a
de tempo de
tos de

do

40

»

ate

Face ao artigo 23Q nQ 2 do Decreta-Lei nQ
de 3 de Fe\/ereir~
a transferencia apenas
operar para lugar dos
a meSma letra de vencimento. obser\lados Que sejam os re

de servi~o»
di
» sa ~
da entrada em. vigor do
sa \/eriftcassem j~ os necessari os

Decrete-lei

nQa 40 829 e

16

Nos termos da al. a) do nQ 1 do artigo 372 do Decreta Regulamentar
nQ 41/84. de
• em
sOes constantes
do
anexo i10 Decreta-Lei nQ
• de
• 0 exercfcio i
no de
de tecnlco
or de 2g classe ~
ra a um
t~cnico auxiliar de 19 classe que. na trans;
tomadas em
conta as flll1cOes efectivamente
e n!'fa tamb~m a letra
~A~~QCnflnAQn+o ao cargo de interinidade.

.'iDPI;p<nn

23

Y'.!l 30

de

1. As transi
go 372 do

stas na alfnea
do oQ 1 do
amentar nQ 41/84. de 28 de Maio. operamhabili
a
que
funcionario
a mesma letra de vencimento ou imediata nao se verifique coincidencia de remune-

2. A 1etra de venclmento a que a 11 lfnea b) do nQ 1 do supra
nado artigo 37Q se rerere hi-de ser 11 do lugar de origem e nio a
letni do cargo que interinamente exercia.
16

19870

~e~ nQ

21

16

198'l.Proo~

nQ 26

I-"

eo

\Jl

URGENTE CONVENIENCIA DE

Vlll'l.J..l!.l'Il.i.J..R

t juri

a constante deste Tribunal. com base na interpret
do artigo 32 do Oecreto-Lei nQ 146-C/80. de 22 de Maio, e face
a todo 0 sistema
slativo sobre a materia que. mesmo em caso de
con1fenH~ncia de servico. os efeitos do acto de """,,,;,,,,,,,,1-,,
a momento anterior ao do

2

n!l

_TUMhn

URGENTE

DE

198'1.

Pro(,!f!

deve ser
de .~~~~+rt conveni~ncla de
o artigo 311. nQ
cia
membra do governo
a essa que e
2 do D.l. nil 146-C/80. de
11 firme e padfi eil deste
bunal.
2. Conforme 0 Tribunal de Contas
decidiu. deslgnadamente. nos
tos de Reclama~~o nQ
• um
ratifieador nao tern virtualidade bastante para dar effc~cla a urn acto administrativo a~
terior praticado per quem 1'110 tinha
s para 0
rir.

1. A oed

9

n!ls 40

URGENTE

Tern sido
a deste Tribunal,
constanta do Assente
de 7 de Abril de 1987. no Proeesso Extraordinario nQ 2/86. - que
a
conveni~ncia de service s6 Dede ser declarada Dele mem
bro do governo

9

DE

n!l 48

e

DE

A remessa
do processo, uma vez decorrido 0 prazo de 30
dias Ii que se
152 do Decreto-Lei nO
• de 22
de Maio, ou a n~o
e prova de
do mesmo prazo.
nos termos do nQ 2 do cftado artigo, inviabiliza 0 processo de vis¥
to.

23

198'1.

n!l 135

URGENTE

DE

VALIlJAlJE DO

apenas
ser fnvocada
• nlo constftuindo POl" forc;a da sua

1. A

natureza
de
2. 0
ministerial ulterior de ratifi
nlo
efi eiki a retroact1va a tal acto. ,,411 do mas 1neficaz.

o Decreto~lei
r

1987.ProcRa nQa h 971 e

30

o",V/l.W<JUff.

nQ 238/85. de 8 de Junho •
de validade des concursos abertos poster1ormente ao
-Lei nQ
de 3 de Fevereiro. n~o a sua extensio para
vagas

2

1Il~m

das

1987. ProcR nQ 17

VINCULO

1. 0 exercfcio das
de monitor. conforme resulta expressamente do artigo 12 nQ 2 do Decreto-lei nQ 35/85. de 1 de Fevereiro. nlo confera 11
idade de
administrativo.nome!
damente para efeitos do artlgo 1Q nQ 2 do D,L, 44/84. de 3 de
Feverelro.
2. Conforme
a unlforme e
• 0 Tribunal
de
Contas ~
para
ar e decfdir sabre a
1daentre muitas. as resol
de 5
de
19 de Novembro de 1985. e 19 de Maio de
nQs 27 090/84,51
e

16

198?®FPocR n£ 113

A
de vfneulo~
iea atendfvel para efe1tos de
concurso.
l face do artigo 7~ do Decreta-lei nQ
de 3
de fevereinl. au do artigo 42 do Decreta-lei nQ
, de 25 de
to restrito da acti
docents - obr1ga a que
ainda que l margem dos
de Quotas, cfr.

P"Ii'Vlpo."

nQa h'7 948

VISTO

VISTO

1. Nos termos do artlgo 4Q nQ 1 do Decreta-Lei nQ 146-C/80, de 22
de Malo, nenhum contrato pode come~ar a produzir
tos em
ta anterior A do Visto do Tribunal de Contas.
2. A necessidade de i
de cabimento,
0 artigo 82
do Decreta-Lei n2 146-C/80. supra referido, decorre da fina11
de do visto do Tribunal de Contas de, nomeadamente, verificarse
os encargos "tern ca.bimenta na verba ort;amental 1
apllcavel" - (artigo 1Q nQ 2 do mesmo diploma).

9

nQ

1

(2i'! )

sempre como marco balizador aa produ~~o de
squer efeitos - cfr. as resa 1
deste Tri buna 1 de 20/1, 3/2 e
de 1987b
vameote ,nos Processos nQs 113

.98 061/86 e Il3Iq'

/87.

9

198?®PPOCfl nQ :;0

(H)

1. Os normativos constantes dos artigos 3Q nQ1 e 4!nQ 1 do Oecreque os efel to!> dos
to-Lei
• de 22 de Maio.
r
s do visd1
ou contratos 56
to do Tribunal de Contas.
32 nQ 2
2. Este ori
conhace as ex(:epci'5E!S
nQ
2
dQ
conveni~ncia de servico - e
tadas e arrendamentos -

fil1anceiros.
No entanta. mesmo nestes casas

0

il

efeitos

0110

autorizador funciona

