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BOlETlM DA lJIR}<~C~AO GErtAL DO TlIBUNAL DB GO TAS 

DUAS PALAV~J\S DE 
INCITAJ~' :1TO 

pelo 

Dr . 1VJ.Clnuel da CunLo. e Costa Mar'lues .·!<'no 

o nlimero cOI,lemol'st ivo do pri. el.ro Dl."e1'O'11'l.0 
do Bole tlm cia DlreC\}aO Geral do 1 l"l.bunal de Cont'.." Ul' 
o qual se me pedem duas pal avras, cons tl. tuir:, certal:lOn 
te, uma prova do gosto pe10 estudo oue ale t(jla d s nvcl 
v i do entre os funcionarios desta casa; e1 s telTI fll.TOIO lu 
gar onde proponl1am os problemas que o· exe cicio cl s SlaS 
fung5es Ihes suscita; a co,~e~@ncia que se reconnee ulTI 
mui tos a louvavel inclinagao de a cuJtivarem, 0 justo 
se jo de valorizarem urn Boletl.m que, de algum modo, r'e1)r8 
sentara a sua quaIl ade, se mostrara, assl.m, neste lums 
ro comemorativo, e com isso sentira uma Grande ~_tl.sfa~ 
StaO nao so 0 Dl. rec tor-Oe l'a l que torllou a inl.ci ti va e 0 
publl.car, mas tambem 0 corpo uos jUl'Jes que tGm e ses 
funcionarios por colaboradoreso 

E grande a vantage 1 tia reco] ba d a d.ecls~eBa.o 
Trlbunal, sua dl.stribui ao Je]os fUlCl.Onarios, e onhecl.
mento ,t>or tudos e]es das ",roblemas PIOPO tos em seetOl 
dlferentes c..aque] es ell que tpaball13m a que l.ntcl as m 

s fUi1l:s'oes da carl'ell'a que encollle.'am; mas me areca qu3 
o melbor servl.90 que 0 ~oletim l11es presta e 0 e 11 es 
oferecer ocasiao de d JSc.wo] verem 0 seu proyr'lo meri Lo 
pelo estudo reflectl.do das lel.s que ~egulam a fl.scali2a 
gao, pel a exposl.~ao ne tOul.ca aesse estudo em t, balJloB 
escrl.tos, e ~elas es onsablllaades que se assumem com 
a publIca ao desses tr'aball10s 0 Isto sem ~squccer que jus 
to e que bs funeionarl.os dlstlntos se fag m conlec r ~ 
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que necessario e que sejam conbecidoso 

o Boletim e urn esbo90o Este primeiro ana foi 
de experiencia de possibilidadeso A1nda, de urn modo ge
ral, porque apenas quanta a urn ou outro ac6rd§o m 1S im 
portante das sec90es, visto que os do plenario s50 pu~ 
blicados, ele nao atinge urn interesse que exceda 0 1nte 
resse interno do Tribunal de Contaso Depende de diver~ 
sas circunstancias, mas tambem depende dos funcionarios 
que ele 0 atinjao Os meus votos sao os de que, neste n~ 
mere comemorativo, que 111es pertence, ofere9am, pela c,!!! 
petencia, esfor90 e dedica <; ao que mostrem os trabaJhcsg.a 
nele publiquem, uma praova pe!'fei ta de que, por eles, noo 
esta longe de 0 atingiro 

o 'fRIBUNAL DE, (JONTAS Ed SESSAO LENARIA 

Da esquerda para a direita:Cons.Drs.Nunes Pereira,Abranch~s Martins, 
Garcia da Fonseca,Dr.Al~ada Guimar~es(Agente do Min.Publico), Cons2 • 
Pres.Dr.Marques 1ano,Joaquim Jose Delgado(Secretnrio do Tribunal e @ 
rec.Geral),Cons.Drs.Br~ga da Cruz,Lemos oller c Trindade Pereira. 
De pe: 0 Chefe de Reparti~~o Garcia Rego. 
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NOTA DA DIRECQAO 

Fez no dia 16 deste mes, precisamente, um ano 
que se distribuiu, pela primeira vez, 0 BoJetim do Di
rec9ao-Geral do Tribunal de Contaso ~ste facto , a oren
ternente simples, representou uma iniciativa arroj da so 
bretudo pela responsabilidade, nao so da sua acei a9~o 
como do escrupulo e minucia com que os factos a trot r 
teriam de ser apresentados e cuidadoso 

Passado urn ano consecutivo de trabalho, san \LID 
falha, mes apos mes, saiu 0 Boletim e com ele os asuun
tos que, pelo seu conteudo, se transformavnm em elem~n
tos de trabalho e de consulta o As dificuldades decr e sce 
ram, limaram-se anfractuosidadcs, e 0 intere se animou-= 
-nos a um prosseguimento que esperarnos se n50 atenuara. 

Estamos, assim, a caminho duma cvolu980 mais 
intensa, mas nao precipitada; seremos m~is firmes os 
nossos cometlmentos e mais audozes nas r~ aliza9~~s 0 Bo 
letim representa, indubltave lIT~ nte, para nos todos, 1-= 
guma COlsa de novo e as inova90es prop~em-sl.:: sumpre es 
bravar caminhos, sem desanir: .... os, mas, tambem, sem tole-= 
rancias exageradaso 'l'emos uma directrlz a segulr e sc
gui-la-emos, porque 0 fim em vlsta ~ prcstlgiar este 0 
ganlsmo que, hoja, se eleva no equilibrio da N 900. 

",-ueremos que dla a dia 0 Bol etlm conqulste UTa 
situayao res~eltavel e s61lda e se tlves e de uenopore-
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cer - longe de nos a simples admiss~o desta hi~otese 
- todos reconheceriam ent~o a sua falta e necessidadeo 

Prometemos urna crescente melhoria e,aind~ uma 
maior largueza na sua publicid3deo Tudo se faro aseu m 
po, 0 melhor que nos for possivel, conforme as conven~ 
cias e as oportunidades de que seremos 'uizes, esperan=
do que no decorrer do ana que se inicia 0 nosso ilustre 
vice-presidente em exercicio, S1"'o Dro ~.arques ano, e os 
restantes Exm9s Conselheiros continuem a auxiliar-noscrm 
o seu b orn conselho, orientando os nossos trabalhoso 

Curnpriremos tambem urn dever de justi9a deixan 
do aqui r egistadas duas palavras de gratid§o ao nosso 
r edactor , 0 19. contador Vlctor de Castroo 

A sua dedica9ao e entusiasmo fica devendo 0 
noss o Boletim uma grande parte do que Co 0 seu espirito 
de sacrificio (pois 0 seu trabalho nao e remuneradooo.) 
ve nc eu bastantes obstaculos, conseguindo que 0 ' Boletim 
fo sse dlstribuido com toda a regularidadeo 

Portanto, ao Victor de Castro, rapaz tao inte 
ligente como modesto, urn dos funcionarios mais cuJ tOB 
desta Direc9ao-Geral e grande esreran a do futuro, ui 
Ihe deixo expresso 0 meu reconhecimen Lo pl.Jlo valioso ~-\~ 
xilio que me prestouo 

Reservamo-nos, agora, espcclalmentL, par 
deregar a Sua Excel§ncia 0 ~inlstro das Finan9Bs 0 
so respeitoso agradecimento pelo i1centivo quo no~ 
tiu e aguardamos do seu elevado espirito e cultura 
timavel apoio e tambem as condi90es materiais para 
continuagao eficazo 
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NOTA DA REDAv9AO 

Em quase todos os palses do mundo, onde existem institui 
~oes desta natureza, sao editados boletins que dao publicidade as 
questoes juridicamente tratadas pelas entidades competentes. Nes
ses mesmos boletins sao, tambem, versados os assuntos de maior im
port~ncia e discutidas e apresentadas as diversas questoes tenden
tes ao esclarecimento de motivos jurisdicionais e fiscais. 

Estas publica~oes impoem-se e sao hoje imprescindlveis 
na elucida~ao dos assuntos internos de cada pals. Com a realiza~~o 
do lQ, Congresso dos Tribunais de Contas foi-se mais longe: dcmon~ 
trou-se a necessidade dum intercambio internacional e que, ~xcep

tuada a natural colisao das disposi~oes leeais de cada pals, res~ 
ria, ainda, muita materia de interesse comum. Existe, sem duvida, 
um elo imperceptlvel, mas verdadeiro, da mesma origem, filho de n~ 
cessidades nncestrais. 

o isolamento acarreta uma estabiliza~ao e, por consequ n 
cia, uma formula negativa. 

Deste modo a exist@ncia de meios de divulga~ao deve alar 
gar-se a um ambito maior que ira para alem fronteiras ao encontro 
da ansiedade cultural dos estudiosos destas materias. Procuraremos 
assim, neste mesmo ana, fazor chegar ate nos os boletins dos pal
ses que tenham conosco maiores afinidadcs para deles extrairmos os 
assuntos de interesse; e, se for posslvel - bom sinal sera que 0 

seja - enviar-mos 0 nosso em condi~oes de util aceita~ao. 

Decorrido urn ano de elabora~~o dos Boletins do Tribunal 
de Contas confessaremos que a t~refa n~o tem sido das mais leves, 
mas, gostosamente, a levamos a cabo com igual vontade e persist@n
cia. Dispuzemo-nos a executa-la e estamos sossegados com a nossa 
consci~ncia e convictos que mais faremos para nao ficarmos aquem 
das nossas possibilidades. 

Queremos agradecer, reconhecidamente, a todos os colabo
radores, e continuamos a afirmar que de bom grado receberemos to
das as sugestoes e ensinamentos. Pedimos, unicamente, o reconheci
mento do merito de que nao faremos melhur, per que nao somos capa
zes. 
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OPINIOES ACERCA DO BOLETIM 

Tivemos todo 0 interesse em colher as opinioea 
evidentemente imparciais, dos dirigentes desta Casa acer
ca da publica9ao do Boletim e doacolhimento junto dos d~ 
mais funcionarios seus subordinadoso Queriamos uma opi
niao, digamos mesmo uma critlca. Assim sucedeu. Os pare
ceres vao pub1icados seguldamente e com e1es sugestoes 
muito ' de apreciar e que vern ao encontro do pedido efec
tuado no primelro numero deste rlo1etlm. 

Do Chefe de Reparti~~o 
Sr. Jose Garcia Rego 

Entra no segundo ano da sua exist@ncia 0 Boletim da Di
rec~ao-Geral do Tribunal de Contas. Estao publicados doze nUmeros 
consecutivos, 'repletos de assuntos do mais alto interesse, com uma 
pontualidade tanto mais para apreciar quanta e certo sabermos que 
os seus colaboradores assoberbados com os seus ja fatigantes traba
Ihos e preocupa~oes profissionais, nao disp5em sen~o de escasso te~ 
po para 0 dedicarem A redac~ao dos temas que tao brilhantemente t~m 
versado. 

Recordo-me que a ideia da publica~ao de um Boletim, que 
alias, ja pairava no eSPlrito de Jui~es e funcionarios do Tribunal 
de Contas, foi abordada um dia, ja bern distante, pelo Conselheiro 
Dr. Garcia da Fonseca, a quando Vice-Presidente em exerc1cio das 
fun~oes de Presidente , numa longa conversa com que me distinguiu 
e durante a qual frizou, com larga c6pia de argumentos, a sua neces 
sidade; mas ao actual Director-Geral Senhor Joaquim D 19ado, que h1 
muito tambem estudava 0 assunto com 0 nosso saudoso Presidente Dr. 
Domingos Luizello Alves breira, figura das mais notaveis que t~m 
passado pelo Tribunal, coube a honra de dar vida - e vida brilhante 
- a t~o valioso elemento de trabalho. 
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A iniciativa teve a melhor aceita~~o n[o so por )~rt 
de Sua Excel~ncia 0 Ministro, mas tambem do distint:lssimo Vice·-Pre
sidente, agora desempenhando as fun~oes de Presidente, Conselheiro 
Marques Mano e de todos os restantes JU:lzes Conselheiros. e era 
viavel, util e necessaria estao a atesta-lo os doze ntimeros ja pu
blicados, fruto do labor persistente e valioso dos seus mais as i
duos colaboradores. Apesar de so ter urn ano de exist~ncia, a su
pressao do Boletim, que tgo fundas ra:lzes criou em t~o pouco tempo, 
ja causaria--transtorno, sobretudo porqUe a influ~ncia sens:lvel que 
ele exerce no moral dos funcionarios sofreria uma solu~~o de conti
nuidade, produzindo urn abalo que viria a afectar 0 progresso cons
tante que, dia a dia, se verifica nos Servi~os. 

Os funcionarios do Tribunal de Contas s~o, de uma mane! 
ra geral, competentes e dedicados ao desempenho das suas fun~oe~ pa 
ra 0 que muito tern contribuldo 0 exemplo dos s eus Chefes. Ngo hd; 
porem, duvida alguma de que 0 Boletim muito tern amparado esses fun
cionarios no seu zelo e na suadedicac.: ~o, fornecendo-lhes preciosos 
elementos para eles 'melhor formarem a consci~ncia da sua miss~o e 
se apetrecharem de ideias e de no~oes de caracter tecnico e profis
sional, para mais perfeita realiza~ao das suas tarefas. 

Questoes mais transcendentes de doutrina, solu~5es de 
certos problemas excepcionais, posi~oes a tomar ante determinado~ 
cal~o, que antigamente ficavam ~estritos a Reparti~ao, ou ao Chefe 
ou a funcionarios que os enfrentavam, tornaram-se agora, merc~ da 
publica~ao do Boletim, patrimonio comurn de todos os departamentos 
e funcionarios:-elltraram na vida corrente do Tribunal, facilitando
-lhe 0 funcionamento. Outras vantagens que nao adviessem desta sin
gela mas valioslssima iniciativa, esta ja merecia, so por si, os 
maiores enc6mios. 

Nao seria descabido, neste primeiro aniversario, proce
der-se a urn minucioso trabalho de revisao dos principais assuntos 
versados nos doze ntimeros anteriores, deles tirando ilac~oes prove! 
tosas, sublinhando os seus aspectos mais destacados e mais uteis, 
sob 0 ponto de vista doutrinario, moral e tecnico. ~~s 0 limit ado 
espa~o de que 0 Boletim dis poe nao se compadcceria de t~o extenso 
ensaio de analise e de louvor, especie de balan~o do que se lucrou 
no exerclcio do ano findo. 

Lim.i.tar-me-ei, port ant 0 , a r ecordar, mui sucintamente e 
sem ordem cronologica, apenas ao capricho da memoria, al uno arti
gos que mais me cativaram, quer pelo interesse do tema, quer pela 
clareza da linguagem que todos os autorcs empregaram, como que nurn 
tacito acordo, imprimindo, assim, a este mensario urn estilo que ja 
e muito seu. 

Tanto pela profunda impressao que me causou, como pela 
import~ncia do tema versado, ocorre-me em primeiro lugar aquelo ar-

II 
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tigo intitulado "}:alavras dir~qas .a .. urn conta.dor. col.9c~do na_ ~ ~
~sl.a RepartiG~o", devido a pena do nosso Director-Geral e Director 
do Boletim, Senhor Joaquim Jose Delgado. E flagrante a utilidade da 
doutrina expressa para uso caseiro - permitam-me 0 termo, - pois de 
ve vincular-se a necessidade dos funcionarios que, dia a dia estu: 
darn e resolvem assuntos alheios, nao se desorientarem ao estudar os 
seus proprios problemas, para que nao os ponharn em terrnos de ilega
lidade imperdoaveis em quem deve ser 0 primeiro a conhecer a Lei. 

Ainda do mesmo ilustre autor sao de ponderar, por virem 
de pessoa tao autorizada, as criteriosas palavras do seu artigo 
"De v~z ern guando ••• ", publicadas no nllinero de Abril do ano findo. 
Trata-se da prepara~~o do funcionario para concursos de acesso a 
categorias superiores, que a projectada Reforrna de Servi~os,parece, 
proporcionara. Quis 0 Senhor Director-Geral, e muito bem, prevenir 
os concorrentes contra 0 velho habito, muito generalizado no nosso 
Pais, de se resolverem os pretendentes a estudar tardia e atabalho~ 
darnente, apresentando-se insuficientcmente 'preparados e falhando, 
muitas vezes, nao por falta de intelig ncia, mas por falta de meto
do de trabalho. Nesse mesmo ntimero de Abril insere 0 Sr. Severo Pai 
xao urn artigo notavel acerca da responsabilidade legal dos Chefes 
nos delitos dos seus subordinados, rematando-o com urn pedido de de~ 
culpa pela sua extens~o. Os longos artigos, quando bem escritos e 
ponderados, como 0 deste competentissimo funcionario, deixam sempre 
no leit~r interessado urna impressao do brevidade. 

Merecem cita~ao especial as bern elaboradas cronicas do 
meu distinto colega, Sr. Jo~o Bartolomeu JUnior: "0 primeiro Con
li.re~s..£)nt~rnacional de Tribunais de Contas" (Boletim de Nargo)e 
"TripW'lal de C~nJ.as de la Republica de Cuba" (Boletirn de Julho).A!!! 
bos sao belos frutos da sua ida, como observador portugu~s, ao Con
gresso de Havana e provarn quao vantajoso e manter-se 0 nosso Pais 
ern contacto frequente, em todos os sectores da vida pUblica, corn os 
meios estrangeiros, ja pelo que la se pode aprender, ja polo pr ~er 
de se verificar que, em muitos aspectos, a administrag~o portuguesa 
nao e ern nada inferior a de outras Na~oes, que certo dcrrotismo, f~ 
lizmente ern vias de desaparecer, ainda teirna ern colocar muito acima 
da nossa. 

Digno de ser lido c meditado pelos funcionarios a que 
mais directamente se destina me parece 0 trabalho "0 contador __ ~ 
Trt.~~~l de. ~ntas.~ ~s.u"§:Uu.!1G5es", da autoria de Victor de Cas
tro, que veio a lurne no n2. 10 do nosso.Bqlet~. Admiravel de sin
tese e de clareza. 

Nao .. 1enos claro c sintcitico se deve considerar 0 artigo 
"At~~ude~ esclarecedoras" com que 0 Sr. Rui Garcez abre os nUrno
ros de Agosto-Setembro. 
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o trabalho intitulado "0 Problema de TransE(rtes - ne
cessidade da sua actualizadlo", do Sr. Ribeiro- Sod-ra, BOi timnSl • 

11);-ffiUito bern aduzido, fOiflagrant{ssirno de oportunidad , com a 
vantagem de interessar, para alem do ~bito do Tribunal de Contas, 
todo o·funcionalismo. 

~fuito deve 0 Boletirn ao carinho 'e a assiduidade de . . .... - - -~ 

Victor de Castro, seu competentlssirno Redactor,·e a todos os seus 
diligentes colaboradores. 

Nao podendo, como desejaria, referir-me a muitos ou
tros artigos de sumo interesse, par nao querer abusar do prccioso 
espa~o do nosso Bolet.irn, nao r esisto , porem, a tenta~ao de cit Ij 

devido a transcend~ncia do assunto, 0 artigo "Tra._nster~pcia do Tri 
bu~~~_qe Qopt§l:s e_ ~-qa Dir~~a~=-~ral .Eara 0 _n~vo edificio ll

• AsC'in~ 
-0 0 prestigioso nome de Joaquim Delgado , rosso Director-G ral,quo 
fez a hist6ria a muitos tltulos curiosa' dos locais onde 0 Tribunal 
de Contas esteve instalado durante a sua ja longa exist~ncia , r8v_ 
lando-nos certos pormenores hist6ricos de valia, que menciona al
guns dos nomes distintos que passaram por esta Institui~.!io, exer
cendo cargos de Juizes, Vogais e funcionarios, e que ainda no~ da 
urna ideia nltida da mane ira met6dica como os Servi~os mudararn do 
sede, sem que por isso sofressem 0 menor atrazo ou desorganiza~a:o. 

E pena que 0 nosso Director-Geral nao disponha do tem
po para nos brindar mais vezes com artigos da sua autoria, sempre 
repletos de ensinamentos do mais alto proveito para os funciona
rios deste Tribunal, se n.!io para todo 0 funcionalismo. 

A propOsito do elevado nlvel moral c profi sional dos 
funcionarios, vern a talhe de foice registar que, para 0 ati~ir, 
muito tern contribuldo a incontestavel compct ncia jurldica dos D' 
nlssirnos JUlzes Conselheiros, na vanguarda dos quais Se encontra 
essa figura de grande relevo que e 0 Juiz-Conselheiro, Hanuel da 
Cunha e 'Costa Marques Mano, nosso muito considerado Vic -Presidon
te, de hoje, bern como anteriormente 0 Presidentc efectivo , 0 ju~is 
ta de grande merito Senhor Conselhciro Doutor Artur Aguedo do Oli= 
veira, presentcmente sobra~ando, com fulgurante intclig ncia, a 
pasta das Finan~as. Nao admira, pois, quo, com tao altos exemp10s 
e tao bons orientadores, todos os servi~os so apcrfei~oem, dia a 
dia, e que todos nos contribuarnos com 0 melhor do nosso esfor~o 
para estarmos a altura das fun~ocs que descmpwnhamos e nos prep r~ 
mos para enfrentar com dccisao as r.h'liorcs rcspomlabilidades que re 
sultem da projectada ReforIJ1a de SCl'vi~os, que por corto encontrar~, 
para a sua execuc;;ao, unidade de t abalho sabcdoras e dodicadas. 

Os Chofes devom possuir 1ualidades de iniciatlva, de 
compreensao e de discip1ina • S, felizmente, estas qualidades con
correm nos dirigentes do dopartamento a que muito me honro de p r-
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tencer. Neste capitulo, e justo recordar que 0 nosso Director-Goral) 
atraves do seu trabalho "Legisl-..?-.C;;~o _do Tr.ibun.~_de Conta~, tal co
mo at raves da orienta~~o que impr:iJniu ~@o 3.<?-.Y.:h:'?to. quando a 
chefiou, muito contribuiu para elevar 0 nivel profissional dos fun
cionarios que, ent~o, trabalharam sob as suas ordens. 

o desejo expresso por Sua Excel ncia 0 Ministro de pos
suirmos uma Revista,onde os problemas administrativos e de contabi
lidade fossem tratados,traduz, por forma justa e lapidar, a aspira
~~o de quantos elaboram 0 nosso Boletim e de quantos 0 lOem com tan 
to agrado e proveito. Seria admiravel-que 0 Bole~~.da Direcgao-Gc= 
ral do Tribunal de Contas pudesse ampliar a sua esfera de ac~~o, de 
maneir:a-que; sem -d-eixarde contribuir para a melhoria dos Servictos 
e a orienta~~o dos funcionarios, viesse a intercssar, fora da Dire£ 
~~o-Geral, todos os que t~m qualquer ligac;;~o com 0 douto e alto Tri 
bunal de Contas ou apreciam e estudam os problemas administrativos. 

Do Chefe de Repartic;;~o 
Sr. Jo~o Bartolomeu Junior 

. Completou 0 seu primeiro aniversario 0 "Bolctim da Di-
rec~~o-Geral do Tribunal de Contas", qu"" sem duvida, veio preen
cher urna necessidade ha muito reconhecida, mas cuja materializaC;;ao 
n~o fora possivel levar a efeito mais cedo. 

Deve-se, inegAvelmente, a sua criact~o A iniciativa do 
seu digno director Sr. Joaquim Delgado que, coadjuvado pelo zeloso 
redactor Sr. Victor de Castro, conseguiu, a despeito das naturais 
dificuldades que sempre surgem qlando se realizam empreen imentos 
desta indole, manter durante 0 espac;;o de urn ano a presente publica
c;;~o, 0 que, ate certo ponto, constitui ja uma garantia da sua viab! 
lidade. 

Fazemos, portanto, sinceros e ardcntes votos por que 0 

nosso Boletim prospere e tenha longa vida, melhorando 0 seu aspccto 
grafico e tornando-se cada vez mais compl~to sob 0 ponto de vista 
informativo e de divulgac;;~o, de maneira que 00 funcionarios qu~ S9 

interessem pelo aperfeic;;oamento da execuc;;~o dos servictos a sen car
go ou pretendam elevar 0 seu nivcll profissional, encontrem sempre 
nele materia util e atraente, e urn orecioso a~~liar quando t nham 
de resolver qualquer problema inerente as suas funC;;5es. 
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Do Chefe de Sec~ao 
Sr . Rui da Silva Garcez 

No presente ntimero comemora 0 Boletim da Direc~ao-Geral 
do Tribunal de Contas 0 primeiro ana de exist ncia . 

o facto nao pode passar despercebido pois, ambora apa
rentemente se possa considera-lo diluido na regra natural de suces
sao das coisas, 0 certo e quo, em essencia, ele acusa urn significa
do cujo merito se nao pode deixar de apreciar em justa medida . 

Para os que tiveram a louvavel ideia de 0 crear e dar
-lhe vida, e para aqueles que estao colhendo os 5 us benef{cios , 
a simples data que passa e registada pOl' forma indeleveL Urn ana que 
decorreu, cheio de cuidados e preocupa~ocs para manter sempre vivi
do e puro 0 esp{rito que no inicio animou este Boletim, da lugar no 
que the segue, sempre com iguais cuidados e preocupa~oes e sem que 
o cansa~o procure cabimento no arduo trabalho que the e inerente. 

Nurn meio em que dia a dia a lei e invocada para norma 
funcional; em que a jurisprud~ncia e a doutrina se impeom a cada~~ 
so; em que a materia contavel surge nov~ ou modificada, a exig ncia 
de uma quase perfei~ao torna-sc natural neste Bol~tim. 

E, pois, espinhosa a missao a que ele so propoz mas va-
larose 0 cabedal que, em consequencia, nos vai d ixando nas aos . 

JUdiciosamente destinou 0 Boletim algumas paginas 
conVlVlO intelectual dos funcionarios desta Direc~ao-Gtral . 
se exteriorizam pensamentos e opinioes que, no intuito de 
construtivos acabam de se-lo na verdade pela critica sa que 
rem. 

ao 
Nelas 
serem 
suge-

A concep~ao perfeita dos problemas que se debatem e a 
recolha dos ensinamentos que dimanam do Tribunal de Contas sao os 
elementos basilares a que visa. 

Considero, por tudo isto, excepcionalmente provcitosa a 
exist~ncia do Boletim e ° seu valor, hoje importanto, ira per i so 
acentuando-se em ritmo constante. 

Como mode~to colaborador seu 0, sobretudo, como b nefi
ciario dos valores que poc desinteressadamente ao meu alc'nce, des~ 
jo-lhe muito sinceramcnte 0 maior y~to, ccrto de que com 0 sou pr£ 
gresso, se facilita cada vcz mais c em grande parte a educa~ao esP£ 
cialmente tecnica do funcionario servidor dcsta Direc~ao-Gernl . 
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Do Chefe de Sec~~o 
Sr. Severo do Nascimento Paixao 

Convidado a emitir a minha opiniao sobre 0 Boletim d~s
ta Direc~~o-Geral, sinto-me na obriga~ao de 0 fazer com absoluta~ 
ceridade . 

Colaborador desde 0 primeiro momento, cooperando em tu
do que estava ao meu alcance, tenho acompanhado com desvelado inte
resse 0 empreendimento e nao desconhe~o as razo~s determinantes da 
iniciativa . Teve esta publicagao uma finalidade didactica : dirig
-se aos funcionarios da Direc~ao-Geral do Tribunal de Contas, pro
porcionando-lhes 0 conhdcimento dos diversos assuntos de s rvi~o 
que anter~ormente eram previlegio de alguns . 

Temos assim que assinalar-lhe uma grande virtude: a de 
ter quebrado 0 sil~ncio tradicional, para a maioria dos funciona
rios, das decisoes do alto Tribunal que servimos . 

o Bol etim deve a sua exist ncia ~ boa vontade de quem 
o projectou e autorizou, ~ tenacidade e compet6ncia de quem lhc dou 
forma corporizando, assim, a ideia e ainda ~ colabora~ao dosinterc~ 
sada dos que atraves das suas paginas procuram elevar- se profissio
nalmente. 

Pena e que ate hoje nllo tcnha podido insl:rir artigos aiD 
da de maior interesse juridico-financeiros ou de doutrina e que a 
sua divulga~ao nao haja, por car~ncia de meios , po did 0 atingir os 
outros sectores da Administra~ao, proporcionando-lhes directo COru1~
cimento de como actua esta vetusta institui~ao . 

A falta de publicidade, atraves do org30 oficial, alias 
resultante da Lei, das decisoes ou acordaos, bern justificaria uma 
maior divulga~ao da jurisprud~ncia, doutrina e parecercs do Douto 
Tribunal, com uma maior expansao do Boletim. 

E certo que , com os meios materiais existentes, n~o tc
ra side posslvel levar mais longe essa mesma expansao , mas nao con~ 
tituira barre ira intransponivel obter dota~ao para tal fim, dvsde 
que por via legislativa se promovesse a autorizn~~o necessaria, rc
gulando ao mesmo tempo as condi~oes de ced ncin, com conseqlente 
receita compensadora do novo encargo . 

Ficam por esta forma expressos os nossos votos ao brin-
dar pelo aniver sario do Boletim da Dircc~ao Geral do Tribunal de 
Contas. 
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Do Chefe de Sec~~o 
Joao Gomes da Silva Junior 

o IIBoletim" - excelente idci.::t de quem 0 dirige - ccmi
nha com seguran~a e brilhantismo na rcaliza~ao do seu objectiv~ 
manda a verdade dizer, e, para todos nds, funcionarios, grandcmentv 
simp~tico e de elevado interesse. 

Veio ele principalmente resolver urn probloma da mnior 
import~ncia Clue ha muito ten po aguardo..va solu .~o : 0 da cornunicacs110, 
entre os varios sectores da Direc~ao-Ger 1, das decis50s do Tribu
nal, que fixam doutrina, corn vista a mclhorar 0 nivcl tecnico dos 
funcionarios e a assegurar \.L'1;E'. '-l .... ior oficiGncia do servi<;o. Su ou
tras raz5es de apre~o nao houv8sse, bast aria esta para sem sombra . 
de duvida 0 impor a considera<;ilo gcral Cor.10 trabalho de inconfuncti
vel merecimento. 

Superiormente orient ado e r odigido com claroza. e pro
priedade, 0 "Boletim" apresenta-se-nos COl. 0 urn vcrdndeiro rcposit6-
rio de material de estudo, onde, agora, qU.:llquer de nds, om igual
dade de circunst~ncias, pode completar 0 actualizar os seus conh
cimentos para ainda melhor desempenho das r espectivas fun~5 .s. 

E posta isto resta congratular-me com 0 marcado oxito 
obtido pelo "Boletim" no sou primeiro ano do exist ncia, a.present"g 
do a todos os seus colaboradores os melhores cumpr~ncntos 0 fazondo 
votos sinceros de que ele continue na consecu~uo do s u objectiv~ 
com a mesma pontualidade 0 sem perda das caracteristicas que 0 vern 
assinalando como urn real instrumento de cultura profissional. 

Do Chofe de Sec~ffo 
Sr. }k~nuel Gon~alvcs 

Comemora-se no presente nlimero 0 prim iro no do nosso 
Boletim, e digo nosso, porquo na inten~~o de q m tanto tempo 0 
trouxe na ideia 0 ao final teve a sntisfa~~o' de 0 tornar realid de, 
ele se destina a circular somente entre os funcionnrios da Dircc~ffo 
Geral. 

Falava-se muito na falta de urn elemento de trabalho quo 
desse a conhccer a todos os que colaboram na ingrata missffo de fi5-
calizar a aplica~ao dos dL~eiros publicos, ou quase publicos, a 
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doutrina que emana das doutas decisoes do Venerando Tribunal de Con 
tas, pois cabendo a tantas sec~oes - actualmente 6 - a confer nCia 
e liquida~ao de contas, nom sempre cram conhccidas as resolu~oos 
doutrinnrias exaradas em processos cujos termos corriam por esta ou 
aquela sec~ao. Desse dcsconhecimento r esultava 0 apresent~ -se 
considera~ao dos doutos julgadores, levantada por uma outra sec~ffo, 
a mesma questao, com as consequentes demoras derivadas do seu pro
longado e atento estudo, e ate, possivelmente, causa de decisffo con 
tradit6ria, dado os termos em que ela tivesse sido posta 0 os ele
mentos informativos que contivesse . 

Com 0 servi~o do "visto" 0 descontentancnto era geral, 
pois s6 os funcionarios ali colocados sabiam ou podiam sabor tudo 
quanta se r el acionasse com a jn vasta doutrina exist nte sobre a ma 
teria. 

o Boletim veio, portnnto, levantar 0 veu, aleo esp\;;sso, 
que vinha encobrindo 0 que se passava, ei. qucst - es procus uais, nas 
varias sec~oes da Direc~ao-Geral . Esse 0 seu grande .erito, 0 forte 
motivo que nos leva 0 agradcccr ao nosso Director-Geral a sua tennz 
vontade de 0 par a circular. 

Lenta, mas seguramente, ole vai desportnndo n nten~ao 
dos funcionarios, ao principio duvidosos do s u axito e, por con 
guinte, da sua sobreviv~ncio. Pelo interesse que oeora ja se dunota 
bern me parece que 0 2Q . ana que ora vai iniciar-se consolidara urn 
definitiv~ a sua posi~ao de agrado entre todos n6s . 

Ao colega Victor de Castro, em tao boa hora oncarr~gado 
dos servi~os do Boletim, sinceras felicita~oes pela sua inteligcnte 
actua~ao. 

Do Chefe de Sec~ao 
Sr. Hanuel Ferreira da Costa 

Passa 0 seu primeiro anivcrsario 0 Bolctim da Diruc~ 0 

Geral. 
Nao me parace necessario, cruio mosmo que sera 

fluo, encarecer a sua utilidade, pois cIa e cvid~nte . 
super-

Apenas julgamos justific~dos votos por que ole futura
mente, saindo da Inodcsta simplicidrd0 urn que tern vivido, possa , no 
seu aspecto grafico, ombrear com os d~ alguns outros Servi~os, de 
muito menor interesse e proj~ c~ao. 

Pena sera se nao houver recursos para tal. 

Dada a sua natureza de im ortantc elemnto de ostudo c 
informa~ao quer-nos parecer qU3 scri~·desojjvcl tambcm que 0 tim 
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sistematicamente, incluisse nas suas paginas a publica~~o total ou 
mesmo parcial dos textos legais cujo conhecimento e rapida consu! 
ta interessam ao servi~o da Dircc~ao r~ral, 0 mosmo succdondo rola 
tivamente as circulares dcstinadas ao esclnrccimcnto desses toxto
Assim tornar-se-ia 0 Boletim tanto quanta posslvel 0 compendio un,i 
co do funcion~rio da Direc~~o-Geral . 

Has , ele ainda s6 tem urn ano de vida. Agu rdcl':1os cpe d£ 
rante 0 rosto da sua existencia, que dosdc j~ lho nuguramos longa, 
se eleve at~ atingir 0 nivel a que, estrumos ccrtos cheg~ra. 

Do Chefe de Soc~ffo 
Sr. Donungos Rib0iro Soeiro 

Em minha opiniao: 

Quem nesta casa envelh~cc contribuindo, embora modesta 
mente, com 0 melhor do scu esfor~o para a nobillssima ac~ 0 fisca= 
lizadora e judicial quc ao Tribunal do Contas compote nocossariamcn 
te nao pade deixar de reconhecer 0 valor e as onormos vantngcns 
que resultam da exist@ncia do nosso Bolctim. 

Nao era uma simples lacuna que cnrecia do ser prcench1 
da, como podera parecer aos mais novos. Era uma situa~ffo nbsurda a 
existente, que os mais velhos sentiram e viv ram. 

E que durante longos anos se viveu na mais profunda cs 
curidao, desconhecendo-se, quase por completo, 0 que se pnssnva nos 
servi~os das diferentes Reparti~5es. 

Cada um deles constituia compartirncnto estanquc - e bcm 
estanque - que guardava religiosamente , s6 para si, os problemas 
que, se lhes deparavam e as suas solu~oes cvitando , dcsta forma,si~ 
tematicamente, a divulga~ao de mat~ria que, no final de contas, a 
todos, por igual, interessava conhecer. 

Gra~as a nova mentalidade hoje tamos uma publica~o t~ 
nica informativa que nos pcrmite tomar conh~cir nto das mais impor 
tantes questoes suscitadas c das decisoes sobre elas proferidas p~ 
10 Venerando Tribunal de Cont~. 

Eleva-se assim, dia a dia , 0 nivel tccnico dos funcio
narios, tornando 0 seu trabalho .:-.inda m:.lis porfeito e conscionte. 
Por iS50 mesmo, e para prestigio da institui~ao que servimos , a fi.:!., 
caliza~ao sera mais eficiente. 

_J fora de dlfvida que, conformc 0 previrn 0 Exm,2.Senhor 
Director-Geral, dando vida a um sonho qUG , eu sci, acalentava ha 
longos anos, ficou estabelccido 0 benefico siste ados vasos comu
nicantes. 
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Do Chefe de Sec gao 
Sr. Manuel ~~chado da Silva 

Decorrido wn ana sobre 0 aparecimento do Boletim, cr 10 

que foram amplamente atingidos os fins que 0 nosso Exm2. Dir ctor Go 
ral teve em vista e que tgo bern definiu no ntimero 1 desta publica: 
~ao. 

Na realidade, deixaram de existir os compartimentos os
tanques, a dualidade de criterios na apr eciagao do mesmo ssunto
- 0 que t ant as vezes se verificava, infelizmente - a "caixinha" das 
decisoes tomadas pelo Tribunal de Contas . 

Ef ectivamente agor a j~ e posslvel conhecer a 
seguida pelo Tribunal nos seus julgamentos Co priori e n 
e, consequentemente , desapareceram as duvidas levantadas 
sos de contas que ja tinham side resolvidas em processos 
e vice-versa. 

orientcgffo 
posteriori 
em proces
de "Visto" 

Cabe ainda real~ar que s6 presentcmonte os scrvigos do 
Visto passaram a ter conhecimento da natureza dns faltas vurifica
das na execu~ao das despesas publicas posteriormcnt ao exam- Uu 
havia f cito aos respectivos processos e isto s6 pode melhorar a sun 
ac~ao. 

Vivemos nwn regime de mutua colaboragffo, com todas as 
vantagens que dele resultam, nomeadamente a ampliagao dos conhoci
mentos de todos os funcionarios. 

s6 temas, pois, que nos congratular com a feliz inicia
tiva, ja pelos beneflcios que dela colhemos profissionalmente, ja 
pelo que ela representa de melhoria para os servigos da Direcgffo-Gc 
ral 0 que, afinal, SO e motivo de satisfa~ao para todos n6s. -
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UM RELAT6RIO NOTAVEL 

Segundo as palavras do Excelentlssimo Director destc Bo 
letim, insertas no n2.. 12, Sua Excel ncia 0 Ministro das Finanrsas 
autorizou a publica~ao nestas paginas dos rolat6rios por ele envia
dos, como Vice-Presidente deste Tribunal, ao ttinistro das Finan~as 
de entao . 

o inicio dessa publica~ao e umn honra para 0 

do Aniversario. 
Boletim 

Nno resta duvida que a Contabilidade PUblica fornec~ 
uma expressao clara, ordenada e exacta da vida administrativa . 

Nao resta duvida que ola, de 1930 ate hoje, tomou par
te principal e ~ctiva, na regencra~ao dos nossos costumes financei
ros e se mantem erguida, como urn ba tiffo du def~sa, contra a ruapa
ri~ao de velhos erros que de longe vinham. 

Tambem nao resta duvida que so lho deve urn esfor~o por-
fiado e fortlssimo na protecgao dos bens e valores nacionais, na 
execu~ao rigorosa do orgamento e consequente combate directo aos 
erros e infrac~oes financeiras. 

Ela poude ainda melhorar os seus processos, acelerar 0 
aperfeigoar muitos dos metodos, desceu a profundidndes nao explora
das, invadiu mesmo varios sectores administrativos e alcan~ou tor
nar-se elemento de correc~ao benefico, na vida administrativa por
tuguesa. 

Mas a sua produtividnde legislativa e imensa. e, nem SO!!! 

pre, se mostrou constituindo urn todo harm6nico, ou, polo menos , as
sentando a sua solidez, na base dalguns princlpios perfeitamente d~ 
finido$. Os seus capltulos foram frequentemente rufundidos. Fez-se 
acompanhar de enxertos de princlpios e de tecnicos : acresceu cons
tantemente a magnitude do seu aparclho legislativo, mostrando difi
culdades insanas, na realiza~ao dum regulamento geral que pudesse 
servir de norma de viver a si e aos seus pr6ximos. 

Daqui tern resultado - simultaneamente - grandes progre~ 
sos e enormes dificuldadcs; aceleramento de conta.s nas perdas incr! 
veis de esfor~o e tempo, simplicidade de resultados mas compl xidn
de de caminhos para a eles se chegar. Grande parte da sua arquitec
tura primitiva esta arruinada, ou ignorou-se - e este e 0 tuma do 
paragrafo presente que tenho do tratar, vencendo enormes dificuld~ 
des. 
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Hei-de lidar com sequencia de textos, partidos do dife 
rentes polos, emendas e revoea~oes de articulados que ngo se cum= 
priram, disposi~oes que jamais se puzermn em execu~~o, penetrando 
numa "selva obscura" que, se nao e a de Dante , e flol'csta insondn
vel, por onde ninguem se transviou, ou se afoita reflvctidam nte ••• 

Uma gera~ao celebre, apes a queda do primoiro ImpJrio 
franc~s, do Conde de Vill~le ao Barno Louis e deste a Leao Sa~ 
completaram as medidas financciras de Napoleao com um todo contabi 
lista, com princlpio, meio e fim. Imaginaram uma disciplina rigor£ 
sa, de expressao clru'a e inabalavel, que regulnsse a execu~go or~~ 
mental e que constrangesse os administradores e tesoureiros dos 
bens publicos a justificar os S 0 US ['.ctos, deles prestando a mais r1 
gorosa conta ao pats, ou a jurisdi~ao apropriada, de que anterior
mente faziam. 

A codifica~ao das ordona~oes e normas roalizou-so, po
la prime ira vez, em Fran~a, em 1838, actualizou-so e compl tou-se 
em 31 de Maio de 1862 e as suas principais disposi~eses formam um 
Cedig~~~.§~l artigos. que continua hoje em vigor, nffo obstante a 
sua aplica~ao oferecer gradua~oes de intensid~ de e por vezes lacu
nas. Estas reformas de 1838 e 1862 que al~aram ~~ sistema compl t~ 
como se disse, inspiraram a oreaniza~ffo do pals vizinho, quer da 
sua Hacienda PUblica, quer do seu Tribunal de Cuentas. Inspirar~ 
os belgas~-inspiraram a organiza~aocontabilista do Brasil. Inspi
raram 0 sistema italiano que, como pats solarengo da contabilidado 
mercantil e publica, 0 aperfei~oou, mclhorou e subtilizou, levan
do-o nao s6mente mais longe na sua expressao e aplica~oes, como 
poude ainda apertar-lhe os rigores. As nossas leis de 1859, 1860 
e 1863 revelam igualmente "importa~~o" de tais principios c textos 
legais. 

Mas sao sobretudo a lei de 25 de Julho do 1881 e 0 de
creto de 31 de Agosto de 1881 que, entre nos, fixaram um £l?Q2-~ 
tavel, completo, harmonico, que englobou tudo qQanto se referia 
a: arrecada~ao e aplica~ao dos rendimentos e r"'cursos publicos, va
sado no molde frances, por meio duma escritura~ao altamente rigoro 
sa e aperfei~oada e por meio de processos verdadeiramente sistem&: 
ticos. E isso que vamos ver. 

(Continua) 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE A 
FISCALlZAQAO DIRECTA 

pOI' 
Severo Paixao 

A presta~e:o de contns cnvolve nece<>s riarnente a demon~ 
t racsao das op'3rac,;oes nelas incluldas e, consequent Ilente, 0 St:U e~ 
me implica a confcr~ncia dos dOCUJ.lcnto", que as inst.ruem. 

Para esse €feito, os diversos Servi~os abrangidos p 1, 
jurisdi~ao do Tribunal de vontas sao obrigndos, nos tomos das lei 
em vigor , a remeter a Direccsao-Gcrol do me 51 0 Trlbun~l as sua'" con
tas devidamente instruldas. 

A generalidade do princlpio nD.o exclue, todavin, as oy
cepcsoes e , assim, Servicsos ha que nao t~m r(;Jnotido com as suas COI1-

t as a respectiva documentacsao, nem esta tam podido ser conferida p~ 
l os servicsos do Tribunal nos respectivos arquivos, n~o s6 por 0 uU 

quadro nao comportar os funcionarios indispensaveis a execu~ao des
se trabalho , como tambem por carSncia de regulamentn~~o ou de disp£ 
sicsoes permissivas dessas confer~ncias "in loco" . 

Por outr~ lade reconhcceu-se ser impraticavel, por par
te de alguns Servicsos, a remessa de documentn~ao, nms esse roconhu
cimento nao pode implicar a dispensa do seu CX8nle e confer ncia,pois 
nessa hip6tese "a conta seria apcnas UJ"1'\a aDar~ncia bem longinqua 
da vida aili"'1inistrativa e financeira" (sic) . 

A solu~ao estara, port ant 0 , em examinar e conferir di
rectanlente a documenta~ao nas sedes ou arquivos desses mesmos crvi 
csos , dispensando- os da remessa de documcntos com as contas . 

o principio nao e novo, pois esta consignado quanto a 
documentacsao das contas dos EstabelecD1entos Fabris do ~linisterio 
do Exercito no § Unico do art2 . 92, do Decreto-Lei n2 • 39 .101, de 9 
de Fevereiro de 1953, e, quanta aos documentos de despcsa dos Minis 
terios , no ~ 12. do art2, 272• do Decreto n2 . 26 .341, de 7 de Feve= 
reiro de 1936 . 
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Alias , os actos de investiga~~o, exame e verifica~~o~ 
recta da escrita ou document os encontram-se previstos nos art2sl4 
e l77Q • do Regimento em vigor, aprovado pelo Decreto n2. 1 .8)1, de 
17 de Agosto de 1915, mas para c~sos excepcionais ° com regulv~ n
ta~ao inadequada. 

A institui~ao de wn servi~o do fiscaliza~~o directa 
que actue em intima colabora~ffo corn os restantes servi~os do Tribu 
nal mostra-se indispansavel , em especial, p~a cxercer a sua ac~~o 
nos servi~os aut6nomos e noutros que pela sua organica justifiqucm 
como se disse , ser legalmcnte dispensados da remessa do documcntos. 

A natureza dostes e)~~s e confer ncias rcquere funcio 
narios especializados e com conheci .ll;ntos t~cnicos profundos, que 
s6 0 servi~o de reverifica~ao do proc~ss~s e contas, a c~rgo dos 
chefes de sec~ao, lhes confere cOlllpet~ncia . 

Com efeito , 0 axrune p0riclal de docurnenta~ffo , a dcter
mina~ao de situa~5es financeiras e a corr~la\ao dos docurnentos corn 
os livros de cscrita, r equerendo csplrito de annliso ~purado u co~ 
portando a critica ao trabalho efectuado nos Scrvi os, nffo pode s 
confiado a simples contadores , porquanto ost"s na execucitio do'" seus 
servi~os norrnais estffo directarncntc sujeitos a revorificn~ao supe
rior . 

Por outro lado, prcvendo-so, ainda, como atri uj~ffo 
dos servi~os a criar no Tribunal, a sugestao de medidas do·-tin'dus 
a refor~ar e melhorar os metodos e processos do fiscalizac;ffo da 
execu~ao or~arnental, 0 estudo e proposta de medidas para ap~rfc· _ 
mento da escrita e arrurna~ao contabilista e de urn m;ior grau de 
efici~ncia nos processos da tecnica critica; a analise 0 cxam~ pe
ricial de inventarios e balan~os de servi~os aut6nomos e in us
triais sujeitos a fiscaIiza~ao do Tribunal, a oxecu~ao de traba
lhos de fiscaliza~ao financeira e, por ultimo, invcstiga~ao so re 
tudo 0 que se relacione com a suida de fundos, destino do mat 0-

riais e com 0 petrim6nio e valores do ~stado c das ontidades publi 
cas , havera que dota-Io com 0 n~~ero de funcionarios noc~ss rio 
a tal finalidade e corn a categoria hierarquica quo nao 0 confwlda 
perante os servi~os fiscalizados . 

- D· 
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o MODEID DE ORQAMENTO DAS CAMARAS MUNICIPAlS 

ALGUrvlAS PALAVRAS DE CRITICA 

por 
Ferreira da Costa 

Sendo as contas 0 roflexo dos or~a~entos de que sao ~ 
cu~ao, no seu aspecto formal for~osarnente reproduzem os moritos e 
defeitos daqueles . 

Nao e, portanto , destitulda de interesso , no campo as 
actividades de fiscaliza~ao das contus das cAmaras municipais, urn 
vi sta de olhos pel os meritos e defeitos do mod~lo que serve de m01 
de aos or~amentos daqueles co pos administrativos . Essa vista do 
ol hos explicara uma parte das deficiencias que as contas das c~a
ras normalmente apresentam e que , de certo modo , tornarn mais difi
ci l e trabalhoso 0 seu exame . 

Aquele modele foi orgunizudo pela Dirccgffo Geral de Ad 
ministra~ao Polltica e Civil e publicado por circular em 12 d 1)<. 

zembro de 1950. 
Antes de entrar no comentario de alguns dos seus asp £ 

tos , permitam- se- me algumas consilera~oes de caracter geral sobre 
o que tern side e podera vir a ser 0 or~runento das c~aras munici
pais . 

As disposi~oes legais que tOm scrvido de base aos or
~amentos-tipos e que , certamente, t~rao de continuar a scrvir , es
tao nitidamente desactualizadas e nao satisfazcm ~s condi~oes que 
s e deverao considerar fundamentais, dada a necessidade de uniform! 
za~ao dos moldes das contabilidades do Estado e das autarquias 10-
cais , hoje seus naturais prolongamentos . Tais disposi~ es for am 
promulgadas anter iormente aos diplomas que deram ao Or~amento Ge-
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,> .. . , 

ral do Estado a esquematiza~ao que actualmente possue, nomendamente 
quanto as despesas, 0 Decreto-Lei n2. 29.724, de 28 de Junho cb 1939-

Estao portanto desactualizadas em rela~ao s que hojo 
regulam essa esquematiza~ao e estao tambem desactualizadas em rela
~ao ao desenvolvimento e expansao da ac~ao dos municipios. Assim, 0 

or~amento-tipo baseado nelas nao e, e nao podera ser perfeito em 
compara~ao com 0 Or~amento Geral do Estado. T In side sempre um or
~amento mal delineado, nalglms casos com uma exagerada discriminn
~ao que, sem vantagem nos aspectos de correc~ao juridica ou econ6m! 
ca das despesas, ocasiona, como a eA~eri ncia 0 tern demonstrado, d! 
ficuldades na sua aplica~~o pratica. 

Porem, repete-se, ele de per si 56 nao e responsavel 
por essas defici~ncias: Sao-no, principaL~cnte, os textos legais 
que regulam a sua contextura. 

Vejamos um simples exemplo: 

Corresponde no or~amento municipal 0 capitulo de "CONSI 
GNAQAO DE RECEITAS" ao de "OPERAQOES DE TESOURARIA" das contas do 
Estado. Nestas,tais opera~oes nao sao de execu~ffo or~amental, por
que em boa logica nunca 0 podorao ser, dado 0 seu caracter de im
previsibilidade. Todavia, para as c&maras municipais cxig~-'~ a sua 
previsao or~runent~l. Assim, quantas vezos nao sucode que ~ roc i
ta que foi esporadicamento arrecadada com destino a outra cntidado 
(na maioria dos casos 0 Estado) nao pode, em rigor, tor 1m diatrunog 
te 0 seu destino legal porque quando se organizou 0 or~runento s 
nao poude preyer 0 seu recebimento. Tora, pais, a sua ent ga do 
aguardar inscri~ao em or~&~ento suplem ntar, se a sua organiza~~o 
ainda f6r posslvel. 

Vejamos agora alguns asp~ctos do pormenor do modelo em 
causa, aos quais sao estranhos os preceitos l cgais a que atras ulu
dimos, pois, por obvias razoes, apcnas a asses se limitam ostesapog 
tamentos: 

Na receita;.. 

1) - 0 prir.ciro artigo do Cal)~tulo I - "I! postos directos" d stina
-se a previsao dos adicionais cobrados conjuntamente com ~s 
contribui~oes e b postos cerais do Est do, os quais fi uram n£ 
le devidamente discriminados. To 'avia, como Ultima alln\,;a des
se artigo figurarr. os "Juros de mora cobrados na Te our<lria 
Fazema PUblica". Trata-se dos juros ~r cadados conjuntar onte 
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com os adicionais que , de forma alguma se pod m consid r r co 
mo "adicionais" , tanto mais P. 0 C6di 0 Administri ivo, 0' 
seu artQ . 704Q., ao definir ~s receitas q s con id ram 
"IMPOSTOS DlRECTOS", distinguo expr~s"'amon e uns do out. 

E portanto errone~ a inclus~o no ti doss 
alinea que melbor ficaria tr nsfo ~ada num 
endesse duas allne, 5 : urn.::. destinada a es s "JU"\. S 
BRADOS NA TESOUrtARIA DA ;'AZ!!.. A P BLI A", outr 
MORA DE DIVIDAS AO HUNICIPIO COBRADUS DIRE TAJ , 
doxalmente , constituem urn artigo 
nal do capltulo . 

No mesmo capitulo 0 artigo de tinado ao "IHPOSTO PAM 0 ERVI 
QO DE INCEf\T])IOS" desdobra-se n 5 trGs I.,;guintos alineas: -

1) - Sobre predios urbunos (' 22 . do art2 . 7082 • do 
C.A. ) 

2) - Sobre est h")lecil, Jntos comerciais e inuustri . s 
( 3Q ., id8m) 

3) - Percentagenl sobre 0 v<llor dos eguro::; ( h2 • , 

idem) 

Esta terceira allnea, alem de conter urna nOll 
manifestamente errada, pois a receita que se prey 
niente da Percen.t.agem.. sP.PL<L.O?_ premios a oS~L-...9omo..·mhias 
seg~adora~ (artQ• 708Q • do C. A., com a red~c~ao do 
- Lei nQ . 35.746 , de 12 de Julho de 1946), encontr~ -s 
sa opinigo, indevidamente onglobada no artigo em r ~ 

Vejamos porqu~: 

Em primeiro lugar porque aquela percentagem n~o tern a 
natureza dum imposto directo, como resulta das pr6prias dispo 
si~oes do citado artQ . 7082 •• 

Depois , porque n~o constitue r c ita d'\S caras . 

Com cfeito , nos tGrmos do diplomn legal citado , a Ins
pec~go de Seguros co ra anualmentc ~~s sociedud s seguradoras 
a percentagem em causa, cuja di::;tri ui~~o c, n rat ' ca, f i
ta polo Conselho acional dos S rvi~os do IncOndios , com a 
aprova~~o dos unistros do Interior e das Finan~as, p las co~ 
pora~oes de bombeiros, nas jd consignadas as rospectivas im
port~ncias ao pab~I' nto de mat,rial forn cido a ass s corpor~ 
~oes por intermedio do mosmo Co selho . 

Nestas condi~oes as c~uar~s municipais est~o r duzid s 
ao simples papel de intermediarias entre a cnti de qu f z a 
distribui~~o e as corpor-~oes beneficiadas . or diz r : r-
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ceita em causa , diferentemente do que sucede com 0 verdadeiro 
imposto para 0 servigo de incvncios, ontra nos cofr d c~ 
ra em regime de "op rag5es de tesouraria", 0 qu uiv 1 n 
dizer que 0 sou movimento pertenc " SlG 'AO DE 14' .ITA ! 

3) - Pelos scrvigos de afcrigfio e conf~ri~50 d pesos e ida~ 

4) -

sao cohradas taxas que revertem intcgraJI.lc te p ra a 
quando 0 servi~o e executado na oficina n un:ic ipal, ou 
vididas em partes iguais pela cful.ara e . 10 af 'I idor uan 0 
aferi~ao e realizruda em re ime de servi 0 ~xtcrno . Todavia, a 
parte destinada ao af"ridor logo que ultrapas'" UI"l d t r. in -
do limite passa tamb6n a constituir r c~ita do corpo adnuni;
t rativo . 

~er dizor : as t~s do'" rervl~os xtornos cobr 
ra alem daquele limite rv v rtCll totalmentu p c 
cisamento como se se trDtasse do cobrru1~as rel tiv s 
~5es feitas na oficinn. 

dllS ~ 
a, pr~ 

af ri: 

No modelo em causa previu- e verb~ nur.l t· 0 de "AFE
RIQOES DE PESOS E f.1EDIDAS" para "TAXAS POR AFERI AO E CONFER! 
QAO" e em "CONSIGNA\,AO DE RECEITAS" P n a. "PA TI IPA AO DC 
AFERlDOR NAS RECEIT AS DOS SERVI OS EX'l'E OS" . or~m, al'm .!! 
tas duas verbas foi ainda prevista uma outra p a a " ARTE DA 
CAMARA NOS SERVIQOS EXI'ERNOS DE AFERI AO, REPRESENl'ADA 0 
EXCESSO DE RE!-1UNERAQAO A WE OS AFL'..RlDORES T DIREITO" . C 
preende- se a exist ncia desta verba para Ilaior clar ~n 
contas . Nao se compreende, por'n, 0 motive por 0 ala foi Q 
clulda num artigo de "OUTROS R NDIMENTOS PERMA NT ('?) D S
TINADOS POR LEI A CO TSTITUIR RECEITA HU ICIPAL" e n~o nul 
em que , logicamente , deveria figurar : 0 do "AFERIQOES DE PE
SOS E NEDIDAS" . 

Urn dos caEitulos da recoita, 0 V, destina- "'e aos "REEt-IDOLSOO 
E REPOSIQOES" . A exist~ncin dl;;sto capltulo evidenci 0 intui
to de se agruparem as entrQ.c\; .) de fundon d sta nntur z. p r 
te de todas as rec)itas propriamentl;; dUns . Part;c , pois, quo 
a exist ncia de v"rb s fora d st capitulo, dest' n d s co
bran~as identicas, starin em contr di ao com qu 10 intu·to . 
Todavia, verifica-st.;, no capitulo de "RENDlME S DE .;) RQ 
PRIOS, DOS SERVI\OS ICIP 1..1 E MUNICIPALIZADOS" , a xi t n
cia das seguintes vcrbas : 

No artigo de " ... E VIQOS D '. LECTRIC I DADE " : 

= Recmbolso das d~sp s~s feitus com r 'is , s 
baixadQ.s 0 coloca ffo e cont dor 5, 

= Rc~~bolso do selo sobr 0 a1 uer c cont dor 
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No artigo de " ERVIQOS DE AGUA E SANEA:: iENTO": 

= Reembolso das dcsp "'as fcit~s com rru i"', l' 
~5es e coloca<;;1io de contadoro s; 
Reembolso do selo ~obr 0 ~l u~r de conte or Sj 

= Reembolso dns despes ... feit~ com rank1is d li 
~~o a rede de sanenmvnto e instala ~s snnitir.' 
dos pr 'dios . 

A contradi~1io existe, portanto , possiv 1. nt 
tado da preocupa~~o de se reunircm a ver as r 1 tivas co
bran~as realizadas p~los s~rvi os industri~is dos municipios . 
Todavia, essa preocu a~ao d.;u nao so or' \;lm pr vis.!Io t s 
reembolsos fora do capitulo em QUe, normalI ente, dev ri vS
tar inclu:ldos , como sua clas il'ic <;;50 como " R~NDI· NT DE 
BENS PRdpRIOS" . 

5) - Nos termos do Codi 0 Administrativo ( )Q. do artQ . 677 .) ~ 
receita propria das c&meras qu~ possuam servi~os municip iz_ 
dos autonomos devcm ser levados o~ lucros liqui os apur dos 
explora<;;ffo dcsses servi os . 

6) -

A rubrica prcvista no modelo p ra tal r c 'ttl. I <\ 

"SALDO LIQUIDO DO LUCRO DOS S~RVIQOS HU I IPALIZADO •. , " . 
seria contabilistica.:.ente mais correct a a oxpr~::;s 0 "LUCR 
QUIDO DOS SERVIQOS dUNICIPALIZADOS" ou a d "PARTICl A.AO 
CJU1ARA NO LUCRO LIQUIDO DOS SERVI OS MUNICIPALIZAOOS"? 

No cap:ltulo de "CONSIGNA~AO DE RECEITAS", cuja pr vis!!o orct -
mental n50 parece justificar-st;, p~los otivos jn OOu~ido, s 
verbas foram reunidas nos seguintes grupos, que co t . tu I. 

os artigos : 

= Adicionais a ta...xas e multas e outras r c ita s 
tinadas ao Estado; 

= Reccitn emolumentar dos funcion~ios, 
= Receitas cobradas para diver~'s ntid d s, 
= Outras rcceitas consignad 

Quer-nos parecer quo c d v ria t r eria 0 urn outr~ a! 
tigo para "Descontos em vencim ntos u saInI" os " . ria. sup r
flue frisar aqui os inconvvnientcs que r sultam do facto 
as rUbric1s relativas a tais doscontos se ncontrarem dis m! 
nOOas polo primciro e pelo t~rcciro dos arti os a.cima indic -
dos . 
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Na d~spesa: 

7) - Abre a despesa com os cap{tulos de tlENCARGO DE EMPRE TIiO ", 
"PENSOES DE APOSENTAQAO A PAGAR A FUNCION RIOS FORA DO ERVI ~O 
E OUTRAS PENSOES" e "PRE ..... ID NCIA". A estes nu "ogue 0 e 
CRETARIA". Parece, a primoira vista, quo est c-..p{tulo, 
ce do que dispoe 0 nrt 2 • 7612 • do 8odigo, upvnns d v ria co 
preender as despesas rolativas ao funcionamento das crot -
rias das c~~as : vencimentos do passoal, desp~sas d aqui i-
~~o 0 conserva~ffo do respectivo m~teriul , tc . quo 0 u 
alids , sucede com os rcstantes cap{tulos da desp s, . 

Todnvia, isso so sucedo Clil rvln.csC:o .., v rbns das cl s
sos 1£0 . 0 2~ ., pois , na 3!l . nos artigo de" EGUROS, FOROS " 
CONTRIBUIQOES" e de "OUTROS SERVIGOS E EN CARGOS" (uste enco,!2 
tra-se desdobrado em 48 ~line~s!) se prey' tod~s as d sp s~s 
resultantes da satisf ... ffo dos cncr os gerais dns c~ arns , 
tais como : encnrgos de inst la~o 5, contribui<;"'cs, d du 5cs 
em cobran~as , manut0nQffo de scrvi<;os do ~~t~do , ubs{ ioe os 
diversos organismos do concalho, enc~ go com a pr v .n.ffo 
extin~ao de incOndios, litigios, dcsp sas do r pr sent 0 mu 
nicipal, coberturas de deficits do servi<;os utUlicip liz~do I 

dividas do anos findos, etc . 

Quar-nos pare cor que, em lugar de tal nglo 1 r do I,.; 

verbas, deveria antes ter side desdobrado 0 cap{tulo em cau 
em dois outros : urn dcstinado exclusivam nt s despus s pro-
prias da secretaria; outr~ uS despesas or is d n, d£ 
signar , por semelhan~a com 0 que succde no Or~am ral do 
Estado, por "ENCARGOS GERAIS DO HUNICIPIO" . 

8) - Em todos os cap1tulos as despesas relntivns s rcmun r <;aes 
do pessoal se encontram desdobradas dn. soguinte for a : 

= Pessoal maior : 
- vitalicioj 
- contratado; 

Possoal unor contr tado; 
= Pcssoal onor ~salari o. 

Trata-s~ dl,.; umn discrimina<; 0 fait exclusiv~ nte m 
fun~ffo da forma do provimcnto. 

~is corrccto soria qu tal discriminn~ffo fosse foita, 
cOlno prGscreve 0 . 12. do art 2 • 76'~9. . do Codigo , rup ndo-so 
em primeiro lugar as despesas com 0 pe::;soal dos quadr03 e , em 
scguida, as rclativas ao pessoal de fora dos quadros . 
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Convem nao esquecer, para melhor compr ns~o da opin~ 
aqui expendida , que nas c&narns municipais h~ lug res dos qUQ 
dros de nomea~~o vitalicia e outros quo s~o provi os pOl' con
trato ou assalarinmento e h:i' cargos nffo pert nCt:nt sao.;) qua
dros e sao providos por moio de contrato (.rt , 6~12 . , 
Unico) ou pOl' assalaricu.lonto (art2 6582 , 13 661 ,) , 

A discrimina~ao p ovista no mod 10 pcca, pois, POl' ~
nifesta falta de claroza e, al~m disso, d~sob~dcc~ ao cit 10 
preceito do 12, do ~rt2 , 7622, do Codigo , 

9) - Destina-se 0 Cap{tulo XX aos It RRVIGOS DE IN ENDIOS", Nule se 
preveem as verbas destinad3S s divcrs~s des sas inerunt s 
aos servi<;;os de preven~tto e . :tin<;rto dl: incondios . Todavi , 
em nota cxarada no final do n~dclo, condicionn-so a xi t~l~ 
de~te capitulo a exist nci do nservi~o instituidos la c -
mara", isto E6 de corpor"~o(;s de bo. beiros municipai , 

Na generclidndc dos casos, into 0, qu" do as c • 
nao mantendo servi~os pri~tivos, apcn::ts sub'idi".Jl1 as cor 
~oes voluntarias oxistentcs , as r sp ctiv s du~p 
vistas no cap{tulo de "SEC. ETARIA" , no artigo d 
VIGOS E ENCARGOS", sob (lS opigrafes de "P'rticip 
de bombeiros voluntarios de '" no imposto a que Su r f 1'e 0 
§ 42. . do art2 . 7082. . do C, A. ", "Subs{dio ao corpo de om ai
ros voluntarios de .,, ", "Seguro do pessoal do corpo do om
boiros voluntarios de ••• contr~ acidentcs ocorrido~ em s.rvi 
~o", "Despesas com a pre n('~o e extinCiiIo de inc"ndios, nos 
termos do art2 . 1612• do C. A." e "IndemniznCiC5es n. p rticul -
res nos termos do n2. . 32, do art 2, 1622. . do C. A. " . 

Ora 0 COdigo Administrativo impC5 . s c~aras a ohr a
<;;ao de manterem servi<;;os de pr~ven~ao 0 cxtin~ao de incendios 
quer por meio de corpora~C5cs privativ s, quer por moio do sU£ 
s{dios aos corpos voluntarios . Casos at' ha em quo, a par do 
corpora~oes municipais, existem nos concelhos associa<;50s vo
luntarias, tendo, por consequuncia, as r S octivas c ras de 
simultaneamente, manter umns e subvuncion r outras . 

Quer dizer: as cit.·, 
dios , entendendo-se esta e 
sua mais ampla acep~ao . 

tam du manter scrvi~os do incon 
r ~3aO do "manter servi~o"'" 

Nessas condi~ es 0 cnp:itulo de II,)ERVIQOS DE INCENDIOS" 
nao deveria, como sucede no mo 10 c usa, Qatar cntr' _ 
to limitado ~s despesas com corpora~C5es murucipais ) ivati
vas , Doveria compreender toaos os onc os com ~ rnanutcnCiaO 
das organiz~~C5es de prcven~ffo c extin~ 0 de 'ncendio' , ~eria 
isso mais logico do quu a inclus~o da~ v rbos a que ciron nos 
referimos no capitulo de "S IC TA rA" , 
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10) - Ap6s a promulga~ao do Estatuto do Ensino Lic al os liceus mu 
nicipais passaram a viver em rogime de outon ~o , g rido~ -
conselhos administrotivos . 0<> fundo'1 n c .,s=frios ao eU fun
cionamonto sao constituidos por dota 50S dos r spcctiv s c -
maras a quem, ~l contrnpartida, 6 ntrugue 0 pr duto d pro 
pinas, emolurnentos e outrns receito. nrrecadud~s nas cr~
tarins dos mesmos liceus . 

Nao se atendcu a e~s~ circunstdnci no. or&~niza~ 0 do 
modelo, pois nao se previu, na reccjta, verba p~ra ". ontr 
daqucles rendinentos 0 na dosp sa sor.entc se incluiu , no c -
pitulo de "INSTRUQAO", 'l.1ln.3. alincu, no ., tigo du "OUT OS R
VIQOS E ENCARGOSfI , pare HSU sldio destinndo a cobrir 0" pre
juizos resultantcs do funciona.lll(;J1to do lic u unicipnl",i.,to 
em lugor de se ter provisto 3 vcrbns par as dota ~ s r 1 -
tivas r,s dcspesns das tr0s clas "'s or<S:l , ntais . 

11) - E, para finalizar : 

Estabelecc 0 C. A. , no ~U5 artigos 772~ . c 773~ . , qu 
nas c~arns dos concclho::; .. m (me xiste.m ... on s t.u i "'mo 
permitida a cobr n~a d".s soguintc5 r cuitas: do urn adicion 
sobre as contribui~ocs predial u indtstrinl, que nrl cn 
do polas respcctivas sec~oes du finan~as, e de urn impasto , a 
cobrar dircctamente, quo incide obru r n as de ca as, con
tas de hoteis e estnbel~cim ntos simil ruG , tc . 

Quando tais zonas sao adninistradas par junt, no 
termos do artQ . 118Q. do C. A. , estas r ccit.s p ssnm pel s 
conto.s das cc1maras em regime de "op·r,,~oes de t sour ri " .To 
davia , nos termos do mesmo Codigo, a respansabilidade 10 
pagamento das imposi~oes legais que incidem sobra esta, r -
ceitas pertence exclusivamente 5 cAmaras . 

Criou-se, o.SS~l, wna situa~ao de corto modo confu a : 
cntidadc que funciona como s~Jpl s intermodiaria tern a rc 
sabilidade pela ~ntrega das dedu~ocu , ~ qual, cons qucnt men 
te, e alheio 0 orgo.nismo a qu~m, de f cto, se d stina re
ceita. 

Em nossa opini~o havi" UITki forme s' ples de or~amcnt 1 
mente se ocorrer ~s necessidudcs do movimonta~~o , n s con 
municipais , das ruceito.s em causa e rut' ectivas dedu<s 3 : 

= Entrado. , pelo capitulo de "CO SIGNA;iiO DE RECEITAS" do 
montantes iliquidos cobrados; 
Saida, polo co.pitulo de "PAG/dENTOS A DIVERSAS E rIDA
D~S FOR CO SIGi/Q-O DE RECEITAB", do. mes import nci 
assim dividida : 
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- Montante liquido entregue juntn do turismoj 
- Import~.nci do~ da5contos I;)ntr"gu 5 ao E",t 

Porem, no modelo om ~pruci~~ffo pruviu-'" d 
urn sisternu de contabilizaG~o qu poca por 

ade e que e 0 seguinto: 

= Entrada, pelo sou montante iliquido, das roccit~s m 
causa pelo cap:ltulo de "CmrSIGNAQAO", 

= Sa:lda, truubcm polo iliquido, dns recoit~s p 10 c P:ltu-
10 de "PAGru-iENTOS POR CONSIG ~ -0 DE R.~CEITA SIt j 

= Nov~ entr~da dos dt-scontos palo cap:ltulo d~ 1IREE;l. OJ S 
E REPOSIQOES" , 

ova saida dos me5MOS d"scontos polo. verba de "OUTRO 
SERVIQOS E El rCARGOS" do ci...pltulo do " ECRE A I II 

Vej~~os 0 quo ha de manifo t~ nt ~rr do no sist ~~ 
previsto, principalmente em rola~go ~ partu da receit prov_ 
niente de adicionais as contribui~oes do Estado: 

As sec<;;ocs de finan<;;as .1ensal.'llente cntrl..!gam 
a cobran<;;a realizuda, ja liquida dos qu ntjtativos 
~s dedu<;;oes, os quais, nessa entr ga, 0 r pro~ ntn os 
las guias de receita respectivas. Portnnto, as c~ ras 0 

t~ possibilidade de entregar ~5 junt 5 0 montGnt 5 iliqui
dos, visto que os n~o chegam a r ccber. Con~c u ntom nt ,two 
bern nao podem cobrar dolas esses mont~nto5 . 55im, a movim n 
ta~ao que se faz no crcdito ern lip GAllENTOS POR CO SrG A AO"~ 
no de~ito em "REEMBOLSOS E REPOSIQOES" 1 absolutamentl..! iC,;, 
cia . 

T amb em , n~o s6 para estes adicionais, c~ 0 p ra a nl 
te do imposto arrecadado dircctamentu, ha 0 scguintu r p~ro 
a fazer ao sistema previsto : 

A sa:lda dos descontos pel ... vl;rba de "OUT. OS SERVIQOS E 
ENCARGOStI e a su lmtrada cono "REE.IDOLSOS" dn ontend r 
exist ncia de urn p~ amcnto adi~ntad~ (; te r alizado polo mu
nicipio que mis t~rdu vo a 5er lire mbolsndo" . nlio 0 

vislurnbra qualqucr justifica~ao p n a pr vis~o, mbor' pr -
ticamente hipotctica, de t~l adiant1I.l nto . 

Nao obstante e~t s wponteu ntos t r m fic 0 de 
mente extensos em rela~ao 0 int ito com qua princ' p' r 
ser cscritos, e que er apen s 0 de urn br yes not 5 d cri 
tica a urn modelo quo, dentro d cortos limit 5, tom nflucn: 
cia no tr~balho de t dos 5 ctor 5 da fiscaliza~ao do Tr' u
nal de Contas , s6mento Su focaram os ~ ) ctos quo consid r -
mos mais dibnos de"'sa critica. 

l-bis haveria a dizer se 0 intuito houv sse sido 0 d 
uma analise total . _zs ela, a sar feita, dar- lhes- i uma cx
tensao e minucia em nosso ntender inca p~t:lveis com n fina
lidade do Boletim. 
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, 
DESPESAS EXTRAORDINARIAS 

"Ligeiro Substdio Histcrico I 

por 
L\us Guerrn 

Nem sempra as dcspesas cA~r~ordiniri s e tiv ram i ci 
plinadas por decretos como hoje est~o. 

Os artQs l6Q . e l7~ . do Decreto n~ . 15 . 465, d 14 
Maio de 1928 e 0 artQ . 8Q • do D"'crl.7to n~ . 27 . 223, de OVCfll-

bro de 1936, classificando e definindo qual a naturoz d ssas d 
pesas e as fontes de receita que as devom suprir, colocam 0 le . -
lador num plano de cabal e legal realiza~~o quando a merg nci 
surge. 

Mas nem sempre assim foi. 

Outros tempos, outros costumes, out as l~is . 

Ja Pombal se vira em serios apuros para conservar 
equilibrio as receitas e despes s do Erario s m d~iX3r de ti r 

zer as exig~ncias de caractcr financ_iro q' lho troux, rr_ 
mot 0 , a reforma do ensino, as in I ras medidas de fom nto cu-
mular , todos os reais caprichos de . Jos I . 

. ias conseguiu resolver 0 dif{cil probl rna com a 
absor~~o do produto dos bens das cas~s dos Tavor s , Atougui 
ros e Jesuitas, em parclha com 0 r sta 1 clin nto das d c· 

Esses sequestros forum um fundo providcnci 1 
Erario satisfez as mdis variadas d~spcs~s sobr c rr 
suas receitas ordin ri~s . (1) 

As invaso~s fr1ncesas troux~r~ ao pais uma 

tot 
s,Av i 
s . 

qu 0 
s 

'tu ~ 0 

financ eira dcploravel ~ s retalia~ocs pilha m acr sciam 'S r -
quisi~oes dos exercitos fr~nc~s e ingl·s . 
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E farto 0 nosso arquivo em dOcUMenta~~o que no-lo pro-
ve, 

Exausto 0 Erario, avolumam-se as despes s xtr or in '_ 
rias da guerra . 

Brota a ideia salvadora! 

E 0 sequestro nos bens dos cha.mados "partidist" s dos 
franceses" foi expressivo . 

Ao acaso respi~~~os os nom~s de algtmIDs das casas cu
jos processos ainda hoje existcm nos fundos da Torre do Tombo : (2) 
a Casa dos Condes da Ega, a dos on, es dos tu'cos, ados Cond s 
Sao Miguel, a de Gomes Freire de An mde, ad> Bivar , a de Panplo
na, etc . 

Porem, mais fclizGS que s do tempo de Porn al, foram 
obtendo a restitui¥ao dos Svus bens (~~is ou enos dcsf<lcados) t 
1817. 56 a de Gomes Freire de Andr~d~ nf-o voltou a seus donos, _ 
do-se mais tarde umas consoladoras pensocs a alguns dos seus h.rdei 
r~s. 

o es otado Erario ern brvv~ tevc nova crise . 

Com 0 advento de D. luguel I, surgiu 0 novo ro 1 rna. 

Eram muitos os sorvcdouros da r coita 0 ntr eles os 
encargos cta guerra civil que progr~diam nwn crescen 0 assust rdo 
urn para outr~ desses escassos sois nnos . 

Nem toda a ciencia dos ministros, nom a oa vontad 0 

Presidente do Erario chegaram, de in1cio, ~~ra resolver 0 pro lema. 

Mas urn remedio veio, ainda que n~o tenh sido int ncio 
nalmente procurado : os scquestros . 

Os liberais proscritos, os voluntAriam nte aus ntes 0 
os hospedes for~ados do barracffo de Landrus virum os seus ens. 
questrados . 

Foi a solu~ffo magna na ocasi 0 e caiu do ceu par os 
fundos do ~rario . 

o cort_jo dos sequestros de:3filou como urn "cum quibus" 
salvador . 

·ms a colheita ja n-o foi tffo avultada como a do t po 
de Pombal. 

Entre as ccntenas de reus e sofr0ram s ques ro ern 
seus bens, respigo alguns nomes e algumas c~ rs que m~lhor poder~o 
dar uma ideia de tremenda aVillanche de receit" .. que a cornl£opia 
da fortuna ( merc~ e pela mao da incerta poll.tica) roi despcjando 
nos cofres publicos . 
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Foram entre outras sequestradas as casas dos rque es 
de Palffiela, Fronteira, V~len~a, Ponte de Lima, Sant ' Iri , Niz 
Loule; as dos Condes de Linhares, Vila Flor, S 0 Paio, ido, Pa
raty, Alva, unha, Lumiares, Ficalho 0 Vila Real; os morgados 0 os 
ricos comerciantes JOS0 de Sousa Bandeira, Faustino Jos' Lop s, Jo 
ao Carlos de Saldanha, (3) LUls do Vasconcelos, Jos' AntOnio d
Oliveira Braga, r·ianuel Caetano Crldcira, D. Filipo de Sousa 015-

tein, Antonio Marques Guimaraes, Nicolau Kopke, Francisco Viseu Pi 
nheiro, Francisco de Vilas Boas, etc . , ern sol n acompanham nto oom 
a lista sem fim (mas mais modesta em bens) dos 01 ici is do c. ~rei
to , entre os quais figuram alguns nomos que depois, pol 5i ou por 
seus descendentes , se uestacart:>.m: os Serpa Pinto, os Gam .... \ 10 0, os 
Morais Sarmento, os TaIJl.Clgnini de At r & U, os Judice Biquer, 0 Tra
vassos Valdez, etc . ; e finalmente d roldao urna unie mulhur:D . Ana 
Ver lssima . ~uern seria esta senhora isolada entre tantos homu s? 

l.fas urna coisa nfio fora csperad n pr vista: 
cia na compra dos bens d~ ralz . 

Ou porque te~essam urn volte de fae da polltien d aPQ 
oa, ou porque receassem vir de;x>is u sofr r igual sorto, ueos 
muito poueos se resolveram a comprA-los. 

Ninguem os qucria e assim a reeuita ficou muito qu m 
das necessidades . Poueos se venderoIll. 

Limitou-se 0 ~ ario a 'dministrar e u ufl~ir os n i
mentos dos bens de ralz. 

O.,i 
06 P -
d Bog 

~anto aos bens movoi", reeolh ram-se om v'rios d 
tos e armazens, alugados para 0 efeito, sendo os prinei is 
lacios dos Condes de Camarido, (4) na Cal~ da de Sant'Ana e 
Hora . (5) 

, 
Dali se foram vendendo, mas com difieul de . T m 

poueos lhe pegavam e ~s prcoeupa~oes com 0 inimigo nao davarn mpo 
para leiloes. 

A admini~tra~ao das propriedades nao foi boa . iuitos 
administradores sem escrupulos em benef:lcio pr6prio arlanc vam ar
vores, vendiam gados, vazilhame, al~aias, etc. 

o rendimonto era fraco inc rto e as d 
yam- so com a marcha dcsastrosa cia erra . 

Os desastrDs pelas am, s eram s~guidos e 0 

de Tavira, a batalha naval de S. Vi~ nte, a r ndi~ao d 
Serpa, .1oura 0 Beja aprcGuaram 2h cio ·]ulho . 

ao havia dinh.jro Que ch basso 
go se foram succdendo as durrotas de Pernes, 
ate a Conven~ao de ~vora-·1onte em 26 de Iwio 
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Era 0 tempo do liberalismo e 0 Tesouro qu estava c 
to via- se agora assoberbado com urn novo problem : a rJ t tui ~o 0 

bens e a sua reintegra~~o ou as conscquentes ind mniz 

Como se resolveu? 

Em parte com a restitui~~o pura e simplc~ da~ propri -
dades nao vendidas. 

lfus as inevitaveis indemniz~~oes pelo destro~o 0 p 1 
rapina? Como restituir moveis desapar cidos cl vendidos? 

Deram-se cOlilpensa~oes. Par toaos? Nffo, so p r ~l-
guns, porque logo surgiram as lutas partidarias 0 ass~n, muitos f~ 
caram esperando eternamente a restitui~ao do .cr i o. 

E dif{cil dizer-"'e quais os que quais os 
que ficaram na espcran~a a alLejada justi~a . 

rfousinho da Silveira, na sua t 0 ctiscutida t ofa r -
formadora extinguiu, com aCvrto, 0 Erario j~ decru ito nos meto os 
de administrac;ao, cobran~a e cont biliza<1~o . 

Fm seu lugar suq~iu 0 .. CSOUl'O PUblico 0 por isso, no 
nosso Arquivo, falha a ctocurnentaao ~le p rmita n li r como tu 0 

isso terminou . 

Os docurnentos da Comiss~o Liquidatdria do Er 
que dispomos, sao ja muito pobres de informes . Contudo, a co! 
sa ainda se apura . 

Foi a casa dos Condes de Sao Payo a mai vitim dn n 
restitui~5es . Algumas propriedades ja vcndidas, muitas d lapida as 
e indemniza~oes quase as n~o recebeu . 

o Harques de Palmela, 0 Conde de Vila Flor c: Jo:Io Car 
los de Saldanha (6) foram mais felizes pois viram aurnentodos os 
seus t{tulos como promo~~o nobili{rquica (pass 0 tor,no), r s ur ! 
das com todo 0 esplendor as suas casas c rcccberam f rt ~ indcmn'
za~oes . 

Mas voltemos ao que int r~ssa, as des sas xtr'ordi-
narias. 

A extin~ao do ·;rario co 0 Un· co estabolccim nto c ar 
recada'1~o e contabilidade foi, como ju di sa, d inic' tiv do -lou 
sinha da Silveira e decr tooa em nome -ta Ibinh D. II, por 
seu pai 0 Duque de Bragan~a, D. Pe ro IV . 

Com esse dec eto veio a 0 rigatorie ade da pr sent -
~~o do H~dget" onde se previam receitas e despcs"s . 

Foi 0 primeiro passo para a disciplina na cont ilid_ 
de publica. 
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Sucessivas leis , reformas 0 dCcletos foram r~ .liz n 0 
a cvolu~ao c.te se che ar aos 110SS05 dias l:om os d cr tos que m 11-
cionei no inlcio destas notas . 

Notas ligeiras, tirodas dn vast docu. nta~ 0 do no so 
Ar quivo , so tam wn fim, fazer prosa COl a prata quo t mo. c 

Escrever no no SO Boletim SO ro h~st6ria 
bern de certa vantageQ pa a St.,; ir conhocen 10 • pouco co 0 

a administrac;ao publica que estd qu Sd por lo.zer p 1'0. ""qUOI do 
cul o X}/ . Pode dizer-sc que pc:.rou co a ist6ria'a Administr 
PUblica, de Gama Barros . 

Donois disso, ~iorGs ou m~nor~s n' sua oxtens 0, n~o 
ha historias profundas, .~lc. s si'!1nles su~ sidlos eon u tigo n 0 e 
mais quo wn subsidio 5em prt.,;t~~so s. 

No m.lm(;ro ani v..:. sdrio, ~ ste 0 queno tributo com 
o Arquivo agradece os bons ensin" "nt.os prof'ssio o.io qu 'Ill roc.!::. 
bendo . 

Ao sou Director E; ao seu lkdactor, com stas 
mentos VaG as nossas felicita~oes por dozo ses de lalor1 r 
sist@nc i a . 

- 000 -

(1 ) - Veja- se 0 "Inventirlo e S q\l-. tro da Cas de Av iro 1759". 

(2) - Transferidos para ali do nooso A1'q 'va m 188 • 

(3) - Depois Duque de S·ldanho. . 

(4) - Hojc cdiflcio dc:. F. N. A. T. 

(5 ) - tao se esclarccc que palacio 6 cs~c na Be - ·o1'~ . S 1'i 0 doe 
Castros du Rio? 

(6) - Foro.IIl fcitos de ois e l' spcctivamento Duquos de Palm 1 , a 
T rc ira e de Saldanha. 
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NOTA DA DIRECQAO 

AINDA 0 ANIVERSARIO DO BOLETIM 

Atraves da opinj -n dos c'..... s que colalor ram no nUm ro do 
aniversario do nosso Boletil.L, ~·u.l.·..i.J.:q:.!vi, com agrndo, como 010 e qu_ 
r ido pelos funciondrios, que v~m nela urn optimo ol~mento d estudo 
que antariormente nao possuiam. 

Faltar;.~ verdndl) ~o disrCf"flO qu 0 facto me surpru ndeu . 

o interesse pelo B ~.(; ~.n 6 vislvel. Soja!. quais for llS 

digoes em que tenha de desenvolver-se, por nos ele nao morrera . 

Assim 0 queremos todos . 

A sua co11boragao, nos prj~ iro~ t~,p " estovo a c r 0 do 
dois ou tras . No decorrer do C.ll~) outre::! so vioram junt r Qual s . 

Espero que, dado 0 interesse manife<; .... ado pola exist 
do Bolctim, todos os funcion~rios, scm distin~ 0 d categoria 
ses, apa::oegam, agitando nas S,l 'i colunas prell s de "ntcr 56 

os sorvigos em gcr"cQ a em partie :tar par~ os C!'" nOSBa Dir c~ 0 -

" .-0- 0 -
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DE VEZ EM QUANDO ••• 

o ARQUIVO GERAL 

E 

o PROBLE~ \ DO SEU PESSOAL 

par 

J oo.quim D 18. 0 

o Arquivo do Tribunal de Contas compCSe-se de muitos im 
portantfssimos cartorios . 

E indubitavel que sera necessario recorrer aos el mentos 
existentes no Arquivo Geral a quem desejar escrever sobre ni 
za~ao de estudos economicos e financeiros de Portugal, tlIo rica 
ainda a docurnenta~ao que nele se guarda, apesar das delapida~ 
que foi vftima em vsrios perfodos do. nossa historl 

Durante muito tempo r ece qu os nossos legisladores _ 
conheciam, quase em absoluto, c:. riqueza patrimonial do no so ArqU! 
vo. Efectivamente, os Regimentos publicados depois de 1845 refer m 
-se vagamente a tais servi~os, e determinavam que a execu~~o S 
seus trabalhos ficaria a c~rgo de urn empre ado destacado de uma Re 
parti~ao. Com urn empregado so nao se podia exigir trabalho ale do 
protocolar ••• 

A separa~ao e classifica~ao dos p peis xistentes r 
possfve1 efectivar-se . 

Urgia, porem, tomarem-se provi 8ncia adequad s 
fim a tal estado de coisas. 

Segundo noticia de Ferreira Lobo, por suc ssiv 5 Or 
de Servi~o, da pre sid~ncia, desde 1860 a 1875, foram d s~ 
empregados para coadjuvarem 0 arquivista na or an'za~ 0 do inv nt~ 
rio e classifica~ao de tcdos os volumes exist~ntes no Arqu1vo,s p_ 
rando-se dele todos os papeis inuteis . Trabalharam neS5e erviQO . 
co empregados segundo as Ordens de Servi($o acima r l' ridas . 

Em 1875 foi nomeada uma Co~issao para, de acordo com 0 

Presidente e 0 Secretario do Tribunal de Con 5, proc d r epar~ 
~ao e classifica~ao dos papeis, reg'stos e livros xi t nt s no Ar 
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quivo , inutilizando os reconhecidamente desnecessarios e remet ndo 
aos Arquivos das Reparti~oes competentes Os que ngo disses m r 
peito ao Tribunal. 

Tal Comissgo foi presidida pelo lente da cadeira d fi
nan~as do Curso de Direito da Universidade de Coimbra . 

Talvez como consequencia imediata dos trabalhos d ssa Co 
missgo , 0 ~egimento de 1886 desceu ja a pormenores, ao trat do Ar 
quivo , que os anteriores ngo registavam. uanto a pessoal,mantinh
- se 0 regime anterior . -

Mas nao se suponha que pretendemos, nestas despret nc'o
sas palavras, fazer historia sobre 0 Arquivo . Longe disso . 0 nos 0 

intento e focar 0 problema do seu pessoal. 

Cotejando as disposil$3es regilllentais publicadas ate 1910, 
nota-se : 

a ) - A falta dum quadro proprio, 

b ) - Que a execu<;ao dos servi~os do Al"quivo estiv ram quas 
a cargo de um empregado. 

Dada a natureza e a complexidade dos trabalhos a ex 
era fisicamente imposslvel ao mesmo ompre a 0, por mais expedito 
que fosse, desempenhar-se cab~lm nte da tarefa que ali Ihe in~u
nha . E assim fomos vivendo ate aos nossos dias. 

o Regimento de 1915 nao veio alterar a situa~~o exizten
te . Os Servi~os do Arquivo continuaram a cargo de um priIi eiro ou 
gundo contador, designado pelo presidente. A osta ilidade cleo fu£ 
cionario a frente do Arquivo era precaria, pois ficava suj ito as 
regras das transfer~ncias (art2. 13?2 . ) 

Naquele ana ainda nile existia a 1 lsl ~~o quo hoje atri
bui 0 exerclcio das fun~oes de arquivista s nte aos ind'vlduoo 
habilitados com 0 cur so superior adequ do . 

Finalmente, 0 refor ador d03 ervi~os do Tribunal d ~ 
tas (Decreto n2• 22 . 257, de 25 d Fevereiro d 1933), 0 actu 1 
sidente do ConselrJ, cria 0 lugar de Conserv' r- quivi ta (lQ• 

arquivista, pelo or~amento de 1936) a preencher por m io d co~ 
so documental entre indivlduos ha ilitados com 0 curso d 'b1iot 
cario-Arquivista . Colocava-se, enfim, a frente de tilo portantes
servi~os um tecnico habilitado com os co~~ecim ntos arquivisticos , 
a quem se poderiam tomar responsabilidades, quando fo s casodiss 
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A propOsito de responsabilidades ••. 

Conta 0 actual encarregado dos Ser'ic;os 
tempo, um contador, ali colocado, tinha, numa d s 
sombrias do velho Tribunal de Contas, 
ca. Para Ihe servir de base, utilizou 
so tirara duma prateleira. 0 vasa por 
A acc;ao da agua das regas produziu os 
vro, ficou completamente inutilizado. 
das. 

Os volumes utilizados eram 0 "Livro mestre da cont 1 
sa" - "Financiamentos fe:::.tos pela Inglaterra para a uerra Penin" :
lar" ••• 

Sem comentarios, que sao desnecessarios . 

Chegamos a 1938 e 0 Decreto n2 • 29 .175, no seu artQ . 13 . 
permitiu ao Director Geral a colocac;ao no Arquivo dos funcionarios 
necessarios para coadjuvarem 0 arquivista . 

Todos n6s sabemos 0 que se passava com a eJecuc;ffo d t 1 
artigo . 

Salvo rarlssimas ey.~epc;5es, eram la coloc dos a u s qu 
nao davam, nas Secr5es, 0 minjno de rend~Jento julgado necessario
- muitas vezes s~~ se fazpr unt exame atento das razoes d t rdn' -
tes de tal quebra de produtividade. 

o arquivista que dirigiu os servic;os respectivos at ' 
ta do seu falecimento em 1948, queixava- se d~ falta dum quadro r 
prio, constituldo por pessoal habilitado. Havia na Dir c~ o-G r 1 
funcionarios com os conhecimentos suficientes p a 0 auxiliar m no 
servic;os do Arquivo • . laS tais funciom!rios nao pod' am s r d staea 
dos, sob pena de sofrerem prejuizo os trabalhos das S ec;5 s . 

E d0 con.!lecimento de Sua Exccl~neia 0 ti.nistro das Fin n
c;as e de tocta 0 corpo de Juizos do Tribunal de ~ontas que 0 aetu 1 
quadro e insuficiente em nlimero pP. atender 0 lume, import ci 
e delicadeza dos llF g6cios ptfbliccs que 111e cstuo afeetos . 

o actual quadro poueo dj ere em ndm_ro do exiGt nte 
cern an05, confor;:tc 0 reconheclJu 0 .. ·cel nt:lsslmo Doutor u 0 

Oliveira, nos relat6rios que ap1'esentou em 1947 ap1'eeinc;~o sur -
rior. 

Nao se podendo dar cabal cump1'inento uele artQ . 132 .d 
vido a insufici~ncia do pessoal, nno causara estr nheza diz 1'-so 
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os servi~os executados no Arquivo Ge al continuaram a ser os de s~ 
ples protocolo . 

Aberta a vaga de primeiro arquivista e coo preenchimen 
to do cargo se tornasse demorado, 0 ..!... celent{ssimo Presi ente Ihltor 
Aguedo de Oliveira, encarregou os contadores Lu{s Guerra • anu 1 
Ferreira para, sem prejuizo dos seus servi~os, proceder m ao traba 
l hos de cataloga~ao e ordena~ao do amontoado de documentos exist n
tes e que constituiam 0 fun do do Arquivo - (Jrden de Servi 0 n2. ~ 
de 28 de Fevereiro de 1950). 

Trabalhando fora das horas norlais do servi~o,cons guiram 
no mesmo ano, que fosse publicado 0 C~t~logo do quivo do Tribunal 
de Contas (Casa dos Contos e Junta da InconlidSncia) . 

Outras publica~oes se seguiram como 0 Inventario da C sa 
de Aveiro, e 0 da Casa de Atou~uia, a Administra~ao e Contabilidade 
dos Colegios dos Jesuitas, organizadas somente pelo cont dol' Gu rra 
pois 0 contador Ferreira recolhera a Sec~ao, onde a sua f lta e f_ 
zi a sentir . 

Como con.sequ@ncia de tais publica~o~s, comeqaram apar 
cer os eruditos nCl.cionai~~ que aqui vieram colher elem ntos para os 
seus estudos . 

t-rofen::'r.l-ed e hist:;riadores 'Ja Bel lca, 
panha e h .. :lia es '!'evera'n a r.etiir ('sclal t.0imcmtos 
dos, que proni-arnellte lhef '3rl .. n fornecidos . 

aSil, Fran~a, E,!! 
sobre aqueles fun 

o art2 . 132 • do ja citado Decreto r2 . 29 .175 
i nexequivel, pela impossibilidade de de tacar contador s 
vi~o do Arquivo. rs que la o:tavam coloc~Jos r co:h ram 
de Contas . 

n~': '!:lat . 'tee tern"') 1le os r '1 vic;os 
r ados por ir:'iivldaos inscr to .• 1:> Comissari 
urn terceiro .'o;,tar·~ regr ,,_[110 1 A. F' . C. T. 
colocc-c1.) eT,' ~e! '1:'_':' model !05 ... ')avjuvados 

tor r-8 
p8.l a 0 sel\
s Secql5 s 

,,-,_tarnv',:, f. ~"'I se vG) r. -lifer do f 'do Sr . d a 
Obras PUbli~aa e do Co~is~ario do D ~em ree 

No projecto da nefor,:a dos S rvic;os da Diree~ 0- eral pr_ 
v@- se a cria~ao dum quadro privativo para a execu ao dos 
do Arquivo Geral. Ate la, '~n G dinse, fic re.os d p n nt s d 
boa vontade dos Srs . 'nistro das Obras PU lie s e 0 Conis ur'o do 
Deser.lprego . 
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e sucedera amanha so for negada a autoriz 
os desempregados se mantenham ao servi~o? 

o p a u 

Problema serio, insoluvel dentro do actual quadro dos r 
viqos do Tribunal e que levara a estagna~ao dos trabalhos m cur 0 
e que bern L~portantes sao . 

Aqui deixo expressas, d~sde ja, as miru1as 
a certeza de que serao devid~ente consid r das por 

8 

com 
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UM REU.T(jRIO NOTAVEL 

Conforme se prometeu em numeros anteriores, continu os 
com a publica~ao do notaval relatorio efectuado por Sua Exc~l nci 
o Sr. Doutor Aguedo de Oliveira, qu~ndo no exercicio das fun~8 s 
Vice-Presidente do Tribunal de Cont~s: 

(Continua~~o) 

Formara C~verno de pouca dura tun homem com ~tivoJ ar oro 
so, jornalista panfletario, impl~cdvel, mas ja ntao dobrado p los 
anos'- Antonio Rodrigues Sampaio. Sobra~ava a past da Faz nd urn 
talento construtivo, de grande simpatia publica - Lopo Vnz de 5am
paio e Melo. Ambos S9 empenhavam em realizar muito m pouco t mpe, 
por ser amea~adora a instabilidade da vida publica, 0 b m prec I io, 
nesses tempos, 0 exerclcio do poder. Mesmo assim chegou-s a urn pa 
drao legislativ~ acabado e total e dessa dilig~ncia diz ainda 0 
grande numero de normas daqueles dois diplomas que, como so r viVtn 
cia, hoje orientam ou disciplinam a vida financeira . 

Em que consistiu ~le? 

Como poude definir-se? 

Ate que ponto se confirmou nos factos e n 
administrativa? 

Os tra~os earaeterlsticos do. organizo.~ffo -
te importados do direito franc~s 0 sem mo rcfcrir 
ordem formal - eram todos estes: 

experi nei 

1) - A Contabilidade PUblica tinha como fun~aoJ al'm de m todi 
e ell rificr.r a vida fin neeira, fisealizar as reparti~ 
dependentes ou nuo do inisterio que d"ssessem r sp ito a 
mentos de receita e despesa . 

2) Separa~ao da Contabilidade de dinh~iros publieos do. eonta)i1i 
dade do material . 

3) - Scpara~ao destas duas conto.bilid~d s d~ eont bilidad dos or
denadores . 

9 
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4) - Adop~ao dol escrita, por partidas dObredas . 

5) - A Conta Geral do Estado, confer ida e informada 10 Tribunal 
Contes apresentar- se-ia ao Perlamento para este a julg 
ferir 0 seu bill de indemnidade . 

ro 

to: 
Examinemos estes carecteres da organiza~~o, nto par n 

12. ponto - A Contabilidade PlfblicCl, ale'm de metodi mr - - - ~ ~ . - -- _.. - .. -

A cria~ao , po r em, de cOmiss5es, sucessivament , vai :nos-
trar que a cvolu~ao legislativa nao cstava finda . Nffo so tir~ir 
mesmo a perfei~ao . Dos princ:Lpios novos pareee que ntio Sl;; haviam ti 
r ado todas as consequencias, ou tal t~refa se tornara imPOSS1V 1:' 
Pelo art2. 442 . dol Carta de Lei de ~5 de Junho de 1881 cri a- se n 
verdade uma "Comissao Permanente de Contabilidade PUblicrl", ~r\;;s~ ~ 
da pelo Presidente do Tribunal de Contas . Competia-lhe "st\:dar e
harmonizar as relol~5es entre as reparti 50S da Conta ilid ~e~om-o 
Tribunal de Contols, tendo em vista a simE!icidad~do 5 X.: Q. e 
escrupulosa fiscaliza<;ao na aplieac;ao dos dinheiros ptfulicos" . E 
propunha-se tambem aventar as nedidas legislativas e!' ulMh::nt 5 

adequoldols . (Vide art2 . 3152 . do Reg2• 1' •• 1 de 1881) . 

Pelo olrt 2 . 492 • da Reforma dol Contolbilidace PUblic d 0 
de }~r<;o de 1907, uma Comissao, presidida pelo Director-G ral da 
Contabilidade PUblica e composta de varios vogais f:cou, posterior 
mente, incumbida de propor urn novQ regulamento gora: da conta ili: 
dade publica. 

Pelo art2 . 20Q . do Decreto ng . 5. 5l9, de 8 de Maio de 1919 
nova Comissao, da mesma presid~ncia, foi destinado a apresent r "n 
r egulamentac;ao de todas as disposi<;oes de conta~ilidade actualm n 
te em vigor". 

Pelo art2. 212 . , Unico, do Decreto n~ . 15 . 465, d 
~fuio de 1928, ja no ciclo de r~form s da regonera~ao fin nc 
perada pelo Presidente do Conselho, urna corn1ss~o d funeion 
periores haveria do propOr reformas, altera~ os indispensa 
unifica<;ao do or~amento goral, dol conta ili' e da tesour 
Estado" • 

14 d 
ira 0 -
rios 

o 

e significava tudo iste? Signif~cava portanto qu , pon 
do-se em marcha urn sistema que, antccipadarncnte , so julgou urn todo 
harm6nico, a organiza<;ao n1'l:0 se reputav :"nda completa , no p:Jrto 
vista dol clareza, dos m6todos c de sua re ul ridado . 0 chamado r -
gulamento gorel de 1881 nao dispensava uma compila~ao r ulam ntar 
mais lata e minuciosa . Ao mesmo tempo sen~ia-se qu ~o so diss r 
a Ultima palavra quanta a simplif:ca~ao e unidade do sist rna 1 

I tado como um s6 edif:Lcio mas qt:e novos acreseento eonv rt r 
a~lomerado labirintico e espdlhado . 

1 __ -
Continua 
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AS DESPESAS DE ACQ-O SOCIAL OS ORG ISMOS 

por 

Maria dalc~. f:'. Gn."i\S piJ :,,1. 1.:1. 

Os organismos de coordena~ao economica, cr"ados ao abrigo 
do Decreto-Lei n2. 26 .757, de 8 de Julho de 1936, e limitados pelos 
objectiv~s expressos no art2 . 72. do Es~atuto do Trabalho acional, 
aprovado pelo Decreto- Lei n2 . 23.048, de 23 de Setembro de 1933, 
"destinam-se a coordenar e a regular superior;nente a viaa econ&m"ca 
e social nas actividades directamente ligadas aos produtos de" PO! 
ta~ao e de exporta~aoll, funcionando como elementos de liga~ao ntre 
o Estado e a organiza~ao corporativa pr6priamente dita . 

Cada uma destas entidades se rege por uma lei organica,que 
Ihe define qual 0 ramo de actividade a coordenar e a regular superi 
ormente e determina quais as atribui~oes que lhe compe~em no exerc! 
cio dessa actividade, e lhe limita as despesas aos fins especlficos 
marcados pela mesma lei orgAnica. 

Contudo, pelo Decreto-Lei n2 . 29 .049, de 10 de Outubro de 
1938, se estabeleceram as r egras de unifica~ao a que devem subordi
nar- se tais organismos, preceituando 0 seu art2. 52. que, entre as 
suas despesas propri&s, se ' incluem as "Despesas sociais e de fomen
to", e que estas respeitam "ao fomento da produ~ao e sua propaganda 
a despesas extraordindrias destinadas a assegurar 0 abastecimentodo 
pals e as de defesa economica e de ac~ao social". 

Por de~esas de lfaC~aO social' entenderam os organisnx::e de 
coordena~ao economica tratar-se de quaisquer despesas sociais ~ ~ 
diam por eles ser realizadas, embor a fora dos seus servi~os. Tendo 
dado a designa~ao "ac~ao social" uma interpreta~ao inaevida e torna
do da sua compet~ncia uma compreensao errada, estes organismos , pro 
cedendo de boa fe, sem inten~ao de desrespeitar a lei, pela rUbrica 
de "ac<tao soc ial" concederam subsidios para fins de benefic@ncia, pa 
trioticos e desportivos. 

o Tribunal de Contas apreciou estas despesas e varios pro 
cessos de contas e decidiu que elas eram ilegais por respeitarem a 
ac~ao social alheia, por nao caberem na compet@ncia dos organisrnose 
por MO poderem ser integradas nas despesas de "acc;ao social 
tida pelo Decreto-Lei n2• 29. 49 e defini a palo art2. 7~. 

II 
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tuto do Trabalho Nacional. 

E, nestes termos, demonstrada a ilegalidade de tais de ~ 
sas, 0 Tribunal de Contas condenou os responsaveis pela sua realiz
~ao e manteve em r ecurso as decisoes exaradas em primeira instAncia. 
Esta e a doutrina expressa na jurisprud~ncia enunciada nos acord50s 
proferidos em recurso pelo Douto Tribunal de Cortas no julgamemode 
contas desses organismos de coordena~ao econouuca . 

Como exemplo da sua aplica~ao em processos de recurso,ci
ta-se 0 processo n2. 712 do Conselho Administrativo da Comissao R 
guladora- das f10agens de Ramas , como res}X)nsavel pala concessao du 
urn subs{dio ~o Grupo Desportivo, na ger~ncia relativa ao anode l~ 
- Sessoes e acordaos de 6 de ~fuio de 1947 e de 18 de Novembro d~ 
1947, publicados no Di ario do Governo, II Serie, de 23 de Mar~o 
1949. 

Transcreve-se do referido processo a promo~ao doDigno ~ 
te do l~nisterio Pu~lico que se pronunciou pela confirma~ao da decl 
sao recorrida muito doutamente fundamentada : -

"Afigura- se-me que 0 douto acordao recorrido fez boa apli
ca~ao da l ei. 

Os organismos de coordena~ao economica s~o, por disposi
~ao expressa da l ei, "destinados a coordenar c a rogul sup ri 
ormente a vida economica e social nas actividades diruct,t nte 
ligadas aos produtos da importa~ao e da exporta~ao" - Itde harmo 
nia com os objectiv~s expressos no art2 . 72.. do Estatuto do Tra: 
balho Nacional" - art2. 12. do Decreto- Lei n2• 26.757, de 8 
Julho de 1936. 

Esta refer~ncia ao art2. 72• do Zstatuto do Trabalho Na
cional concretiza, melhor ainda, quer a natureza, ~uer os fins 
desses organismos, pois a{ se precisa que a orienta~ao e regula 
~ao da vida economica e social se faz, determinando-lhe os o~ 
j ectivos e visando designad&~ente indica em cinco nw eros que 
completam a disposi~ao legal. 

De tudo isto se conclui que nao se pruviu a realiza~ao~ 
recta por estes organismos dos objectiv~s e finalidad s de or
dem economica e social tidas como aconseD1aveis ou uteis . Coor
denar e r egular superiormente, marcando-lhe os objectivos, n~o 
e evidentemente satisfazer directamente asses objectivos numa 
ac~ao absorvente que alias contrariaria os princ1pios fundamen 
tais da org~nica do ~stado . -

E certo que 0 art2 . 52. do Decreto- Lei n2 • 29 .049,inclui 
nas despesas desses organismos as Itdespcsas sociais e de fomen 
tolt, entre as quais se especificam as despesas de ac~~o soc'a1, 
as de defesa econOmica, etc •..• 
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Mas, em primeiro lugar, nno ha-de perder-se de vista 
este diploma se destina a estabelecer regras dministr v., 
regras formais sobre a organiza~no conto.bilistic---dos 0 ganis
mos e nao a definir-lhes 0 seu campo de o.c ao e 0 jo tives pro 
prios . Nao e de e~Derar quo a lei nos d@ a{ res sta ao s d-
despesa, mas s~rilente do ~: como se or~amenta, como sa-j)a a, 
como se contabiliza. 

o que pode legalmente gQstar-se resulta justa. entedo que 
pode lcgalmente fazer-se e isto indica-o 0 estatuto desso or
go.nismos e nao a sua org~nica amninistrativa e finance ira. 

lsto em princ{pio, e claro. Aas tanto baota p"'ra que ao 
interpretar a organica se deva ter sempre presente 0 estab.to _ 
ra , quanta posslvel, adaptar aquela a este, os meios nos fins, 
os processos aos objectiv~s . 

Ora, ja se mostrou que os fins, os objectives sao,nao so 
diferentes, mas de ordem e plano diverse daqueles que coma es 
pesa questionada se pretend~ram atingir. 

E se agora se mostrar que a "ac~ao social" refcrida m 
orgll..nica administrativa se ajusta, tomado. em curto scntido, aos 
objectiv~s marcados aos organismos na sua lei fundamental, no 
seu estatuto (Decreto nQ . 26 . 757), a justifica~ao da tosc us
tentada e completa e perfeita . 

Ora , e facil provar esta asser~ao . Basta ler com cuidado 
o artQ . 7Q . do Estatuto do Traba.llDNacional para sa v r ntr 
os objectiv~s al expressamente mencionados e perfeitamente 1n
tegrados na ideia geral dominante do preceito, alguns h' 'm quo 
o aspecto social sobreleva sob 0 aspecto puramente economico 
e por isso mesmo que a lei nao fala em "coordenar e r ."ular s~ 
periormente a vida economica" somente, mas acresccnta tamb'm 
ac~~~ social. E esta ac~ao de coordena,ao e r gula~ao sup rior 
da vida economica e social quo acarreta as tais "despesas 90-

ciais e de fomento" de que nos fala 0 Decreto n~ . 29.049 . 

Esta me parece ser a boa interpreta~ao da lei. 

Nem so diga que c ina~~ss{vel (socialmcnte inadmiss{vel 
digamos) restringir por essa forma a ac~ao social no sentiID m 
quo 0 or~anismo a entendeu, nem so invoque 0 valor do "soci-l" 
nesse sentido pelo proprio ~stado reconhccido. 

Justamente poraue 0 proprio '.Jstado reconh ce 0 v lor dos 
empreendimentos do genero do que~tionado b que p~ra iaso cr ou 
o orgao que considerou mais adequado - a F. N. A.T •• 11 0 lh ~n
tregou 0 exclusivo desses empreendim ntos? Decorto ue n~~rnas 
ha todas as rasoes pe~a duvidar que, creado aquele orgao esp -
clfico, 0 proprio ~stado consinta n~ d~svirtua~ao dos fins s-
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pec{ficos dos seus r estantes or ggoB para os colocar t amb'm 
scrvigo ds m0sma finalidade . 

Lisboa , 7-10-1947 . 
(a) - Jo se Osorio." 

o 

Posteriormente , foi publicado 0 Decreto- Lei n2 • 36 .B65, 
de 12 de Maio de 194B, cujo rel atorio afirma que ele se publicou "ID 
ra evitar os inconvenient es de err adas interpretagoos dos diplomas 
funda"nentais que regem os orgo.nismos de coor denagao econornica" . 

E, nos t ermos deste Decreto- Lei, que "considera sancion 
das t odas as despesas r8alizad~s ate ao fim do ano de 1947 obr~ 
cuja l egitimidade se t i nham levantado duvidas", foi autorizada s 
entidades condenadas pelo Tribunal de Contas a r evisao da d cis~o 
que lhes r espeit ou, tendo dir eito , quando ela nao fosse mantida , 
ao r eembolso das import~ncias pagas . 

Entret anto, 0 ar t2 . 22 . da citada disposigao leual det~r 
mina que os consel ho s administrativos destes organismos sao comp~: 
tentes par a autorizar despesas com a acgao social , d sde que apro
vadas por despacho do Mini stro da Economia . 

o Douto Tr ibunal de Contas , porem, como anteriorm nte 
publicagao deste Decret o- Lei, apenas tern aceitado como tais as d s 
pesas com a acgao social propria dos organismos , por eles realiza: 
das no exerclcio da sua actividade e , qualquer que seja 0 seu si
gnificado, dentro dos fins para que f or am criados os or ganismos de 
coordenagao economica. 

0000000 
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A "CORTE DEI CONTI" 

por 
Jouo Bartolom~u Junior 

A "Corte dei Conti" tem origens muito remotas em Italia, 
pois j a na antiga Roma, especialmente no perlodo da Republica, xi~ 
tia a fiscaliza~ao financeira. Dada, porem, a natureza deste trab_ 
Iho, tomar ei como ponto de partida a proclamag~o da unidade itali_ 
na. 

Em 21 de Novembro de 1861 foi apresentado pelo ~unistro 
das Finan~as ao Parlamento um projecto sobre a "Corte dei Conti"qu 
apes larga discuss~o se converteu na Lei de 14 de Agosto de 1 62 
(n2 .800). Ficou assim criada a primeira magistratura que ~stenduua 
sua jurisdi~ao a todo 0 r eino de Italia. 

As bases fundamentais desto alto organismo for am d lin a 
das por Cavour, e r eafirmadas e concretizadas pelo ~linistro Basto: 
gi no relaterio que acompanhou 0 projecto da lei . 

"E assolutamente necessario - proclamou Cavour - conc-=::n
trare il controllo preventivo e consecutivo in un magistrato inam£ 
vible" • 

"Questo magistrato - declarou 0 f.anistro Bastogi - <k:v l es 
sere, rispetto all"Amministrazione, il vigile custode dellu legi,;; 
rispetto agli agenti che maneggiano il pubblico denaro, il giudico 
dei lora conti ••• (Esso dev1essere) affatto indipendente dn qualun 
que potere ed autorita che non sia llautorita 0 il poter dollale-
ge" • 

Diversas foram as leis promulgadas sobre a "Corte d\"::i Coo 
ti" ate que a nova Constitui~~o de 27 de Dezenbro d~ 1947 re firmou 
as suas atribui~oes fundamentais, ass~gurando, de urn modo special, 
a independ~ncia do instituto e dos seus componentus p~rante 0 Gov~r 
no (artigo 100 ). -

A "Corte" exerce a fiscaliza<fuo prcventiva de legitimid -
de sobre os actos do C~verno e tambem a posterior sobre a OXOCU<fao 
do Or~amento do Estado . Intervem nos casos e pela forma ostabeleci 
da na l ei, na fiscaliza~ao da gestao financeira das ontidad s p ra 
que 0 ~stado por via de regra contribui . Relata dir ctam nt 5 C~ 
maras os resultados dos seus exames e vbrific~oes . 
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A "Corte dei Conti" esta, po rt ant 0 , mais prc5xi.ma do Parl 
mento - do qual muitas vezes foi considerada "longa manus" - quan '0 
vigia para que os actos do Poder Executivo nfio estejam em do acordo 
com as l eis aprovadas pelo Parlamento e para que a gost~o dos ~ 
ros publicos se fa~a em conformidade da lei or~am ntul e outr s. -

Mas, com maior vxnctidao - segundo afirmou 0 seu Pr si 
te Augusto Ortona na confer@ncia que a convite do Instituto de D· 
to comparado da Universidade de Paris efectuou na Sorbo nne aqua 
pouco mais dum ana se aposentou - a "Corte" e e dey\;: ser um or :10 dEl 
Republica, em posi~ao de independ@ncia perante os outros org~oscol 
titucionais, para que possa exercer, sob a autoridad unica da Ivi; 
as suas atribui~oes de ordem constitucional, quer de fiscaliza~~o, 
quer jurisdicionais . 

A "Corte dci Conti" e constitulda por divvrs s secgoes do 
fiscaliza~ao - preventiva e "a posteriori" - jurisdicionais p r as 
contas e responsabilidades dos funcionarios, para as p8nso s ordin' 
rias e para as pensoes de guerra . -

o Procurc:.dor-Geral represcnta 0 ~linisterio PUblico tam
bern os interesses do Erario. Promove as acgoes de r sponsa ilid ~, 
participa em todos os julgamentos, podendo as suas interv n o~s ~ r 
escritas e orais. 

o pessoal compreende os magistrados, fUllcionarios de 'con 
ceito", funcionarios de revisao, empregados de Itord mit 0 subaltvr :: 
nos. 

As nomea~oes e as promo~oes sfio feitas do acordo com a 
proposta do Presidente da "Corte", ouvidos os competent s org OSCO!} 

sultivos (Conselho de Adrninistra~ao e Conselho da Prl..:sid ncia) I..: pa 
ra os lugares de adrnissao mediante concurso documental c de prove: 
praticas, tendo side dada ao Governo a far.uldade de esco~1a ~ra as 
nomea~oes e promo~oes respeitantes ~s catcgorias mais clov as . 

Foi mantida e ampliada em 1948 a antiga norma da Lei de 
1862, em virtude da qual 0 presidcntc, os pr sid ntes de sec~ao, os 
conselheiros, 0 procurador-geral e os vice-procuradorcs g rais nao 
podem ser afastados do exerclcio das suas fungoes sen~o m di nta ~ 
recer conforme de uma Comissao composta dos Prusidontos 0 dos Vic : 
-Presidentes da Cfunara dos Deputados c do Senado . 

Para os graus menos elevados da mngistratura cpr as ou 
tras catogorias de pessoal faz-se 0 provimento conforme "iust pro 
posta" do Presidente da "Corte ll

, ouvidos os mencionados or tIos . 

A fiscalizagao preventiva e ~xercida atraves do IIvisto" c 
do "rcgisto" dos actos que a eles ostao suj itos . 0 "visto' da "Co!:, 
te" tern contcudo jurldico e traduz-so numa declara~ao de 1 itimida 
de do acto submetido ao sou cxam~ . -

16 



BOLETIH DA DlRECQAO GERAL DO TRIBU AL DE CONTAS 

No ~aso de recusa de '~visto" 0 acto administr~ tivo n~o PQ 
de ter execu~ao, excepto na hipotese do "registo com roserva lt • 

A institui~ao deste registo teve por fim concili a u~ 
g~ncias da legitimidade dos actos ~lunistrativos com as qu pod m 
ser impostas ao Governo por necessidades de ordem poIJ~tica OU,cm go 
ral, de superior interesse publico. Periodicame:rt.e a "Corte"c' .
aten~ao do Parlamento para os actos governativos registados com r _ 
serva a fim de que este sobre eles exer~a a sua fiscali~a~~o pol{ti 
ca. 

Ha pouco tempo 0 Senado italiano ocupou-se de urn c rto nu 
mero de provid~ncias desta natureza, acerca de!.s qunis reconh ceu a 
legitimidade da "recusa" da "Corte dei Conti" . 

Existem todavia, circunst~ncias em que, por disposi~ao 10 
gal expressa, 0 registo com reserva n~o e posslvel, tendo,portnnto~ 
a recusa valor absoluto, que implica a anula~ao do acto (art~. 25~. 
- T.U., 12 de Julho de 1934, nQ. 1214) . 

Estao nestas circunst~ncias: os compromissos e as ord ns 
de pagamento quando sejam contrarias a lei or~am~ntal; os ducrutos 
r espeitantes a nomea~oes e promo~oes de pessoal, seja qunl for 
categoria, quando excedam os limites fixados nos respectivo 
as ordens de credito a favor de funcionarios delegados cujo ancar 0 

seja superior aos limites estabelecidos na lei . 

A fiscaliza~ao "n postl,;riori" vis ... mais directam ntu 
contabilidades administrativas e a presta~ao de contus dos funcion" 
rios delegados, de que a "Corte" verifica a regularidado sob 0 du: 
plo aspecto da ju.risdi~ao e da legalidade da despesa efcctua a . A 
Administra~ao poe a disposi~ao destes funcionarios - ordenador s so 
cundarios de despesas - mediante ordens de credito, determinadas do 
ta~oes que eles v~o utiJizando a medida qUG realizam as de pes stn3 
r entes as suas atribui~oes, evitando-se, deste modo, 0 prujuizo qu~ 
para 0 desenvolvimento da sua actividade poderia advir, se se adop
tasse procedimento diferente. 

E fun~ao especlfica da "Corte dei Conti" verificc..r e con
frontar no fim de cade!. exerclcio os resultados da gar ncia,t nto 
rela~ao as receitas como . 5 despesas, comparando-as com as pr 
or~amentnis, examinando se as recuitas foram cobradns e n 
nos cofres publicos e se as import~ncias por cobrar estffo d 
com as informa~oes constantes das contas pcriodicas, e se as desp -
sas autorizadas e pagas durante 0 exerclcio estao 'm har~onia com 
os lan~~nentos constantes dos seus livros, assim como as import n
cias que ficaram por pag~r . 

Do relntcrio anual que csta alta inst~ncia fiscaliz~dora 
apresenta d~~~tamGnte no Parlamento de vern cons tar: as raz5 s pel~s 
quais ap6s com reserva 0 visto a alauns decretos ou outros aetos do 
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Governo, as obser'~a~oes acerca da maneira como as diferentes ad.m.:iIm 
tra~oes cunlpriram as le~s sobre materia a~nistrativa 0 financoira 
as r eformas que julga oportunas para 0 aporfeirsoamcnto das leis • 
dos r egulamentos SOJre a adminjstra~ao 0 contabiliz£\.rs~o dos dinh\;li
r os publicos. 

A nova Constitui~ao determina tambem que a Corte d i Con
ti "partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla lege, al con
trollo sulla gestione finanziaria degli enti ~ cui 10 stato contri
buisce in via ordinaria" . 

Quer dizer, todas as sociedades, empresas ou instituirs es 
a que a l ei concede personalidade juridica e que recebam qualquur 
subsidio do Est ado devem estar suj""itas a. fiscalizal1ao da"Cortu'n03 
casos e pela forma que leis especiais Gstabelecercm. 

A "Corte dei Conti" tem tambem funrsoes consultivas acerca 
das provid~ncias legislativas que the cometam novas atribuirsBos, ou 
a supressao ou modifica~ao das existentes, ou que se r e1acionem com 
a sua organiza~ao e fun~oes (D . I . , 9 de Fev0reiro de 1939, n2 . 273> 

Estas fun~oe8 compreendem ainda as normas que introduzam 
altera~oes na contabilidade geral do Estado (art2• 882., R. D. 18 do 
Novembro de 1923 , nQ. 2.440) . 

A actividade jurisdicional da "Corte" exerce- se principal 
mente sobre materia de contas e de responsabilidade dos funcion&cios 
empregados ou agentes. 

As contaR por el a julgadas referem-se aos tesoureiros , r£ 
cebedor es, caixCl.c H ag!?ntes encarregados de cobrar, pagar, conservar; 
administrar dinheil'cs pl~blicos ou que tenham a. sua guarda valor~s e 
materiais que con::;tituC'J' propriedade do Estado . 

Os direciJres ,Brais e os chofes de servil10s que no exur
cicio das suas fun~ '.5e s 1'_·'.ver em conhecimento de qualquer facto que 
possa dar l ugar a c.7)ur~T".ento de responsabilidades, dev m d nuncia
-10 imedi atamente eo Prvcurador- Geral e, no caso de omiss o,sffociLes 
preprios considerados repponsaveis pela indemnizal1ao . 

As resp.~:::abj 15..J.ades podem sor de natureza contahilistic 
ou administrativt:.. I~a r .... :o:-moira hipatese a condenarslio e pela totali
dade do dane sofrido polo Estado, na segunda a "Cort\;l" pode 00 ru' 
os r esponsaveis na totalidade ou em parte do prejuizo opurado . 

Esta norma p61'rrlite proporcionor a condenac;ffo se undo 0 
grau de culpa de cada r sponsavel, tendo om atenc;ao as func;Bes excr 
cidas e todas as Ottras circunstfulcias . 

Apes a cria~a0) am harmonia com a nova Constitui~ao Ita
liana, de cortas} Vllc~as que possuem urn statuto especi 1 (art~ . 
116Q. da Constitui~i1o), instituiram- se Secl1Bes ou Del gac;6es "Co!:, 
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te" junto de trl§s Administra~5es Regionais, a saber: Ulna Sacc;l1o 
fiscaliza~ao e uma Sec\ao jurisdicional em Palermo ( uc . lug . n . 
655 , de 6 de l.t£'.io d l '1h8 ), llliK\ Delcga~:"o 0: 1 C :rliari (D c . 0 n 
dc. Rep . nQ. ,~ 50, de 19 de .it',io d0 1949) c tun.:\. DduC f\ t..:m 1 e to 
( JJ8 C. do Pr0S . de. Rop. nQ . 574, de 30 de Junho de 1951) . 

Finalmente, ~r~ l ei r ecente (nQ • 161, de 21 de r~o de 
1953) introduziu no T~ _~o Urrico de 1934 modifica~5es tendontes 
aumentar a efic.:lcie. e 0 prestigio da "Corte dei Conti". 

A fiscaliza~ao r etomou assim 0 seu antigo caract r colo
gial, um tanto perdido peln reforma de 1933, que tinha ampliado os 
poderes concedidos a cada urn dos Conselheiros. 

Durante os Gstudos preparntorios un nova Constitui~-o ~ 
liana foi apresentada uma propo sta no sentido de confi r Corte d ' 
Conti a fiscaliza~ao de "merito" sobre a gestffo finDnceira , milS, in 
da que tivesse a limitada finalidade de informar 0 Parlamcnto, n'o 
foi f avoravelmente acolhida em virtude de se haver reconhccido quo 
tal inger~ncia acabaria por constituir unla interfer ·ncia pr judici
al as atribui~5es proprias da Administra~ao, torn ndo a fiscaliz~ 
mais complexa. 
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o r.ADASTRO DOS FUNClONARrOS PUBLlCOS E 

,_:) TRIBUNAlS DE CONTAS 

por 

Victor do Castro 

Na nossa legislo.~ao prescrove- se a cria~ao dwn servi~o do 
cadastro dos funcionarios publicos dentro das atribui~oos do. Dir c
~ao-Geral do Tribunal de Contas . Sem duvida este assunto, pela vasti 
dao que envolve e absor~ao de muitos a realiza-lo, ainda so nao ofec: 
tivou, mas a sua necessidade e flagrante e constitui um problema r -
solvido em quase todos os palses . 

o exerclcio de uma fiscaliza~ao mais eficiente d v dispoij 
por certo, deste sector e 0 "curriculum vitae" do funcionario om con 
di~oes rigorosas de actualiza~ao , desemponhara uma grande c~ao col~ 
boradora no "Visto" e nas "Contas". 

A historia do servidor do Estado, desde 0 nascim~nto mo~ 
t e burocratica, e em todos os servi~os uma indispensavel indica~~o 
para os dirigentes em rela~ao aos dirigidos, e se este aspecto so 
por si, constitui uma razao forte para a sua exist ncia, 0 qu n 0 

sera para a ac~ao fisc alizadora do Tribunal como elemento de "contro 
le". 

Quando os servi~os declaram que 0 candidato ou promovido 
a qualquer lugar "reune todas as condi~oes legais para 0 xerclcio 
do cargo" 0 Tribunal acredita, como de resto, por 1 i, aceita as do
clara~oes , passadas pelos proprios recebedores. Pode chamnr-so a io
to uma prova do confian~a ou, talvez mais, de cavalheirismo, do ros
peito pola "palavra dada" . Possivelmonte este facto poderd nv r 
-nos , porque quom confiJ. tera fortes razoes para 0 fazer (; uma pre 
va de que 0 Estado ainc' , felizmente, confia em quem 0 serv' (. iru1-
xima usada do "confiar ( bom, nao confiar e melhor" nao c't vincula 
da no animo dos nossos <.1 .-... igontes 0 logisladores . ao ha duvida no: 
nhuma, porem, que 0 Trib~nal de Cont~s, por si ou pela sua Dir c~ao
-Geral, t ern a missao i~ 'ata de fiscalizar e exigir provas do que se 
afirma: deve ir ao &mage das questoes , verificar so a lei foi cumpri 
da, so se deu born uso aos dinheiros publicos . Como os factos tOm G _ 
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pre atras de si homens que os efectivam, sao esses indiv{duos r es 
pondem por eles. 0 Est ac0 pr eci sa de se acautel ar , embor a confio . 

Ora, 0 cadast~~ , como me i o de elucida~ao , tam urn papal ex
tremamcnte importc:n~. ,-, : r.,: :1uirir- se a certeza de que 0 funcionan.o s 
sui a probidade sufi '..;ien':-~ e condi~oes l egais par a 0 desempenho do 
cargo. 0 certificado do !>GPi st o Crinrinal: Apr esentado no inicio d 
1':;~lG2 ~ i, 1. :: ,-'1C 'il ,t·i~ip.i, .. t t . " 'La ~ ~ pote~s ')'':' s JG.:::t,j:;:-,_ . 3.ctc!': j.l r ... u Co'? ~ 
alheios a compet enci a do poder j udi cial ? E a gar antia da continua~fio 
de idoneidade do individuo dur ant e 0 pr osseguimento da fun~ao? E so 
dois exerclcios de cargos f or em interrompidos por actos irr gulares 
e 0 tempo que medeie entre ambos sej a suficiente p~ra 0 esquecim 
to? E as acumula~oe s, incompatibilidade s e interi nidades? Enfim, to
da a mudan~a de situa~ao de funcionar ios deve estar n posse do uni
co organismo a quem deve cumprir ossa lnissao : 0 Tribunal do Contas . 

Este cadastr~ em al guns pai ses vai muito mais longe , por 
curiosidade , vamos r ef erirmo- nos ao quo se estabeleco na Republic 
de Cuba. A l ei nQ. 14 de 20 de Dezembr o de 1950, Lei Org~nic do Tri 
bunal de Contas, inser e urn capitul o int.itulado "Das invostigaq6us 
dos bens de f ortuna de funcionarios " e por aqui so verifica que 0 ~ 
prio cadastr~, em poder do Tribunal de Contos , tern urn alcancu muito 
mais profundo: vai ao pont o de r egistar uma declara~ao sob juram nto 
efectuada pelo pret enso empregado publ ico acerca dos bens do fortuna 
e das suas modifica~oe s durante a vida de funcionar io . Nffo sabcmos 
ate que ponto ira a razao da Republica de Cuba para legislar d sto mo 
do, mas 0 que e not avel par a nos 6 ser 0 Tribunal de Contas 11 uum
cumpre 0 encargo de r egistar 0 f acto e de ccr t i f i car sobr o el e . 

Independentement e , por tanto, da l egalidade par a 0 cumpr liocn 
to da fun~ao publica surge 0 aspecto mor al quo , aliado quola , compl 
ta, para bemms servi~ os e dos pr oprios individuos que os 0x~rccm, 
as atribui~oe s fisc alizad~)ras. Habilitam- se , assim, os indiv{duos c 
os organismos a estabel ocer uma liga~ao de confianqa , sustcnt/culo 
duma boa execu~ao e administr a~ao . 

========= 
========= 
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EXERCtCIO CUMULATIVO DE FUNQOES 

AUTORIZAQOES EM CONSELHO DE MINISTROS 

- 0000-

Q~stao: 

Foi present e par a Vi sto 0 contrato dum engenh iro para 0 

exerclcio do cargo de Dir ector- Ger al dos Servi~os de ?rosp c~ao da 
Junta Nuclear . 

Verifica- se , por em, que 0 contratado faz parte d~ Junt 
como Vogal r epresentante do finisterio do Ultramar , para qu" foi n~ 
meade por portaria de 1 de Abr il de 1954. 

Per ante esta aparente oposi~ao de situa~ocs surgiram as 
seguintes duvidas: 

a ) - E posslvel 0 exer cl ci o cumulativo das fun~oes de Director G -
ral com a de Vogal da mesma Junta? 

b ) - Na hipotese afirmat i va deve ou nao verificar-se a autoriz~~ao 
do Conselho de Ministros r efer ida no art2 . 25 2 • do D cr~to n . 
26 .115? 

Deliber aqao : 

Como r esposta a primcira das duvidas 0 Tribunal entend u 
por maioria , com voto de vencido do Cons . Dr . Garcia da Fonsec ,que 
o exerclcio do car go er a posslvel por nno existir preceito legal 
que 0 contrariasse . 

No r ospeit ante a segunda , 0 Tribunal tambem, por m~iori 
r esolveu que nao er a necessar ia a autoriza~ao em Conselho de Mini~ 
tros por 0 caso se encont rar abrangido pelo ~ 22 . do ja ruf rieb 
252. do Decret o n2. 26 .115. 

Votar am pelo "Visto" os Exm2 s Conselh iros Dr . t.f.:lrqucs Mol 
no , Dr . Lemos Moller e Dr . Br aga da Cruz . 

Vot ar am vencidos : Exm2s Conselheiros Dr.Garci d Fons 
ca, pel a r ecusa e Dr s . Atranches Martins e Trindade Per~ira, pel c.b. 
volugao . 

Per ante a situagao de votos iguais descmpatou 0 Exm Co 
Vice- President e e f oi, port ant 0 , visado 0 contrato . 

Nao compar eceu a esta sessao 0 Exm2 . Conselhcir o Dr. u
nes Per eira . 
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RECURSO INTERPOSTO FOR UMA CAMARA MUNICIPAL 

A UMA RESOLUQAO DA l~ . INSTANCIA DO TRIBUNAL 

DE CONTAS, A QUE It DADO PROVIMENTO El-f PARTE 

000 

Re l ator: ExmQ . Conselheiro 
Dr. Nunes Pereira 

Processo n2 . 461/1951 
Sessgo de 21/12/54 

Questao : 

Os responsaveis pela C~ara Municipal da Batalha, cr~ncia 
de 1951, interpuzeram recurso para 0 Tribunal de Cont s duma deci
sao tomada em l~ . Inst~ncia. A questao base refcria-se condG na~ao 
que the fora imposta em virtude dum abono de suplemento, "\ u; at ..... ri 
dor de pesos e medidas , que excedia a percentagcm que lhe c.:ilicriD.noo 
servi~os externos de aferi~ao . 

Del iberaqao : 

o Tribunal, com os fundamentos que se transcrevem, resol-
ve : 

Antonio de Almeida ?ionteiro, engenheiro, Alfredo de Az IVe 

do Mendes Costa , Dr . Jose Pedrosa de Oliveira e Francisco Antonio 
Esteves , que constituiram a C~ara Municipal do concclho da Bat Iha 
na gerencia de 1951, rccorreram da dccisao da 11. . Instltncia d Tri 
bunal , em que foram condenados no pagamcnto da quantia de 2.181130 
e respectivos juros, respcitante ao abono do sup1em nto ao afcridor 
de pesos e medidas, a1em do comportavc1 pe1a perc nta m que 1 a1-
mente the cabe nos servi~os extcrnos de aferi~ao . 

Sint~tic.:unente, a ftmdamentar 0 : ccurso a1egam: 
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que foi a conselho da Inspec~ao , quando em Julho do 1950 
os servi~os daquele municlpio foram inspeccionados , que a C~ra do 
liberou conceder, ao contrario do que ate entao vinha fazendo, 0 r
ferido suplemento sobre a parte variavel do vencimento do af idor, 

que foi ainda em presen~a do oflcio emanado dos s rvi~os 
deste Tribunal em 30 de Outubro daquele ano, que entenderam d v r 
ordenar 0 pagamonto do dito suplemento, 

que, para esse fim, foi inscrit~ a resp~ctiva rubrica e 
verba, ainda para a r estante parte daquele ano de 1950, em 22 . o~ 
gamento suplementar, e para 0 ana seguinte no competente or~rument~ 

que, potem, a C~ara s6 teve conhecimento de que nuo .a 
legal 0 abono assim f eito de 68~30 na gerOncia de 1950, por urn of! 
cio deste Tribunal, em 26 de Maio de 1952, e portanto dopois d d£ 
corrida a gerencia de 1951; 

que nn gor~ncia de 1952 voltou ao regime anterior,ja por 
for~a da doutrinn dn circular n2 . T 2/13, de 26 de Outubro d~ 195~ 
da Direc~ao-Geral da Administra~tto Polltica e Civil, que todav:i.a. s6 
chegou ao conhecimento da Cfunara depois tambem de aquwus ono ... u:J 
tarem f eitos, ja por virtude da nova jurisprudcncia do Tribunal 
Contas; 

e, concluindo, pedem a revoga~ao do ac6rduo na part rc
l ativa a condena~ao dos recorrcntes, ou, entffo, apcnas a sua con
dena~ao quanta aos abonos feitos a partir da data da citada circu
lar, em que 0 assunto ficara complotamente esclarecido . 

Douto 0 parecer do dig no Magistrado do Minist rio PUbli-
co. 

E tudo visto e ponderado: 

Considerando que 0 recurso e competcnte, tras 1 gitimi~ 
de, e, se foi interposto depois do prazo normal, a mora foi toda= 
via consider ada, por delibera~ao do Tribunal , justificadaj e 

Conside rando que , de facto , a Cdmara rocorrente abonou 
na ger~ncia de 1951 ao aferidor de pesos e medid~s, como suplum g 
to do seu vencimento, a r eferida quantia de 2.181 30, excedendo 0 

que aquel e funcionario competia na perccntagem nos scrvi~os ext r 
nos de aferi~ao , nos termos do art2 . 6242 • ~ tiDico do C6digo Adm! 
nistrativo; 

Considerando que, como os autos docurnentam, foi 0 rcpa
ro f oito em Julho do 1950 pcla Inspoc~ao Goral de Fin~n~as atra
ves de agentes seus, e tanb6m 0 da competento Reparti~ao de Tri 
bunal em 30 de Outubro seguinte , que dctl:rminaram a dita C~ar a 
adoptar 0 criterio de pagar ao aferidor a t otalidadc da percent -
gem que incide sobre os referidos scrvi~os extcrnos, 
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Considerando que, assim, e para dar cumprimcnto a tais in , -
dica~oe s, ja nesse ana de 1950 a CAmara elaborou 22 . or~amento su-
plementar a fim de poder abonar ainda a quantia de 68'30 ao dito a
feridor, e no or~amento da ger~ncia seguinte destinou a im rt nci 
de 2.181$30 para 0 mesmo fim; 

Consider ando que, na verdade, esta materia padec ra inter 
preta~oes diferent es , opostas e ate contraditorias, e por parte n 0 
so das CAmar as Municipais, mas tamb~ por parte de entidades 1 g~
mente qualificadas para verificar como as leis sao curnpridas e coo 
competencia para indicar 0 sentido das normas reguladoras da actua
~ao dos corpos administrativos; e 

Considerando que, desta maneira , a CAmara em virtude das 
sugestoes r eccbidas foi manifestamente induzida em erro, cony ncen
do-se de que a verdadeira interpreta~no do preceito aplicav 1 hi
potese era nao a que vinha seguindo, mas a ~e pelas roforid 5 en
tidades oficiais Ihe er a indicada, 0 que revela a boa fc; 

Conside rando que, neste erro do interpreta~ao em quo C_ 
mara caiu, se evidencia a sua inten~ao de acertar corn 0 v rdad iro 
entendimento no preceito l egal para se conformar com 0 fim previsto 
curnprindo-o; 

Conside rando que esta convic~ao ou, no dizer de Carnelut
ti, esta dire c~ao de vontade constitui a figura juridica d boa f 
termo oposto a culpa e ao dolo, pois que buscam,respectivamentc, s
tes wn fim diverso ou contrario e aquela urn fim conforme ao evunto 
prescrito, pelo que conclui que "a boa f6 , juridicamentl3, & vontad0 
conforme ao direito, ou em termos mais sinteticos, vonted" do dil' i:. 
to" - (Teoria Geral de Direito, pag. 406 , seg ); 

Consider ando que, assim, e segundo 0 mesmo profcssor,"qu:m 
mostrar querer conformar-se com os preceitos da lei, pede ser trav~ 
do, dentro de certos limites , como se de facto com eles se houvess 
conformado, mesmo que fisicamente assim nao tenha acontecido"; 

E consid~ nndo que a boa fa no seguimonto de urn criturio , 
mais tarde substituido por outr~ que se reconheceu mais conforms 
lei, mereceu no campo do direito financeiro 0 aparecim nto do Decr~ 
to-Lei nQ. 35.541, de 22 de Mar~o do 1946, do qual ela foi a funda
mental razno de ser, como se v~ do seu proemio; ora 

Considerando que, de harmonia com este diploma, par quo 
o novo criterio tenha for~a executoria, e necessario que 0 Tribun 1 
de Contas, ap6s novo estudo do probler~, fixe a tal r~spcito juris
prudencia e desta seja dado conhecimento, por notifica~ao 0 sorvi
~o interessado e aos mais pela publica~no no Diario do Gov rno ,"pJis 
so assim se evita a confusao e se atenua 0 medo das rcspons bilid -
des;" 
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Considerando que, nestes termos, 0 fim do roferido diplo. 
foi evitar que fossem condenados os rosponsaveis pelas contas d urn 
servi~o pelo facto de terem procedido de harmonia com urn criterio 
guido, "mas de boa fe", urna vez que depois este foi modificado:o qu 
evidencia ter 0 legislador querido atender aos efeitos b ncficos d 
boa fe no uso do criterio ate al adoptadoj e 

Considerando que, como condi~oes e pressupostos p~ra apli
ca~ao dos seus preceitos, e . port ant 0 , para que se estabole~a juri -
prudencia obrigatoria depois de conhecida, este diploma exig~ ~pen 5 

mudan~a de criterio quanta ao mesmo problema e quanta ao ffieffino 5 rv~ 
~Oj e por isso 

Consider ando que nao se exige quo tenha havido jurisprud~n 
cia estabelecida, de que nem no articulado nem no pre~bulo do diplo 
ma se f ala, como ja foi dito em outros acordffos, norneadamcnt no do 
processo nQ. 490, publicado no Dinrio do Governo, de 25 do Jancno d 
1949; e por consequencia 

Considerando que nao so pode exigir essa jurisprud~ncia 5 

tabel ecida meSIllO que fosse apenas so para 0 servi~o int ross do, 0 

que significaria entao urn tratamento desigual perante a lei,vi&oquu 
enquanto unl servi~o que dessa jurisprud~ncia anterior tivoss apro
veitado, mereceria a relev~ncia jurldica desto Decr~to-Lei, os 
servi~os que dela nao houvessem beneficiado, terinm agora do sor con 
denados, e condenados por afinal terem seguido urn criterio que 0 pr_ 
prio Tribunal tambem na mesma epoca admitia, 0 que repugn J 

Consider ando que, nas contas em causa, 0 crit6rio adopts 0 
quanta ao abono do suplemento ao aferidor , era 0 entffo geralmcnt so 
guido, foi sugerido por entidades compotentes, estava at~ ao abrigo 
da jurisprudencia vigente deste Tribunal, que so a partir de 1951 s ~ 
cionou 0 criterio contrarioj 

Considerando que , ate ao estabelecimento e notifica~ao d 
da nova jurisprudencia, 0 seguimento do criterio anterior mureco r -
lev~ncia jurldica, nos termos do citado diploma, e assim 

Considerando que, no julgamento das contas desta m sma C -
mara, relativas a ger~ncia de 1948 (proc0sso n~ . 317), dopois do 10-
vantado 0 mesmo problema, foi no respectiv~ acord~o Gst~b 1 cida dou 
trina a tal r espeito , ficando modificado 0 crit~rio atJ al seguido;o-

Considerando que este acordffo foi notific~do mcsm C 
ra ern 17 de Mai o de 1951, tornando- se a respectiva jurisprudOncia 
cutoria a partir dasta data para 0 scrvi~o interessado; nest 3 to! 
mos 

Considerando que na prescnte gercncia a C&mara abonouao 
aferidor, como suplemento sobre a parte variav~l do seu vcncim nto, 
a mais a quantia de 444050 ate a data da referid~ notifica~ffo, , pos 
teriormente a esta, a quantia de 1.736,80, como consta dos autos; -
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Acordam os do Conselho no Tribunal de Contns em d provi 
mento ao presente recurso na parte respeitante ao abono da r f rid 
quant i a de 444~50 , julgando quites da respectiva responsabilida 
r ecorrcntes ; e ern negar provirnento quanta ' restanto parte rul tiv 
ao abono da mencionada quantia de 1 . 736~80, ern quo mant&rn a con en 
~ao dos mesmos r ecorrentes , com os compctentes juros . 

Ernolumentos a liquidar pela Reparti~ao . 

Lisboa , 21 de De~embro de 1954. 
(aa ) - Jose Nunes Pereira, relator 

- Manuel de Abranches Martins 
~ Manuel da Cunha e Costa Marques Mano 
- Jose Maria Braga da Cruz 
- A. de Lemos Ivfoller 
- Ernesto da Trindade Pereira - (Vencido - A boa fe 

nunca dirirniu a responsGbilidade finance ira, n~o ; 
circunst~ncia justificativa de despesas, nem fun 
mento para 0 uso da faculdade de releva~-o de r s: 
ponsabilidades - como ali~s cste Tribunal tern en
tcndido, V.G. no processo n2 . 507/52, onde a rus ' 
to da despesa como a dos autos se decidiu: "mlo hl 
duvida que procederarn de boa fe, absolutrulunte con 
vencidos de que a CAn~ra deixara de pagar ao aferI 
dor 0 que de direito lho pert ncia . Esta considcra 
~ao , porem, e juridicamento irrolevantc" . Diu I ou 
vot o a tal doutrina, conquanto ficassc voncido nou 
t r os pontos, e nao tenho raz50s que me 1 vern a m~: 
dificar 0 meu pensamento . A invoca~ao do Carnclut
t i nao pode ser convenientenente tratada nurna sim
ples declara~ao de voto, mas e pouco apropriad 
- salvo 0 devido respeito e melhor opini~o . 0 pr'
pr io mestre italiano osclareco que do conjunto d s 
suas tcses , urnas t~m aprova~ao no campo legal 0 ou 
tras nao - como e natural. Ao t ratar da tcoria da 
vontade nos factos juridicos, 010 rcporta-se prin
cipalrnentc ao dircito privado 0 ao dircito penal, 
admit indo ai tr@s variedades de inten~~o - bo fo, 
culpa, dolo ou rna fe - , mas dcclarando quo "0 seu 
sucesso, mais do que pobre, foi absoluta nt nul.o~1 
E ao transpor doutrinas de uns p~ra outros ramosdo 
direito ou ao fazor aplica~ao de doutrinas ger is, 
hu- de tor-se em conta 0 car ctor sp cif'co de ca
da urn - como, por examplo, as difer n<s s entro 0 

acto juridico C 0 Qcto ad.r.ri.nistrativo , a vont e 
psicologica e a vontade normativa, et,c . -, par fo!:. 
ma que nao se fa~a wnn aplica<sao indiscrimin~da de 
teses inadquadas . Salvo se~prc 0 devido r s ito,a 
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tese citada e obrigada a ent-.ro!'lcar no Decreto-Loin 
35,5l:1 , que lhe teria dado u a consa raCiao legnJ. qt 
o trat.adista certamente ignvr'n . 0 diploma terio 
prop6~ito de legitimar desp sas ou r~luv r n ~ 
bilidades por despesas feitas de bo fo no 5 g lin -
to de urn criterio depois alterado - mas ac~ntu 0 
o proprio douto acordao (contra±izen o-se) quo tal 
mudan~a ha- de respeitar ao mesmo problema 0 ao m~s
mo servi~o . Tinha roalmente de fazer tal limit Ciao 
(que alias nao aplica), pois que do art2 . 22 . xpr ~ 
sC'.mente consta que "e:' ;:mdo em cada uma dns contas 
julgar se suscitem problemas de ordem juridica ou 
doutrinaria c;.ue propendrun a modificar 0 crit~rio sa 
guido em CONTAS DO MESHO SERVIQO ja jul adas, s r"l 
pelo Tribunal fixada jurisprudOncia .... " . Esta tfl
t.:ma expressao suscitou duvidas quanto aplic .. J.:il L 
dade do Decreto em ln , inst~ncia, mas v nceu ad' : 
trina que a aceitou e que tern side seguida.Mas r:: i 
qulvoca a lei quando exige tratar-se de modifica~~o 
de criterio em contas do mesmo servi~o . 
Nao se trata de criterios gf'r'tlmp.nr.o G £!Ilino., 1'"11\ _ 

conselhados, por este ou aquele servi~o, nem do u
e8stoes, p.qrerp.t'~S ro ('.nm.~nrl~«;ops deste ou daqll 1: d_ 
part~mcnto - e muito menos de simploc nin0R du ~ 
clarecimentos formlllnons pelas reparti~6us d 1.'1:1 
bunal na instru~ao dos prucessos . 
Nao se trata de erros de interprete~ao, aind ~ n_ 
les brilhe a boa fe . Trata-se, sim, de crit~rio do 
Tribunal nos seus julgadcs em cont.:1.s do mesmo s rvi
~o , como expressamente se consignou na lei, a qu 1 
logo no seu proemio nos esclarece perfeitamcntc : 
"Atendendo a que muitas vezes os servi<sos em face 
de haverem side consideradas como boas as suas con
tas seguem em ger~ncias futuras 0 mesmo criterio -
- talvcz nem sempre 0 mais harmonico com as leis em 
vigor , mas de boa fo ••. " , soguindo-se m. p rtu dis
positiva 0 mencionado art2 . 22 . , que ~ a realiza~fio 
do pensamcnto enunciado . Ja a~sim rcsulta cl r1ssi
mo , parece-mo a mim, qU1ndo c c omo ctu~ a lJoa f I 

nesta nossa lei, e pod ra concluir-se a justoz 0 

seu entendimento no douto acordao . Ora nunc C~ 
ra recorrcnte viu em conta sua 0 Tl'i unal dar co. 0 

boa a despesa em quoGtao - qucr por j~lgado xpr 
so , qucr por tacit a accita~ao em ~c rd~o omisso n s 
se POi1.tO . Muito polo contra.io : 
= na conta de 1948 foi pcdido lli~ osclarecimcnto s -

b!'0 a d !;pesa, vindo 0 Tri lII"ril 
cOnPccer da duvl a lev ntada p -
ra julgar a ileg lidade, quo d -
clarou; 
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= na conta de 1949, nao se verificou a desposa; 
na conta de 1950, fez-so a despesa u 0 Tribun log} 

denou a Camara, que n~o rocorr u' 
Ja. assim se v~ que ao fazor a despesa na conta 1951. 
a Cfunara nao seguia urn criterio julga 0 born pelo Tri 
bunal em contas suas . E deve ter-se em conta qu 0 
proprio criterio da Direc~ao-Geral da Administra~50 
Polltica e Civil estava modificado dosde a circul 
nQ . 2-1/17, de 3 de Setembro de 1947, para a qual 
circular mencionada no douto ac rd5o, de 1951,ap nas 
chamava a aten~ao . A boa fe, cerne do douto ac'rdao, 
entendida como recta inten~ao de acert com 0 'ur
dadeiro entendimento do preceito legal, sai bastante 
abalada quando se considera que a CAmara continuou a 
efectuar a despesa ja depois de lho tor side notifi
cado 0 acordao quo a julgou ilegal. 
Votei , pois , que se negasse provimcnto 0 rocurso, 
confirmando- se a docisao recorrida) . 

- Antonio Manuel Garcia da Fonseca - (Vencido - Na go
r encia em causa verifica-se que, ~lanto ao pa am nto 
duma import~ncia ao aferidor, - caso sub-judice - j 
tinha sido declarada a sua ilegalidode no ac rd~o 
j ulgou as contas de ger@ncia do ana d 1948; ros !l 
teriores a esta, como nela propria nao foi realizada 
despesa de igual natureza . 
o ArtQ . 2Q . do Docreto-Lei nQ. 35 . 541, de 22 de Mar
~o de 1946, e , pois inaplicavel, por nno so vorific~ 
rem as circunst.1ncias nele expressas: lIpr blemas de 
ordem jurldica ou doutrinaria que propendam a modifi 
car 0 criterio seguido em contas do m~smo servi~o j~ 
julgadas ll • 

Nas contas anteriormente julgadas nao foi enunciado 
criterio , doutrina ou jurisprud~ncia expllcita ou ~ 
plicitamente, diferento da constante do ac rduo r~
corrido, por, nas antorioros a 1948, n-o twr m si 0 
realizadas despesas algumas cont 0 afuridor; nao po
dendo os rospcctivos acordaos tor incid~ncia sobr 
uma despesa inexistentc, e nas postorioros terem, -
- os acordaos , - enunciado e declarado igual doutri
na, igual criterio ao do mesmo ~cordffo rucorrido . 
A sua nao actua~ao nao pode ser sub~titulda la 0 
fe que nao e considerada em direito pUblico ou admi
nistrativo . 
Ela constitui urn pressuposto legal, cano urn d r dos 
agentes da administra~ao 0 dola nao derivam quaisq 
consequ@ncias jurldicas . 

6 
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Da fraude , dn rna fe ja resultam efcitos jurfdicos . 
Em materia de despesas a ela se refercm 0 ort • 12. 
do Decreto- Lei n2 . 30 . 294, de 2l de F vereiro 00194 
e art2 . 102• § 12 . do Decreto- Lei n9 . 29 .724, 0 28 
de Junho de 1939 , alem doutras disposi~o s . 
Nem a obedi~ncia hierarquica podia tor concorr' 0 p 
ra a sua f orma'1ao ou exist!3ncia. por tal ob eli ci 
nao existir, porquanto nao ha hierarquia funcional 
entre as cfumaras municipais e quaisquer autori ad s 
ou agentes da administra~ao geral . 
o Codigo Administrative, em vigor, ~nt m ainda 0 

elemento historico que ja vern de tao rocuados tl.:l
pos e que constitui wna constante na vida do munic! 
pio; as liberdadcs e regalias municipais, como 0 d_ 
clara 0 seu art2• 3432 • nos scguintcs termos : 
"os corpos administrativos sC:o indl:pend ntos d ntr 
da orbita das suas atribui'1oes e as suas delibera~£ 
es so podem ser suspensas, modificadas ou . ul', <.1 ... 

pela f or ma enos casos previstos neste codi 0 " -, 

alem de que os seus mcmbros sao os unicos rvspons'
veis pel a sua gerOncia ou administra'1uo, n~o havt.:!1-
do transferencia de responsabilidad~s , em caso al
gum, ao contrario do que acontece com os ser~ do 
Est ado (art2$ 2l2• a 232• do Decreto n2 . 18 ,381, d 
24 de Maio de 1930). 
Nao obstante a interven'1ao do Governo no funcion" 
mento dos corpos administrativos, ela so poder 5 r 
exercida nos precisos termos do art2, 3722 , do Cadi 
go Administrativo, "para averiguar se eles cumprt.:m 
as obriga~oes impostas por l ei e se os 5 us servi
~os funcionam r egularmente e no interesse publico" , 
Os art 2s 3732, e 6702 , do mesmo Codigo so podcm tor 
o entendimento que nao prejudiquo 0 citndo art 2.343 
que nao pode ser anulado ou tornado inoperanto . 
A inspec'1ao pelos Minist rios do Interior 0 das Fi
nan'1as nao pode dar ordens quanto prim l ira; 0 so 
pode inspeccionar e fiscalizar , qu~nto s~gunda , 
conforme aqueles dois artigosj 0 ola cunstitui urn 
meio ou instrumento de informa'1ao -, Ori nt or
dena. 
Nao pode haver , pois , urna ordem, uma docis O,WlUOJ:, 

niao, uma intorpreta'1ao a quo soja dovida obedi n~ 
hierarquica, 
Quanto ao invocado erro de direito que , par~cc, te
ria r esultado de todas as circunstancias ja rcl t -
das, ele confina-se nos limitcs de urn ramo d direi 
to difer~nte - 0 civil - , e as disposi~oes qu dele 
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t r atam estao contidas no Codigo Civil, s it ndo 
legal e doutrinariamente aos ncgocios jur!dic ,~ 
cipalmente os contratos, com os requisitos da oss g 
cial idade , indi vidualidade , desculpuhilidad ou r~
l evAncia e tipicidude , como esta ostrutur~do 1 
mesma doutrina . 
Quando muito el e podora tornar-~e extensivo aos con 
t r atos administrativos e como tuis so sfio consi era 
dos os enunciados no artQ . 815Q• 2Q . do Codigo A: 
ministrati vo, com as especialidades que resultam da 
sua natureza e as necessarias cautelas na sua ad p
ta~ao , como dout r ina Marcelo Caetano in Manual d D~ 
r ei to Administrativo - pag . 486 e scguintes . 
Mesmo nesta materia - contractos administrativos -
- e muito restricto 0 seu ~bito , por que uma deli
bera~ao ou decisao ministerial ou de qualqucr outra 
enti dade que as possa tomar ou proferir, nfio pod 
ser mantidas , com fundamento no erro de direito, r 
ser normativa a ac~ao dos agontes da "'. i.I1i.-tra<sfio 
geral ou local. Votei, pois, a confirma<sao do ac r
dao r ecorrido . 

Fui presente - ea) - Jose Al~ada Guimarfius . 
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smmRIO 

A pTesta~ao de contas por parte das 
pessJ~s colectivas de utilidade pu

blica administrativa 

Fiscaliza~ao d:'::.'ecta 
Oportunidade e legitirnidade das dc ..,y>esas 

Os or galllsmos de coordenagao economica podem 
outor gar em contratos colectivos de trabalho 
dada a sua qualid~' <le mista de organismo of i-

cial e entidade particular 

Pagamento de despcsas ordinaries con saldo3 
de oper o.g5es de tesouraria. (l. 1. irregularidade 

P. 

Indisrenso.bi]ldade da remessa dos contra
tos d') eJYL,restimo para instru~ao da c nta 

da J~ta de colonizagao invcrna 

Ac~ulag5es e Iner~ncias 

Legalidade do ubono de suplcmento sobre a gra
tificaga.1e director d:l E '-.lla de las Artes 

Moeda estrangcira 

o decreto nQ . 14.611 e de aplicar aos org nismos 
de coordenagao economica . Equival~ncia da cxpr s 
sao "Servjgos oficiais" a de "sPrvigos p/blicosii 

• 
Po dos Arqui vos 

Suplementos de venc~ £ntos ilegaL~ to 
p gos u- Do ~cridores Jas C~ .. ~ .::s tmici

pais por servi os cxtcrnos 
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A PRESTAQAO DE CONTAS POR PARTE DAS 

PESSOAS COLECTIVAS DE UTILIDADE PU-

DLlr.A AD~~NISTRATIVA 

por 

Manuel Gon~alv s 

1) - Vern de l onge a fiscaliza~-o financeira que atrav~s 0 

julgamento das respectivas contas de ger~ncia, 0 Estado tern oxorci
do sobre as administra~oes das pessoas colectivas de utilid~do pu
blica administrati ve, as quais compreendem as mais v riadas insti
tui~oes de elevado interesse publico, como sejam as misuric rdias , 
as associa~oes beneficentes 0 humanitnrias, etc •• 

Aquela fiscalizrt~ao deve ter resultado do facto do t~iG 

institui~oes t er em por finalidade a ~aJ ~fa~ao de algumas d~s necos 
sidades de ordem colectiva do me;o srcial em que se int gr~ - so
corro na doen~a, na velhice, na o!'fandade, em caso de inc13: .io ou 
tras calamidades, etc . - e eSf"' f) necessidades devcrem, m princ:lpio 
ser satisfeitas 1"3::'0 E",c,ado . E:ste, abrindo mao do cumprimento d3 uma 
das suas misso8s J ,ris[. :nUit0 68pecialme:lte estimul r a dedica~llo e 
generosidade de ffil. 'Ltos p31as ouras de solido::iod e social, edi n
te a presta~ao gracios", de servi', os ou c.:mtributos de tod a orourn, 
ao mesmo tempo que t orr-a menos 0~0rosos os seus 0nc rgos, que 0 mes 
mo e dizer-se, deixa do recorrer triuu"',r.~ao para a mont 
nuten~ao de so~vi~os qu~ for~osamontc tcria do constitu;r ~ 
tasse aquela colabora~ao desintcr0ssada. Sondo assim, G n.tUl II 
Iho interesse conhcc:r so n[':o ha d"svios 'la ac ~1\0 mcrit6ri d sins 
titui~oes, so na ver_.:ie os fins pr'osscguidos octilo do hunnonin om 
a nc.tureza juridic a dos organis os . Ha que v(~rificar so n apl".
dos dinhciros se seguem as elcmcntaros rogras da U''-; lida - j' 
em muitos casos nao ha le£isla~ao espcc:lfica - se , 0:lfim, ~i9 
tra~ao e regular e eficiente . 

2) - A competencia para 0 ju'.g<.'.f.lonto das cont dos 01' 

nismos de que vimos tratando , define- 50 hoi~ tendo . aten~-o tr s 
factores : 
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a) - a especie da institui~ao; 
b) - 0 movimento anual, em dinheiro , acusado nas contes; 
c) - 0 montante das despesas efectuadas . 

Vejamos porqu~ . 

o Codigo Acimii:u;tra.f-.ivo em vigor, estabelece e c acteriz 
no seu art2. 416 Q • 0 que srro pessoas colectivas ti~ utilidade pu~lica 
administrativ2. , e, CC!1:::0i.l.~te os fins que Ge pretendem atingir, consi 
dera duas esp8ci es de ins~itui~~es : 

a) - de CaraC1.Q_l -.a~.sist~"lCial: 

- misericordias - ~rt2 . 4342 . ; 
associa~oes de beneficencia e assi'ltOnc';.a - art . 43 

- fundB.~oes quo se proporL.1-)a.m manter ou auxiliar obras 13 

as s ~,st 8:'1cia - art!l . 4442. 

b) - de caracter hum~njyar~~ 

As associa~oes ou .fuYJ.dD.~6os cuja fin"lidacle soja a de to
mar sabre si a reali~a~ao de todas ou qu~isqu r das s 
t e s rn:i f; '-;::;13.3 ; 

- :r:;r(:)v::::n~ &0 e eY~"'L;:"1,?f\'o de incondioe; 
- socorros a f(:..('id),. doentes c n<:lifragos; 
- protec~uo a Cl.flirnai..; - al't2 . 441.2 . e scm ullico . 

As pr:iJr,(:jrCJ.s: da-.:J.as as disposicoes da Lei n2.1.99B, de 15 
de Maio de 191;,1.: .- Base ,~7:':;u - (! Decrel.o<,ei n2 . 35.1' ,de 7 de N 
vembro de 1945 - 2..l''':,2 . :'::3 2• -, dr:.endum directnmente do SubsocrGt.:ll-.ia. 
do de Estado da Assi.st~n'cia Soc: . .?:'!. por intermedio da Dircc<$a - Goral 
da Assist~nciJ.. }~'3 ~'eg~~!'1das - ',:-7 2• 4202• daquele CJcligo - sttio sob 
a al~ada dos C8',P"'" .docl..~' C:jvi..; (lOS di3t.ri.tos em que ostiv rem lor. -
lizadas as rc :::;.('(;Lc:.:s ", lese r "Ja d .... vi:::o e de~ r "ncia, 1 ~o 8 1 -

ge a irr,porM.n-:::ia O,".J I_,r ,L.l'J-:!.ro d,) J factores ':'rl0..l.CaC1os : as inst ui~ es 
de caracter assi st~!l': 'i.u l J~eguLl.l'- 3e pel0 estabclc"ido no ruf i 0 D 
creto-Lei nQ, 35.J.();<j <!. >uma.n:!..ta:~ias cstffo aindtl c totalm nto , 00'6' 
o dOrrUnio das prcscri~oef: do Cc'jigo Ad.m..ir_istrc.tj vo . 

Ora tant~ cst"l Codif,O COMO aqu('l e Dccretv-,Lci, I;st 
varias juris'licsoes qaanr.o a,,, j'115D.1'l8nto con as, r .10 quc , r 
conhe cer, ha agora q1..!J contur C"ll 0., d()io rcst .ces f ctc. 0 : valor, 
em m'merario, das contas, ou s mente 0 volume das dcspcsa'" cfcci 
Aquel€ , segundo doutrina do Tribunal de Cor, ... s t..xp •• fS em v rio 
cordaoe , no~eudamentc nos proferidos em 1 • C 2A. Ilot~ .ci s no ~ 
cesso n2 , 193/1949 , da r esp.:-nsabilid<:!.d.o da Comissi!o :ni.niztrati 0 

Albergue de Mendicidadc do Distrito de Dragan~a , e p.:blicadoo no Di4 
rio do Governo, 2"', serie , de 9 de Ago::.::'o de 1951, " .. em r ",l 
~ao ao debito in C;l 'i'LO nas contilS . 
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Assim, analisando os textos legais e suas interpr ta -0 

verifica- se qlie a quatr o entidades esta uctuulmentc comet ida a co~ 
pet~ncia julg~dora em discussao. Sao elas: 

- T~ibunal de Contas 
- Direc~ao-Ger~l de Assist~ncia 
- Comissoes Municipais de AssistOncia 
- J1.i l:+'as de Provincia 

o quar:ro seguinte sintetiza e concretiza 0 limite d c m 
pet~ncia de cada una delas : 

r--·----------r -
INSTITUI,OES ._- .- ..... - .~*-

~-... . - ---- ._- -
Hum~l'}ittri 5 ---

~----- - -----1-------_ .. _-- -4---

Em rel~1) ao debito 

- At e 100 cont os 

- Mai s <bJDO at.e 
500 contc.s 

- Superior a 500 
coneos 

~ relaGao ao mon
t~~I~ __ 1a despesa 

.9f·J c_t'." "lda 

- Ate 5('\~ contos 

- S ..... re:-.'-':r a 500 
contos 

Comissao Municipal 
de Assist~ncia do 
r espectivo conce
lho nQ . 7Q . do art~ 
75Q • do Decrc+,o- ki 

nQ . 35.108 

Direc~ao-Geral de 
Assist~ncia nQ . 10Q. 
do artQ .24Q .do me~ 

r ,0 Decreto- Lei 

Tribunal de Cont'ls 
..:l.rt!l . 428Q • do Cu
digo Administrat>o 

- / -

- / -

...-.----- -------'---- ---- ----

5 

- / -

- / _. 

- / -

A r Junta de 
1.1.'0 

Trib-: 1:11 w O::ntas art~ . 

428!l. do octi 0 
nistretivo • 
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3) - As contas a sujeitar ao julgamento qucr do Tribunnldo 
Contas, queT d". 1):; :::,eccsao-Geral de Assiste cia, sao rg niz as 0 in~ 
tr".ll~>:13 de f;) :-, ,.:" : .. 11i to semelh,:mte , quase i' eni-ica . Pal'o. as 1 .iJ I.;;ir 
t~m de observc.r-Se a s determina~oes constantes dtlS "Inst:uu~ s"do s 
mo Tribunal GS J 2 uc Fevereiro de 1936 , publicadas no Di J io do Go
verno, I Sbie; ".e 14 im-3di at.o , Pn.ra as r ostantes, ha as nor n 5 con
tidas na ci'r(:;.llu:'.' naql.:.e l a Direc~ao-Geral n51 . 18/'~/B, de 3 de v m
bro de 1952 : ~ rD.nsc::~H,as no Bolotim da ASl5istcnci<.l "'oei 1 n2 s1CP. /11 
do me sma ar!0, que fo ram baseadas nas ref 0rick1.s IIInstru 5" , 0 0 

prova a cita.lsao feit a no se J. ultimo perlodo ao esel"" c l' que: :tu ,"':\ 
modo geral, deve t er-se em aten~ao 0 que naquela," ef,d. estabuL~: 

Supoe-se que quanto as conte..s que , polo st. .. diminuto v _ r 
sao apresentadas ao jUlgamento das comissoes rr.1:nir.~ :'a':'3 de assir:tOn
cia, tais normas tambcm serao de aplic'\r. Leva <I Lfif:e c nvuncim to 
nao s6 0 estarom ocsas comissoes sob a dirccta depu:.d r.cia da cit 
Direc<;;ao-Geral, como 0 haver t oda a vant agem em u;J.!' ruiz:'\.r t nto 
anto posslvel a organiza~ao e instru~ao das conta~ .• oj~ de urn m rnun 
to para 0 outr o elas podem cair sob a juricoci<!-o (1 on'.,.. dade r n 
te, e a modificaesao das norm.as ontao seguidd:;' pvdl>: ~~~. r <i0s 
serios aos r espectivos servics os. 

A organizacsao das contas a remoter 1.0 jIll aJ to das jun
t as de p:oo"ITincia difere, e em muito, das pre1:J\#:oiCS00S cstabel cid 
naquclas "Instruesoes " e normas, pois obcdece a dot rmi "<iGes d"'qu
l as entidades. Urn pequeno apontamento basta para ~lC se fa<;a palida 
ideia da diferencsa que se afirma : enquanto que para "'5 responsa ili
daGes ja tratadas, se exige a compr ovacsao de todo 0 d~~ito 0 do t 0 

o ere'dito pOl' meio de certidoes 0 da docurnentacsao da3 rl spt:S 5 d vi
d::unente relacionada e agrupada pOl' verbas orcsament1' 5 , par a cstas,ailln 
d~ mapa da conta de ger~ncia, que inclue 0 mapa cc ~ r~tivo das dOf
pesas, somente s e erige urn certificado passado pc-I gc:ronte!J dJ q' 1 
deve constar se f oram ou nao celebrados quaisquer e , t.:. ~tos, a OY ' -

t encia de dividas activas e passivas , os saldos da G~rcAcia anterior 
e os que passam ao ana seguinte, d8claracsocs da aprovac-o da conta e 
do julgamento da conta anterior e a indicacsao dos gore ~cs . Juntam 
ainda os documcntos de despesa . 

POl' esta breve nota se vislurnbram as grandcs . i~ ul es 
que se apresentam aos r esponsavcis quund ,pel rim ira vcz,caian 
a ales ada do Tribunal de Contas. 

4) - E evidente que tern de existir urn pr ~o d n~ro dJ qu 
as contas devem ser organizadas e aprescntadas ao 'ulga nto d~ e. 
dade compctente. Esta el e rixado no 151. do art2 , 1~82 0 OOCUgo £ 
ministrativo: 1 de Abril do ano seguinto qucle a quo as cont s dis-
serem r espeito. Sob ostc aspecto , nao ha qualquer outr di~ w i 0 
fixando prazos consoante as entidades a quem cabo julg~~ Jo quo 
tern de considerar-sc em pleno vigor para tod~s e quais.~ r _.stitui-
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~oes, 0 disposto naquele preceito legal . E tal pr ZO G nplic' 1 t_ 
t o as contas quc abranjam nno so todo 0 tcmpo da gcr ncill, isto ',d 
de 1 de Janeiro ate 31 de Dezembro, como para as quc so rcfiram a -
te dele. Isto quere dizer que t udas as contas, sejam d~ 
t eira, sejam de ger~ncia partid~, t@m urn Unico prazo do r m ss 
julgament o : 0 dito 1 de Abril. Assim 0 entendeu 0 ilustro Presi 
do Tribunal de Contas , Dr . Domingos Luizello Alves ·breira, scI 
cendo , por seu douto despacho de 1 de Maio de 1943 que " •• .• 0 cita
do § lQ. • ..• nno distingue cntre urnas e outras" . 

- 000 -

J Estes os ligeir os apontamcntos que 0 assunto em p~ralu 
nos sugeriu. Talvez que mais alguma coisa se pudossc dizer. Par~ce, 
porem, que se escreyou 0 suficiente para dar uma ideia tao clara qu
anto posslvel do assunto tratado . 
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FISCALIZAQAO DlRECTA 

OPORTUNIDADE E LEGITlrlIDADE DAS DESPESAS 

pOl' 

Vitor d C st 0 

A fiscaliza~ao das despesas publicas constitui uma prcocu
pa~ao seria para quem dirige uma Na~ao . 

Existem varios processos, dentro de sistemas financeiros 
adoptados conforme os interesses ou necessidades, para evitar 0 s
banjamento ou a negligencia na administra~ao publica . Nao ha duvid 
que nem tudo se pode fazer ao mesno tempo e 0 que hoje se ~?resenta 
como a ultima palavra, pode amanha constituir uma forma antiquada 
se desvia, pela for~a das circunstancias e dos tempos, duma aC<1ao 1_ 

nos rigorosa para urn saneamento imediato . Em certa altura, e s m q1" 
se se dar por isso, sentimo-nos enleados nurn exccsso de form~s zup ; 
ficiais, de processos deficientes por anacronicos, de m todos qu~ n 
velheceram e a que se procura dar vida sem se reparar que estao j& 
fora da sua apoca. Este facto da-se, imperceptivelmcnte, e co &ituiu 
urn problema de muita acuidade para as entidades dirig ntes . 

A fiscaliza~ao da administra~ao publica deve faz~r- e no 
t empo imediato da ac~ao, com toda a minucia e r~gorismo, n-o so no 
que r e speita a sua l egi timidadc, como tambcm sua oportunid de . 11 0 

quero r eferir-me aqui a mecaniza~ao dos servi<1os pUblicos, for~ do 
masiadamente positiva para colher resultados satisf torios no nosso 
caso. A maquina executa, nao pensa , c nos , os contaaor s, fiscais da 
execu~ao dos assuntos publicos, temos que resolver os problemas com 
uma certa elasticidade cerebral, problemas estes que variam const'n
t ement e e na razao directa da div~rsidade dos casos imprevistos . 

o contador do Tribunal de Contas perante 0 docum nto con i 
derado muitas vezes 0 mais simples do processo - ideia nitidam nte 

8 



BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

errada - ou sej a 0 r ecibo , a respectiva factura e a requisi~tto, t m 
urn vastlssimo campo de casos positiv~s a observar e de hipotesos 
formular; e urn campo bastante restrito no que r espeita efici~ncia 
da sua fiscaliza~ao. Esta em face de papeis impecav is sob 0 ponto 
vista l egal: autoriza~oes por quem de direito, cabimento p~rfeito , 
classifica~ao or~amental rigor osa, despesa dentro dos limites legai~ 
selo devido e inut ilizado , etc. Tudo espl~ndido sob 0 aspocto sup r 
ficial. Mas se pensar urn pouco, que duvidas the nao podem surgir qu
anto a ver acidade da de spesa . E formula a si proprio este questiona
rio: seria esta de f acto a despesa r ealizada, 0 indi'llduo qu :i.m.:t':'
lizou 0 selo sera 0 p~oprio, a despesa er a necessaria ao s~ . j 0, 

existia cabimento na altura devi da , a assinatura e l eoltima, as r- w~! 
naturas das autoriza~oe s sao as verdadeiras; os artigos adquir ' 
de facto, as f acturas correspondem as casas r espectivas , existem as 
casas cujo tLmbre consta das facturas? E muitc c mais perguntas pod 
efectuar a si proprio. E certamente nao ficara muito bern com a sua 
consci~ncia. 

Sabemos que os or~amentos sao organizados por estimativa e 
que urn or~amcnto, rigorosament e honesto e condicionado , pode reflec
tir-se no ana seguinte , no r espei tante a aprova~ao do or~amento d s
se ano. , Desta mane ira exis t e 0 r eceio de se gastar pouco para que 0 

or~anento nao seja limitado por quem 0 autoriza . Tcnho a impr~ssao 
que este caso e mais vulgar do que parece . 

Fiscaliza~ao a distAncia e fiscaliza~ao muito teorica . Fi~ 
caliza~ao fora do t empo de ac~ao e fiscaliza~ao incompleta . 

Parece-nos que devemos pugnar pela fiscaliza~ao dir~cta 0 
actual. Se pensassemos bern quanta economia poderia dal resultar para 
a Na~ao e como i s so daria margem par a que os contadores fossem, con
fortavelmente , r emuner ado s, suponho que nao haveria razoes para hesi 
tar. 

Embora a fiscaliza~ao directa usteja prevista na nossa 10-
gisla~ao, ela nao se pode ef ectivar em toda a plenitude por escass z 
de verba, mas 0 sist ema usado nao serve e e born que se modif ' que . C i 
mos, r epito, i nvoluntariamente , nurna forma dt.:; simplifica ~ condicio 
nada ao nlimcro de funcionarios que possuimos e as vurbas de que dis: 
pomos; estamos afogados em mui tos documcntos e pr~tendemos aport 
as questoes a dist Ancla, mas adivinhamos que ha mil e urn proc 
de romper 0 cerco com toda a fal sa apar ncia de se encontrar " 
~a bern cercada". 

9 
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OS ORGANISMOS DE COORDENAQAO ECONOMICA PODEM 

OUTORGAR EM CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABALHO 

DADA A SUA QUALIDADE ~USTA DE ORGANISMO OFI-

CIAL E ENTIDADE PARTICULAR 

PAGJ'.!'fSNTO DE DESPESAS ORDINARIAS COM SALDOS 

DE OPERAi~OES DE TESOURARIA . SUA I RREGULARIDADE 

Re1ator:ExmQ .Conselheiro 
Dr. Abranches Martins 

Questao: 

000 

Processo nQ . 958/1953 
Sessao de 23/11/1954 

Levantou-se a duvida se os organismos de coordena~ao econo
mica podiam outorgar em contratos colectivos de trabalho e se, cons~
quentemente, podiam satisfazer encargos deles provenientes . 

o organismo em causa, ou seja, a Comissao Reguladora dos Ce
reais do Arquipe1ago dos A~ores, satisfez despesas proprias do orga
nismo com 0 saldo de opera~oes de tesouraria 0 que se afigurava irre
gular. 

Delibera~ao : 

o Tribunal ac@rca dos assuntos expostos resolve: 

Concorreu 0 organismo com a importdncia de 447~00 p~ra 0 
Fundo de Assist@ncia do Sindicato Nacional dos Estivadores e Oficios 
Correlativos do Distrito de Ponta Delg~da, em virtude das obriga~oes 
assumidas em acordo colectivo de trabalho, que por outros organismos 
foi firmado tambem com 0 mesmo Sindicato. 

No oflcio de fls. 561 informa-se que a Comissao interve:io no 
dito acordo e se sujeitou as suas clausulas E2£...lhe te_r_Eisi.o ~sclaro-
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cido pel a Del Slg.§:CS.ao 9-9 Ins:!:-ituto .Naci9!!.al do ~~~bal!}.2_ gue em fac~ ~ 
natureza de varios dos se1.!~_~yi~o.:'5_ic.?I'ga.2L_descar&~.;:; . e _~m~e~!} 
t os de c er eais nos pop!:-os), ela teria. de r~c..9rr.e.!:-_ao pessoru., da es
t iva nas_mesmas condis;oes das demai~lltidades p.~t.ronais . 

Segundo 0 disposto no art2 . 12 . do Decreto- Lei n2 . 36.173, 
de 6 de Harcso de 1947, as clausulas do contrato de trabalho podem 
obj ecto de convencsoes colectivas, que, conforme 0 estabelecido no~ 
22. do r eferido diploma, revestem a forma de contratos colectivos de 
trabalho ou de acordos colectivos de trabalho . 

No primei ro caso outorgam apenas organismos corporativos,e 
no segundo or ganismos cor porativos de uma parte e da outra entida 'es 
particular es (§§ 12. e 22 . daquele artigo) . 

Podia a Comi ssao, portanto, intervir no acordo colectivodo 
trabalho em refer~ncia , uma vez que , nao sendo organismo corporativo 
nel e outor gava como simpl es entidade particular, e de harmonia com 0 

principio da liber dade contratual. 0 contrato pelo qual ela ficou~ 
culada ao cumpriment o de deter minadas obrigacsoes a favor do Sindica
t o ca{u sob 0 imperio das disposicsoes legais que regem os acordos f~ 
cultativos. 

E certo que 0 or ganismo nao constitui uma entidade partic~ 
l ar propriamente dita . Dada , por em, a sua natureza mista de oficial 
e particular, e porque , no dom{nio do trabalho prestado por trabalha 
dor es estranhos aos seus quadros org~nicos, ele actua como entidade 
patronal, duvidas nao ha de que 0 mencionado § 22 . do art2 . 22 . do De 
creto-Lei n2. 36.173 0 abr ange . Posta assim a questao, duvidas nao 
pode haver t ambem de que a obrigaCSao de concorrer para 0 Fundo de A~ 
sist~ncia do Sindicato se i ntegra no conjunto das previstas no Esta
tuto do Trabalho Nacional como proteccsao e garantia dos direitos so
ciais dos trabal hadores or ganizados corporativamente, conforme se v~ 
dos seus artigos 252., 322., 332• e 342 •• 

Como na anteri or, cometeu- se ainda nesta ger~ncia a irre~ 
l aridade de pagamento de despesas com 0 saldo de operacsoes de tesou
r aria , por as r eceitas proprias do organismo nao cobrirem os respcc
t ivos encar gos . Nao f or am excedidas, no entanto, as previso~s or~a
ment ais ; mas i sso deve- se ao facto de 0 calculo dos reditos extraor
di narios ser feito muit o acima das possibilidades financeiras da Co
missao e do que era prudentemente previs{vel . Parece, assim, haver 0 

propos i to ant ecipado de resolver dificuldades de pagamentos langando 
mao de expediente manifestamente contrario a lei . 

o Tribunal nao tern, por enquanto, elementos absolutamente 
convi ncentes daquele proposito, que seria classificado de fraudulcn
t o , e r.ao se mostra que da irregularidade resultasse prejuizo . Rele
va-se por isso a infracCSao comet ida polos responsaveis, nos ter~do 
art2. 12. do Decreto- Lei n2 . 30. 294, de 21 de Fevereiro de 1940. 
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o guar da-livros, Dr . Manuel Carvalho Valerio, alfcres refo~ 
mado, oxerceu a sua fun~ao cumulativamente com a de delegado do Gover 
no no Gr emio dos Expor tador es de Frutas e Produtos Horticolas da Ilha 
de S. ¥d guel e com a de delegado na Direc~ao dos Servi~os de censura. 
sem autoriza~ao do Conselho de Ministros . Juanto a ultima acumula~ao, 
como 0 provimento do cargo e de data posterior nomeagao para 0 d 
sempenhado nest e organi smo, nao e de apreciar e ,iulgar aqui a questao 
da sua l egalidade . 

Rel ativamente ao segundo cargo, care cia a acumula~ao de au
t orizagao do Consel ho de l'1j'1ist ros , consoante a doutrina dos desp'ltL:)s 
do mesmo Conselho de 6 de Novembro de 1942 e de 18 de Outubro de ]951 
que , ao abrigo do art2. 46 2• do Decreto- Lei n2• 26 .115, de 23 de Jo
vembro de 1935, se destinaram a esclarecer 0 alcance dos art 2 s 242 • e 
252• do mesmo diploma. 

Nao se v~ , t odavia , que da falta adviesse dana para 0 orgn
nismo, visto a fun~ao t er de ser necessariamente exercida por algucm, 
nem se mostra t ambem a exist~ncia de proposito de fraude . Nestas con
digoes, r el eva-se a falta , em vista do disposto no citado art2 .12. do 
Decret o-Lei n2. 30.294. 

As d espesas r el acionadas a fls . 565 tiveram errada classifi 
cagao . Deviam t er sido f eitas sob a rubrica proposta pela Sec~ao . -

Rel eva-se ainda est a i r regularidade , nos termos daqucla di~ 
posigao. 

Pel o exposto, julgam 0 Conselho Administrativo da Comissao 
Regulador a dos Cer eais do Arquipelago dos A~ores quite pela responsn
bilidade da ger encia no perlodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezcmbro de 
1953, devendo 0 sal do , que lhe e abonado, figurar como primcira part! 
da do debito da cont a seguint e . 

Lisboa , 23 de Novembr o de 1954. 

(aa ) - ~~nuel de Abranches Martins 
- Manuel 1>1B.r que 5 Hano 
- Jose Maria Braga da Cruz 

Fui prcsent e - (a ) - Jose Al~ada Guimaraes 
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INDISPENSABILIDADE DA REMESSA DOS CONTRA

TOS DE EMPRESTUIO PARA INSTRUQAO DA CONTA 

DA JUNTA DE COLONIZAQAO INTERNA 

000 

Re1ator:Exm2.Conse1heiro 
Dr. Abranches Hartins 

Processo n2. 290/1953 
Sessao de 18/1/1955 

Questao: 

A conta da Junta de Co10niza~ao Interna nao vcio instrulda 
com as c6pias dos contratos de emprestimo . Tornava-se imposslve1,por 
tanto, verificar se os mesmos se encontravam em conformidado s dis: 
posi~oes da Lei n2. 2.017, de 25 de JUnho de 1946. 

De~j..ber~~a.o : 

o Tribunal de Contas, com os fundamentos seguintes, roso1-
veu: 

"Como as anteriores, nao vem esta conta instrulda com os con 
tratos de emprostimo co1ebrados em execu~ao da Lei n2, 2.017, do 25 
de Junho de 1946. 

Torna-se, no entanto, necessario, para que 0 Tribunal pos
sa exercer a sua ac~ao fisca1izadora .atraves do julgamento das cant~ 
de gerencia do organismo, que estas vcnham acompanhadas de c6pias dm 
contratos em refer~ncia. 

Nem ha outra forma de saber so os mesmos contratos for am au 
nao ce1ebrados de harmonia com as disposi<socs l ogais cpe os rt;gcm ~ 
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do 0 Tribunal t ern de proferir a sua decisao nos respectivos proc s
sos. 

De outr~ modo, tal docisao seria limitada a simples movi
mentos de tesouraria, deixando de abranger aquilo que, para 0 Pundo , 
constitui precisamente 0 fim essencial que par lei lhe foi marcadqo 
que e l egal e logicamente inadmisslvel. 

Nestas condi~oes, devera de futuro , a documenta~ao das con 
tas vir instrulda com cdpia dos contratos de emprestimo , fazenno os 
ger entes, para t anto, as dj .ligcncias que houverem po!' convenientes. 

Julgam 0 Conselho Administrativo da Junta de Coloniza~~ ~n 
terna, na qualidade de Administrador do Fundo de Melhoramentos Agr{: 
colas, quite pel a r e sponsabilidade da ger~ncia no perlodo de 1 de Ja 
neiro a 31 de Dezembro de 1953 , devendo 0 saldo , que the e abonado-';
figurar como prime ira partida do debito da conta seguinte . 

Julgam outrossim quites os tesoureiros caucionados Francis 
co de Abreu Correia de Lacorda, no perlodo de 1 de Janeiro a 25 de 
Julho do dito ano , e Rui i~ria de Mendon~a Belo, no perlodo de 16 de 
Set embro a 31 de Dezembro , ainda do mesmo ano ." 

Lisboa , 18 de Jane iro de 1955. 

(aa ) - Manuel de Abranches Martins 
- Manuel Marques Mano 
- Jose Nunes Per eira 

Fui present e - (a) - Jose Al~ada Guimaraes. 

- 0 - 0 -0-0-0-

8 

L ________________________ ___ 
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ACUMULAQOES E INERENCIAS 

LEGALIDADE DO ABONO DE SUPLEMENTO SOBRE A GRA

TIFICAQAO DE DI~CTOR DA ESCOLA DE BELAS ARTES 

Relator:ExmQ.Conselheiro 
Dr. Marques JllIano 

Questao : 

000 

Processo nQ. 1306/1952 
Sessao de 26/10/1954 

Urn professor da Escola de Belas Artes do Porto des~mp~nho~ 
em acumula~ao, as fun~oes de vogal-arquitccto da Comissao de Constrg 
~oes Hospitalares e, ainda, as de Director da mesma Escola, tendo r~ 
cebido 0 suplemcnto pelos tr~s cargos. 

Deliberaqao: 

o Tribunal de Contas, na sessao acima referida, determinou: 

o professor da Escola de Belas Artcs do Porto, Carlos Joffo 
Chambers Ramos, descmpenhou cumulativamente, como lhe era legalmente 
permitido, as fun~oes de vogal-arquitecto da Comissao de Construgocs 
Hospitalares com as suas fun~oes de professore ainda, desde 0 dia 1 
de Agosto desta ger~ncia, as de Director da mesma Escola . Pela COnDQ 
sao de Constru~oes Hospitalares recebia 0 vencimento principal, Esc . 
l5.000~OO, sobre 0 qual foi contado 0 respectiv~ suplcm nto de 90 %; 
pela Escola de Belas Artes do Porto recebcu 0 venclinento ·de Escudos 
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7.500~00 sobre 0 qual nao foi contado suplemento, nos termos do art~ 
82• do Decreto-Lei n2. 37 .115, de 26 de Outubro de 1948; e pelo car
go de Director da referida Escola r ecebeu a gratifica~ao de Escudos 
1.500~00 sobre a qual foi contado 0 suplemento de 50%, informando os 
ger entes que 0 fizeram nos t ermos do art2. 42• do mesmo Decreto- Lei 
n2. 37.115. 

No relatorio de fls. 2 duvida-se da legalidade do abonodes 
te suplemento sobre a gratificagao. 

Pelo Decreto n2• 19.670, de 20 de Maio de 1931, 0 Directo~ 
da Escola de Belas Artes era el eito entr e os professores efectivos. 
o cargo era, por consequ@ncia, inerent e ao de professor, as suas fun 
goes obrigatorias, e r emuner a das com a gratifica~ao fixada na lei~ 
Pelo Decreto n2• 26.611, de 19 de Maio de 1936 , "os titulares ••• dos 
lugares da direc~ao de t odos os estabolecimentos de ensino publico de 
pendentes do Minist~rio da Educa~ao Naci onal •..• sao da livre esco~ 
Iha do Ministro, que podera substitui-los a todo 0 tempo"; po de ente!! 
der-se, pois, que a iner encia desapareceu, visto que a escolha do M! 
nistro nao aparece limitada aos professores da Escola; efectivamente, 
a nomeagao de urn indivlduo estranho ao quadro dos professorcs nao O!! 
contraria lei que se the opuzesse . Em qualquer caso, 0 interossado, 
Carlos Joao Chambers Ramos, foi nomeado nos termos deste ultimo De
creto mas escolhido de entre os professores . 

A primeira considera~ao a fazer ~ a de que os termos cb ~ 
542• do Decreto-Lei n2. 26 .611 sao demasiadamente gencricos para que 
nao permitam se suscitem duvidas sobre 0 seu verdadeiro contcudo.Ele 
nao reve as situagoes legais que sao particulares de cada organismo . 
Det erminando apenas a nomea~ao por escolha livre do Ministro ele dei 
xa de p~ essas situagoes particulares em tanto quanta nao colidam di 
r ectament e com essa escolha livre. Fica , portanto, de p~, embora nes 
se plano, 0 r egime de remunera~ao. Deve notar-se, contudo, q~e, ain
da que a l etra da lei admita a escolha de estr anhos para diroctorcs 
da .Escola, al gurna duvida subsisto quanta inten~ao do legislador, 
fund ada na manuten~ao para esse caso de uma gratifica~ao de apenasEsc 
125~00 mensais, import~ncia que parece constituir nao mais do que urn 
sinal de categori a quando f eita a escolha ent r e professores . 

~n qualquer caso, art 2• 1192• do mesmo Decreto , se 0 Dircc 
t or for escolhido entre os professores , as suas fun~oes sao obrigat2 
rias e 0 nomeado tern direito a gratificagao fixada por lei . No cnso 
pre sente , como se disse, 0 Director foi escolhido entre os professo
r es, as suas fungoes de Dir ector sao para el e obrigatorias , ele tern 
direito a gratificagao. Isto ~ , mesmo sendo de livre escolha do Mi
nistro, se 0 Director for escolhido ~ntre os professores, as respcc
tivas fun~oes comportam-se como inerentes as de professor. 

Nao se trata , pois, e pelo menos no caso que so julga, de 
tr@s cargos a que correspondem tr~s vencimentos a considerar indope!! 

16 

8 



BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

dentemente uns dos outros, hip6tese em que s6 se poderia abonar su
plemento sobre 0 de maior remunera~ao e nao sobre qualquor dos ou
tros dois; mas de dois cargos , a urn dos quais , 0 de menor remunora
~ao, esta afecto por iner~ncia outr~ cargo. 0 suplem nto de venci
mento incide sobre 0 car go a que corresponde a maior remunera~ao, 

nos t ermos do art2 . 82• do Decreto-Lei n2• 37 .115; nao incide sobre 
o de remunera~ao menor, ou qualquer outro, porque a isso se opoe 0 

mesmo artigo, e , efectivamente , nao foi contado sobre ele; e pergug 
ta-se sobre se a gr8,tifica~ao com que e r emunerada a iner@ncia deve 
ser acr escentado 0 suplemE~to, nesse caso de 50% . 

Oferece-se como argumento contrario a considera~ao de q'le 
"0 acess6rio deve seguir a regra do principal", 0 que pode, em al
guns casos, auxiliar uma interpreta~ao da lei, como norma 10gica,mas 
nao substituir uma disposi~ao de l ei, como se 0 fosse, que nao e . A 
disposi~ao de l ei aplicavel e a do art2 . 42• do citado Decreto- Lei 
n2. 37.115: "as gratifica~oes ••• afectas ao exerclcio da fun<$ao do 
servidor do Estado , sera adicionado 0 suplemento de 50% . Este arti
go e expr esso, nao distingue entre as gratifica~oes desde que afec
tas ao exerclcio da fun~ao , e so t em como excep<$ao 0 disposto no § 
22. do art2• 32• que , pelo que se expoz , nao e aplicavel . 

Note-se que 0 suplemento e contado sobre 0 cargo de maior 
remunera~ao. Nao 0 e sobre 0 que 0 funcionario pode considerar 0 

principal, nest e caso certamente 0 de professor, po~ ser vitallcio . 
Nao e discutlvel, em face do art2. lt2• do Decreto- Lei n2. 37 .115, que 
a contagem de suplemento sobre uma gratifica<$ao, a relativa ine
r enc ia de uma fun~ao ao cargo melhor r emunerado , e legal . Care ceria 
de sentido que 0 nao fosse 0 suplemento sobre urna fun~ao inerente 
ao cargo princip~l, como e aquela que se discute, se considerann~ 0 

cargo principal como sendo 0 cargo vitallcio, tanto mais que 0 c r
go melhor r emunerado pode ser, e , ate, sera normalmente, posterior 
a essa. 

Entende - se , port ant 0 , que a l ei foi cumprida com a conta
gem do suplemento de 50% sobre a gratifica~ao que remunera as fun
~oes iner entes ao cargo menos r emuner ado, sobre 0 vcnc:i.mento cb qual 
se nao conta , como nao cont ou, suplemento, pelo que 0 Tribunal jul
ga quites os gerentes r el ativament e ao ana de 1952. 

Lisboa, 26 de Outubro de 1954. 

(aa) - Manuel Marques Mano , relator 
- Jose Maria Braga da Cruz 
- A. de Lemos Moller 

Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimaraes. 
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MOEDA ESTRANGElRA 

o DECRETO NQ. 14.611 E DE APLICAR AOS ORGANISMOS 

DE COORDENAQAO ECONdMICA. EQUIVALENCIA DA EXPRE~ 

SAO "SERVIQOS OFICIAIS" A DE "SERVIQOS PUBLICOS" 

Relator:ExmQ .Conselheiro 
Dr. Trindade Pere~a 

Questao: 

Processo nQ. 1.025/1953 
Sess~o de 4/1/1955 

o Presidente da Junta Nacional dos Rcsinosos deslocou-se 
em servi~o oficial a Paris e Madrid, realizando, por consGqu~ncia 

despesas em moeda estrangeira sem a sujei~ao ~s determinantes do DQ 
creto-Lei nQ. 14.611, de 23 de Novembro de 1927. 

Os responsaveis pela conta justificaram 0 facto com a ale 
ga~~o de ignor~ncia da aplica~ao do referido diploma ao caso espe= 
cial dos organismos de coordena~ao economica. 

Deliberaqao: 

o Tribunal de Contas, com as considera~oes que se seguem, 
resolveu da seguinte maneira: 
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o r el at orio da reparti~ao assinala que foram realizadas do£ 
pesas em mo eda estrangeir a com viagens a Paris e Madrid feitas palo 
President e da Junta, no total de Esc . 3 . 204~30, sam quo para 0 efeito 
fosse obtida a autoriza~ao exigida polo art2 . 22 . do Decreto com for
~a de l ei n2. 14.611, de 23 de Novembro de 1927, alegando os respon
saveis da cont a que nao sabiam aplicaveis as disposi~oes daquele di
ploma l egal, nem as ins tru~oes para a sua execu~~o, transmitidas na 
circular n2. 725 da Direc~ao-Geral da Fazenda Pu~lica mas d, .., ~C Olnpn.
nhadas de despacho mini steri al que obrigasse 0 Organismo . 

Importa conhecer cta questao, come~ando por averiguar se os 
diplomas l egai s r espei tantes as despcsas em moeda estrangeira, dos 
quais basta citar os Decret os com for~a de lei n2• 14.611, de 23 de 
Novembro de 1927, e n2 . 15 .519, de 29 de Maio de 1928, sao aplicaveis 
aos organismos de coordena~ao economica . 

Ao t empo da publica~ao de tais diplomas, nao haviam ~ s~ 
do criados esses or ganismos , pelo que nao podiam ser expressamente d~ 
signados nas r espectivas disposi~oes, em especial quando 0 Decreton~ 

14.611 estabel ece a sua aplicabilidade a "todos os servi~os, reparti
~oes, entidades e estabel ecimentos publicos ou dependentes do Estado, 
civis ou militares, t enham ou nao autonomia administrativa ou finan
ceira, os cargos e corpora~oes administrativas e as institui~oes de 
piedade , assist~ncia e benefic~ncia que por qualquer tltulo recebam 
subsldio, benef:Lcio ou protec~ao do Estado •••• " 

Na li~ao dos mestres , os servi~os publicos, caracterizados 
pela r egularidade , continuidade , actualidade e destino ao publico, sao 
o principal meio pelo qual as pessoas colectivas publicas desomponham 
as atribui~oe s r el ativas a vida economica, substituindo a incerteza 
e desordem da liv~e conc orr~ncia entr e empresas privadas a disciplina 
de inter esse ger a l o 

o art2. 52. da Constitui~ao Polltica consigna que 0 Estado 
Portugu~s e uma Republica unitaria e corporativa, estabelecondo no ar 
tigo 312. que "0 Estado t ern 0 direito e a obriga~ao de coordenar c r§. 
gular superior mente a vi da economica e social" , vindo mais tarde 0 D£ 
creto-Lei n2• 26.757, de 8 de Julho de 1936, a criar para a con~ocu
~ao dos obj ectiv~s constitucionais , os organismos de coordena~ao oco
nOmica , em que "pr edomina nit idamente a interven~ao do Estado", decla 
r ando oficiais as suas fun~oes . 

E assim e que 0 Decreto n2 . 27 . 001, de 12 de Setembro 001936 
que instituiu a Junta Nacional dos Resinosos , declarou- a "com fun~oes 
oficiais, personal i dade juridica e administra~ao aut6noma" (artQ . I Q. ). 

A expr essao " servi~os oficiais" e equivalente de "servi~os 
publicos". 

E se atentarmos na ampla generalidade dos servi~os rcferi
dos naquel e Decreto-Lei n2 . 14.611 , verificamos que a aplica~ao desto 
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diploma se estende nao so pr~priamente aos servi~os, reparti~oes, eQ 
tidades e estabeJ.(, s _~:r.. e!ltos publicos, mas aos dependentes do Estado, 
aos proprios cO:!:'.;,.>CJ dl~"'llinistrati vos e ate as insti tui~oes de piedade 
caridade e beneficb:lcia que por qualquer tltulo recebam SUbSldio, b~ 
neflcio ou protec~~o do Estado . 

Sera diflcil subtrair a este vastlssimo campo de aplica~ao 
os organismos de coordena~ao economica , principaimente tendo-se em 
vista que a lei, como nela esta expr esso, teve por objectiv~ conse
guir que 0 Governo exer~a urna rigorosa fiscaliza~ao previa sobre as 
despesas pagaveis em moeda estrangeira e que possam t~aduzir-se em a1 

cargos par'a os organismos, entidades e servi~os emmciados, e num (::; 
pendio de divisas que so 0 governo pode em cada momento permitir (lU 

proibir na defesa do Estado e dos i nteresses gerais que the estao con 
fiados. -

Os organismos de coordena~ao economica sao uma emanagao do 
Estado, cria~ao sua, r ecebendo permanentemente a inger~ncia dele na 
sua vida, sendo os servi~os de contabilidade e tesouraria submetidos 
a fiscaliza~ao da Inspe c~ao Geral de Finan~as e as suas contas sujei 
tas a jurisdi~ao deste Tribunal . 

Despachos ha que os consideram "orgaos de acgao do Estado" 
(despacho minist er1!3.1 de 18-4-1938), no seguimento da lei que, como 
dito vern, os int icu.J.a "servi~os oficiais". 

E se neles se descobre urn certo hibridismo, dado que eles 
hao-de incorporar-se nas corpora~oes , quando criadas, sendo chamados 
tambem organismos p!.'e-corporativos, comportando-se internamente, em 
face do seu pesso8J, como urna entidade patronal em empresa particular 
todavia no exeI'C'~ :: ::_o das suas atribui~oes e compet@ncia, actuam como 
urn servi~o oficL:.: .. 

E resultaria absurdo que a mera institui~ao de piedade s~ 
plesmente protegida pelo Estado, se aplicasse a lei quando da reali
za~ao esporadica de alguma rara despcsa em moeda estrangeira, ao pa~ 
so que dela estariam isentos entidades e servi~os oficiais que pela 
sua propria organica normalmente as r ealizaram para 0 desempenho dos 
s eus fins, como os Institutos, Juntas e Comissoes Reguladoras . Na al 
~ada do artQ. lQ. do Decreto com for~a de lei nQ . 14.611 cabiam rna: 
nifestamente nao so os servi~os e entidades existentes ao tempo dasua 
promulga~ao, mas ainda, evidentemente, os que se criaram posterionncn 
te e estao impllcitos na sua enurnera~ao exemplificativa ou defini~ao. 

Ponto e que satisfa~am aos requisitos ali mencionados - cam 
acontece com tais organismos. 

Assim 0 t ern, de r esto, entendido a administragao , transmi
tindo-lhes as suas instru~oes para a exccu~ao da lei, e d~spachando 
os pedidos de autoriza~ao - seja para as conceder, soja para as dene
gar -, como se verifica nos processos de contas que sobem a julgamon-

20 

I 

I 

I 
i 

I 
I 
I 

i 
I 



BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

to deste Tribunal. 

Cabe agora apr eciar as consequ6ncias do nao cumprimentoda 
l ei. Tratando da aquisi~ao de cambiais, 0 art2 . 12. do Decreta com 
for~a de lei nQ. 14.611 abriga as entidades ja referidas a fazer 0 

seu movimonto cambial de compra e venda, e em geral todas as opera
~oes com moeda estrangeira, por intermedio da Direc~ao-Geral da Fa
zenda PUblica, r egime depois alterado quanta a s corpos administra
tivos pelo Decreto nQ . 16.882, de 25 de Maio de 1929, e vindo mais 
tarde a autorizar-se a aquisi~ao livre no mercado ate £ 100 (Decre
to-Lei nQ. 23.117, de 11 de Outubro de 1933) . 

E passanda depais a outra ordem de disposi~ao, deterJr.i.,'1u 
no art2. 2Q. do mesmo Decreto com for~a de l ei nQ, 14.611 que as :!:'", 

f eridas entidades nao poderao negociar ou celebrar contratos de q~e 
possam r esultar pagamentos em moeda estr angeira ou contrair encar
gos liquidaveis nessa moeda, quaisquer que sejam os motivos que os 
justifiquem, sem que previamente 0 Ninistro das Finan~as seja disso 
infor mado e de 0 seu assentimento . 

E esclarece que est a disposi~ao e aplicavel mesma nos ca
sos em que para satisfa~ao da despesa dessa natureza haja verba ins 
crita no r espectivo or~alllento ou est eja aberto credito extraordina: 
rio ou especial. 

Isto e: 

A autoriza~ao t ern de ser previa e expressa para cada caso. 

A utiliza~ao de autoriza~ao para a compra de cambiais tr~ 
t ada no artQ. 1Q. e obviamente posterior a sua concossao, corrcspog 
dendo disposi~oes e momentos distintos aos dois actos : a autoriza~o 
para a despesa e a opera~ao cambial. Isto mesmo esta o~pr0ss~cnte 
estabelecido no § 3Q • do mesmo artQ . 2Q ,. 

Segue-se no Decreto a materia de san~oes pelas contravcn-
~oe s. 

o mencionado artQ. 2Q . est~belece-as de natureza discipli 
nar para a Dire c~ao-Ge ral da Contabilidade PUblica e suas roparti: 
~oes, bern como para as reparti~oes de contabilidade dos s0rvi~os a~ 
t6nomos. 

o artQ, 3Q • impoe a obriga~ao para os funcionarios ~deQ 
pacham directamente com 0 Ministro da r espectiva pasta, de informa
r em este sobre se 0 das Finan~as deu ou nao autoriza~ao para a d :
pesa, passando 0 ~ l Q. a determinar que nos contratos celebrados e 
encargos contraldos pelos s ervi~os aut6nomos as delibera~oes dos~s 
pectivos conselhos amninistrativos sao consider adas provisorias at~ 
confirma~ao expressa do respectiv~ Ministro, que devera ser informQ 
do de ter 0 Ministro das Finan~as dado ou nao 0 seu assontiment~sOb 
pena de procedimento disciplinar. Tambem 0 artQ, 42 , toma iddntica 
medida quanta as delibera~oes semelhantes dos cargos e das entao oor 
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pora~oes administrativas . 

E finalmente 0 artQ. 5Q • declara nulos de plono direitoos 
contratos cel ebrados em contraven~ao do cstabelecido no Dv~r~t~~~ 
contnndo que nao sao 0 Estado, os corpos c as corpOr{l.~00S administr~ 
tivas obrigados pelo que nel es foi estipulado . E logo acrescentaquc 
sao tambem nulas de pleno direito as opera~oes cambiais realizadas 
entr e as entidades designadas neste Decreto e os bancos e banquei
r os , cabendo a fiscaliza~ao e puni~ao desta ultima parte a Inspcc
gao do Comerci o Bancario . 

Not a-se , po rt ant, 0 , que as san~oes disciplinarcs se ap2.i
cam especificadament e as reparti~oes de contabilidade da Di~ec~~·· 
-Geral ou dos servigos aut6nomos, e que a nulidade de pleno dirai~ .. J 

e r e-strita §os contr at os e ainda assim dirigida s6 ao Estado,corpt:.l 
e corpor agoe s administrativas (artQ• 5Q .). 

Ao decr etar a nulidade de pleno direito das opera~oes cam 
biais r ealizadas contra 0 disposto nos artigos anteriores - al e q~~ 
o Decr eto r etoma a f6rmula mais generica "entidades designadas nes
t e Decret o", abr angendo assim t odas as que atras ficam enunciadas 
no artQ. lQ •• 

~fus a fiscalizagao desta nulidade e a aplicagao das san
~oes l egais r espectivas, expressamente se comete a Inspecgao do Co
mercio 8ancario, nao oabendo a este Tribunal a aplicagao de qualquer 
sangao no caso vertent e , pelo que passando a conhecer da situagao do 
Vic e-Presidente da Junta durante 0 perlodo em que serviu como Prcsi 
dente da Comissao Administrativa do Gremio dos Exportadores de ~fu= 
deiras, verificam que el a r esultou do disposto no Decreto-Lei nQ . 
32.820, de 2 de Junho de 1943 , pelo que nao se trata pr priamente de 
urna acumula~ao abr angidn pelo despacho do Conselho de Ministros pu
blicado no Diar i o do Governo , l~. Serie, de 27 de Novembro de 1942. 
E assim julgam 0 Conselho Administrativo da Junta Nacional dos Resi 
nosos pela sua ger~ncia de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1953, 
quite pela indicada r esponsabilidade , devendo 0 saldo, que the e abo 
nado, figurar como primeira partida do debito da conta seguintc a 
est a . 

Lisboa, 4 de Janeir o de 1955. 

(aa ) - Ernesto da Trindade Pereira, relator 
- Ant6nio Manuel Garcia da Fonseca 
- Jose Nunes Pereira 

Fui present e - (a ) - Jose Al~ada Guimaraes . 

~---- - - -------------
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PO DOS ARQUIVOS 

SUPLEMENTOS DE VENCIMENTOS IIEGAU1EN'I'E 

PAGOS A AFERIDORES DAS CAMARAS MUNICI

PAlS POR SERVIQOS EXTERNOS 

000 

Relator:ExmQ.Conselheiro 
Dr. Garcia da Fonseca 

Processo nQ. 472/19~J 
. Sessao de 2?/;~/1952 

Sobre 0 assunto em ep1grafe transcreve-se 0 ac6rdao refer~ 
do: 

Ao aferidor Alfredo Teixeira Videiro foi paga a import An
cia de 5.760,,00 como suplemento, calculado sobre a importa.ncia das ta 
xas cobradas pelos servigos externos. Mas como 0 montante de tal im= 
porta.ncia nao comportava a quantia paga a titulo de suplemento, saiu 
ela dos cofres da CAmara. 

o mesmo aconteceu com 0 aferidor Isaac Ferreira da Silva G:m 
galves a quem foi paga tambem a titulo de suplemento a importAncia ce 
387$10. 

Foi admitido interinamente como aferidor, Agostinho ~n&b 
de Sa Sotto Maior Pizarro, que entrou ao servigo em Dezembro. 

23 

9,) 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONI'AS 

Em 7 do mesmo mes, este cargo de aferidor foi preenchido d~ 
finitivament e pelo referido Isaac,ficando 0 anteriormente nome ado in
terino, sem cargo e sem fun~ao, continuando, no entanto , ao servi~o, 
apesar de nao ser legalmente posslvel a exist~ncia de dois titulares 
do mesmo cargo . 

Como no or~amento ordinario apenas existia verba para 11m a
feridor; e como pelo primeiro or~amento suplementar foi refor~ada a 
verba respectiva corn a irnport~ncia relativa aos vencimentos do segun
do lugar de aferidor criado, e preenchido definHivamente pelo Isaa , 
nao the pode ser pago qual quer vencirnento ate Mar~o do ano seguinte 
de 1951, data em que foi criado urn terceiro lugar de aferidor. 

Contudo, foi-lhe paga em Dezernbro do ana da presente b":· ... · ·
cia, a tltulo de suplemento calculado sobre as cobran~as efectu:J.Jii.~, 
depois de 7 do r ef erido mes de Dezembro, a irnport~ncia de 600~00. 

Foi ainda paga a import~ncia de 2oo~00 corn expediente do po§. 
to da Guarda Nacional Republicana, tendo despesa de ' igual natureza s1 
do r ealizada nos anos anterior es de 1946 a 1948, sem que os respecti
vos acordaos ou processos se tenham referido a sua ilegalidade, deveg 
do por isso considerar-se regulares nas r eferidas ger~ncias, nos ter
mos do artQ. 7Q • do Decreto-Lei nQ. 37.726 , de 29 de Mar~o de 1950. E 

Considerando que. 0 vencimento dos aferidores e 0 fixado nl 

Tabela A-5Q ., anexa ao COdigo Administrativo ern vigor, que atJ.~~b',:'-..t 
aos me smos 0 ordenado mc(xirno de 3OO~00 que e fixe e pago pelas c~,:\
ras; ,e 0 direito a percentagem l egal nos servi~os externos, contanto 
que somada ao ordenado fixo, ern media mensal, nao va alem de 900$00 
nos concelhos de ls. ordem a que pertence 0 da C~ra ern causa; 

Considerando que a Portaria nQ. 12.630, de 12 de Nove~hro m 
1948, publicada em curnprimento do Decreto- Lei nQ. 37 .115, de 26 de~ 
tubro de 1948 (artQ• 20Q .) que perrnitiu as C~aras municipais tornar 
extensivo ao seu pessoal 0 suplemanto de vencimentos por ale criado, 
nao alterou nem substituiu 0 regime legal do calculo dos vencirnentos 
dos aferidores, estabelecido pela citada Tabela, nem as tornou res .'1 
saveis pelo pagamento de qualquer suplemento, a nao ser 0 que deve "~ 
cidir sobre 0 vencimento fixe atras referido; 

Considerando que nao pode separar-se tal suplemento dr. s .~'" 
port~ncias sobre as quais deva ser calculado, ern virtude do r:irl.i~:j 
de que 0 acessorio acompanha 0 principal, devendo, por isso, a p l'C'('r; 

tagem do suplemento ser calculada sobre a cobran~a atribulda aor. ., " .. -
ridores, de maneira a nao poder ela exceder a cobran~a reali~~d~, 

Considerando, assim, que a parte variavel do vencimen:'o ::> •• 
aferidores~ incluindo 0 suplemento nao estava nem ficou, depois da ~ 
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blicagao das disposigoes citadas , a cargo das C~aras municipais, r e
caindo t ao somente sobr e a c obr anga realizada, ate ao seu montant e e 
dentro do limite l egal est abelecido pelo § 52. do art2 . 12 . do Decre
to r egulamentar de 1 de Julho de 1911, ainda nao r evogado ; 

Consider ando que as import~ncias indicadas no a justamento , 
como recebidas a titulo de supl emento, foram ilegalmente pagas ~: .... ~J~ 
mara, com infracgao das disposi goes atras; 

Consider ando que e i gualmente ilegal 0 pagamento do s 1l}8-

mento f eito, a urn i ndi viduo que deixou de ser aferidor, exercendo £'0-
r em as mesmas fungoes, sem ~itulo, nem lugar no quadro, nem dot ~ ~[o 
orgamental, pel a s me smas razoes e ainda porque nao pertencendo ~o ~~S 
soal do quadro, nem havendo no or gamento em vigor dot agao a e 10 " .. , ~ .~ 
nada, com el e nao podia ser r eal izada qualquer despesa (artQ. ·>t " :!o 
C6digo Administrativo) e sendo- o t ern ela de ser necessAriame.··:j') consi 
derada ilegal; 

. Considerando que a despesa com 0 expediente do posta da Gu-
arda Nacional Republicana e ilegal, por estar fora das atribui~0esuas 
Cfunaras, como se v~ do art 2. 502• e n2. 13 do me smo C6digo, pe:.mH. Ln
do 0 art2. 922. do Decret o-Lei n2. 33 . 905, de 2 de Setembro d'·l l)'t: • • 
as despesas de instalagao que nao podem confundir-se com aquelu J :l~m 

com as do pessoal prevista s e r eguladas pel o artQ . 402. , ~ l Q. , dorne~ 

mo Decreto-Lei ; 

Considerando que t ern side esta a jurisprud~ncia invari:l·rel 
do Tribunal, sendo a mesma doutrina defendida pelas entidades a ~uum 
pertence a fiscalizagao admini st rati va e financeira dos corpos ':1,':lJ i
nistrativos e que f oi comunicada aos interessados , como se v~ das ~ir 
culares da Direcgao- Ger al de Administragao politica e Civil, de 11 de 
JUnho de 1946 e de 8 de Outubro do mesmo ana (fls . 514 e 543 do Anua
rio da mesma Direcgao - 392• ana -); de 28 de Fever eiro de 1948 e de 
27 de Marg o do mesmo ana (fls. 424 e 441 - citado Anuario - 41Q . ano -) 
de 17 de Fever eiro de 1950 e 25 de Margo do mesmo ano (pag .382 e 417-
citado Anuario - 432• ano ) e tantas outras ; 

Considerando, por em, que a hip6tese e aplicavel 0 di spost o 
no art2. 22. do Decret o- Lei n2• 35 . 541, de 22 de Margo de 19h6 , deven 
do as r e spectivas r esponsubilidades ef ectivar-se , se r epetida a fa ' 7~ 
depois dos Servigos t er em conhecimento da doutrina do preserte a·~jl· ~·· .. : 

Pel o exposto, acordam os do Tribunal de Contas em coml\Jll ~" 

na import~ncia de 6.747 l/)10 e j uros de mora, com a qual devem dar r.!_ 

trada nos cofres da C~ara , Joao Maria Rodrigues Martins da Cos ' , .... J ~ 

gusto Gomes de Castro Ferrei ra da Cunha, Aprigio da Cunha Gui.mi.·.!'::' , \ 
Manuel Joao de Fr eit as Ribeiro de Faria, Jose Francisco Rosas r. J. :_ .. ... 
r aes e Manuel Alves de Oliveira, na qualidade de Presidente E: ... )t;:JJ..' 

da C~ra Municipal do concelho de Guimaraes , no periodo de geJ..,r,r.') 1:1-
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembr o de 1950, sem pre juizo do dire:.: ": 1'1 
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haverem dos interessados 0 recebido irregularmente e a mais; e em 
aplicar 0 artQ. 2Q. do Decreto-Lei nQ. 35.541 de 22 de Margo de 1946, 
as despesas realizadas com 0 posto da Guarda Nacional Republic ana , 
nos termos referidos. 

Lisboa, 29 de Abril de 1952. 

(aa) - Antonio Manuel Garcia da Fonseca 
- Manuel de Abranches Hart ins 
- Manuel da Cunha e Costa Marques Mano 

Fui presente - (a) - Jose Algada Guimaraes 

lI')f;¥lI'llO':lI'lI'lI' 

lIOlElI'lI'lI'**;UE 
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smWuo 

Actividades dps servi~os da Direc~fio Goral 
do Tribunal de Contns 

o cadastr~ dos funcionarios do Estado 

Um relat6rio not ave 1 

A administra~ao financeira das pessons 
colectivas de utilidade publica adminis 
trativa - Suas defici~ncias e efeitos 

Condutores de automoveis 

, 

Aplicaqao do artQ o 3Q• do Decreto 33.651 de 19-5-1944 

Despesas r ealizadas pelo Fundo de S~corro SJcial con 
sideradas como legais. Obrigatoriedade da suj ei~fio 
do orgamento ao visto do Minist~rio das Finangas 

Concessao de abonos para falhas sem pr~vio 
despacho do Ministro. Sua ilugalidado 

Abonos de vencimentos a urn m~dico muni 
cipal pelo perlodo decorrente entre a 
demissao,por abandono de lugar, e a sua 
readmissao. Considera~5es doutrinarias 

da legalidade do cargo 

Um parecer de Sua Ex~. 0 Ministro das F~1nngas 

2 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ACTIVIDADES DOS SERVIQOS DA DIRECQAO GERAL 

DO TRIBUNAL DE CONTAS 

II 

Nlimeros extrafdos da estatistica anual referente ao servico 
££ vist~, no perfodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro 001954 

no: 

Proces sos registad os •••.•••. . .••.•.•• 32.896 

Os processos entrados durante 0 ano tiveram 0 seguinte desti 

V:"sados •....•..... . . . . • ••••. • . • ••.••. 
Anotados ............... ... .......... . 
Devolvirlos ....... . ........... .. ..... . 

27 .682 
4.522 
2.537 

Discrimina~ao dos processos visados segundo a sua natureza: 

Pessoal 

Material 

Decretos ................ . 
Port arias ••..•••.. ••.. ••• 
Contruto s ........ ... .... . 
Al varas .......... . ...... . 
Despachos ................ 

Total •••.•••• 

Contratos ............... . 
Disp. de concurso pu~lico 

" de contrato escrito 
" de :conc2.e de cont2. 

Total ........ . 

3 

70 
7.425 
3.463 
2.187 
1.457 

14.602 

6.686 
700 
220 

5.371 
12.985 

9 
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Diversos J Ordens de pagamento ••....•.•.•• 
Minutas de creditos especiais •• 

~ Tltulos de renda vitalicia ••••• 

Total ............ . 

58 
28 

--L 
95 

Processos despachados para a sessao plenaria do Tribunal e 
julgamento que sobre eles recaiu: 

Visados 

Recusas 

Devolvidos 

I 
I Obriga~oes gerais •...••..••••• 

1

11 Porta rias ................. .. . . 
< Contratos de pessoal •..•.••••• 

" de material ... . .... . 
\ Dispensas de concQ• e de contQ. 
\ 

Total ...... . .. ~ : . 

) 
Contratos de pessoal .......... 
Despachos de pessoal .......... 

\ Dispensas de concQ• e de contQ. 

Total ............ 
I 

) 
Portarias •.••••.•.•.•.•..••••• 
Contratos de pessoal •. ... .•••• 

\ 

De spachos ••••...•••••. • •...•.• 
Dispensa de concQ• e de contQ •• 

Total ........... . 

2 
3 
4 
3 
2 

14 

9 
4 
1 

14 

5 
3 
6 

(a) 

2-
16 (a) 

o numero de devolu~5es atinge perto de S% dos procGSSOS re
gistados. Tal percentagem deve considerar-se ainda elevada . Bern dese-

• J 
Jarlamos ve-la baixar, pois todos teriamos a lucrar com isso . 

Principais motivos que originaram as devolu~oes: 

Falta da 
Idem, de 

" de 
" de 

" de 
" de 
" de 
" de 

indica~ 8o da lei permissiva do acto 
indica~ao da vaga ••• .••. •.•. • .•••• 
cabimento de verba •......••.....•• 
declara~5es do Dec . 26 .826 ......•. 
docwnent as ... . .................. ,. 
declara~oes do Dec. 27 . 003 ...... .• 
8el0 branco ...................... . 
duplicado ou extracto •.•••••.••••• 

Diversos motivos .......................... . 
Mais de 1lTn motivQ .......... . .............. . 
Por nao carecerem de visto •..•.•••.••....•. 

Total ........... . 

4 

54 
21 

102 
60 

108 
33 
93 
14 

1.753 
237 
76 

2. 551 

1 
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(a) - Nestes numeros estao incluldos 5 processos respeitan
tes ao ana de 1953 e que, por falta de resposta em d~ 
vido tempo, SO foram apreciados pelo Tribunal de Con
tas no ana de 1954, sendo 3 respeitantes a recusas de 
visto e 2 a devolugoes. 

Obser~~~~e~ 0 numero de processos registados nao corresponde ao tra
balho executado)pois 152 dos 32.896, que deram entrada/d! 
ziem r espeito a 2.418 funcionarios. Se os servigos tives 

/ -sem lav~'ado urn diploma para cada urn deles, 0 nurner .J C 1'e 
gistos a5.::enderia a 35.162, numero este nunca at:~i · ~) :.io 
nos registos Qa Secgao. 

o servigo do visto foi executado pelos seguintes funcio
narios: 

Machado da Silva, chefe de sec~ao; Guilherme Pedros~Fe~ 
nando Covoes Gavea, Monteiro Lopes, Vaz Fontes,Soares F£ 
ria e Joaquim Margalho, contadores e Maria Alice Garcia, 
aspirante. 

No m~s de Dezembro, em que 0 trabalho e extraordinario, 
mbrmente nos ll.ltimos dias do ano, auxiliaram os servigos 
da Sec~ao os seci uintes funcionarios: 

Manuel Gon~alves, chefe de sec~ao; Mario Russo e Antonio 
Coelho, contadores. 

5 
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DE VEZ EM QUANDO ••• 

o CADPSTRO DOS l'UNCIONWOS DO ESTADO 

Por 

Joaquim Delgado 

o artigo publicado no ultimo mllnero do "Boletim", da autoria 
de Vitor de Castro ~ fox'~ou-me a abordar desde ja este problema qw, ~ 
esperava o~ortunidade para ser tratado nestas colunas, tao palpitante 
e 0 assunto. 

000 

Quem folhear os regimentos do Tribunal de Contas em vigora:e 
1910, nota que em nenhum deles se faz a mais leve alusao ao Cadastro. 
Nem surpreende que assim seja, dada a org~nica que entao tinha 0 Tribu 
nal. 

o servi~o de visto e criado, po de dizer-se, pelo art2. 1882• 
do Regulamento da Contabilidade de 1881, abrangendo tao somen~8 as or
dens para pagamento das despesas variaveis. Foi a reforma dos ~ervi~os 
do Tribunal, operada pelo Decreto de 30 de Abril de 1898, que aumentou 
a sua compet@ncia em materia de visto, passando a estar sujeitos a es
ta formalidade, alem de outros processos, todos os despachos reforen
tes a nomea~5es, promo~5es, transfer@ncias, etc. (art2. 82.). 

o direito administrativo e financciro de enV~o era bem d; fe
rente do actual. No exame da legalidade das despesas n~o apareciam pr£ 
blemas sobre incompatibilidades, acumula~5es, limites de idade, habili 
ta~5es, etc. 

A legisla~ao dessa epoca nao tinha as malh~s tao apertadas ••• 

6 
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o servi~o do Tribunal de Contas podia muito bern fazer-se sem 
a exist~ncia do Cadastr~, ao que nos parece. Por tal raz~o, 0 assunto 
n~o teria side objecto da aten~~o dos legisladores desse tempo. 

o velho Tribunal de Contas foi extinto pelo Decreto com for
~a de lei de 11 de Abril de 1911, criando-se em sua substitui~ffo 0 

C.S.A.F.E. 

Com a publica~ao do Regimento de 17 de Aeosto de 1915, cria
-se 0 Cadastr~ dos }uncionarios do Estado (art2• 1902.). Este preceito 
legal determinava que 0 cadastro abr angesse : 

a) - Todos os funcionarios ~ivis e militares em actividade; 

b) - Os funcionarios civis e militar es em disponibilidade , isto e aqqe 
les que se encontravam na situa~ao prevista no art2 . 62• daleidB 
14 de Junho de 1913. 

o art2. 1912. do mesmo Regimento estabelecia a forma como 0 

Cadastr~ seria organizado (alineas a ) e b)). 

o l egislador de 1915 afirmou 0 principio da necessidade do 
Cadastro na vida funcional do Estado. 

Infelizmente , nao se foi al em da afirma~ao do principio . 

o Cadastro nunca f oi organizado. 

Em 1931, 0 Exm2. Conselheiro Garcia da Fonseca, entao Vice
-Presidente do Tribunal, em exposi~ao dirigida ao Ministro das Finan
~as, analizando a forma como estavam decorrendo os servi~os do novo 
Tribunal de Contas, que sucedeu ao extinto C.S.F. (Decreto n2. 18.96~ 
de 25 de Outubro de 1930), apontava tambem a falta do Cadastr~ ~ fun 
cionarios do Estado, sem 0 qual as fun~oes do visto nao poderiam exe~ 
cer-se com ciencia e consciencia. 

Propoz entao que, em regime de trabalhos extraordinario~ se 
procedesse a montagem do Cadastr~. A proposta foi aprovada, e durante 
urn ano trabalhou-se para tal fim. 

o tempo marcado para a realiza~ao dos trabalhos (0 nno eco
nomico de 1931/32) era manifestamente insuficiente. 

Em tao curto espa~o de t empo era impossivel concluir traba
Iho de tal magnitude. E mais uma vez , apesar da boa vontade de todos , 
o Tribunal de Conta s continuou sem t al elemento de estudo . 

Assim chegamos a 1936. 

o Decreto n2. 26.341, remodel ou 0 servi~o do visto, com 0 

fim de tornar mais eficiente a fiscaliza~ao a priori. Os processos pa~ 
saram a ser remetidos ao Tribunal de Contas acompanhados da documenta 
~ao referida no art2 • 42• do Decreto n2 • 26.341 (nova redac~~o do De= 
creto n2. 26.826, de 25 de Julho de 1936). Desses documentos se deve-

7 
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riam extrair os elementos necessarios a organiza~ao do Cadastro. 

Estabel eceu-se , pela primeira vez, a obriga~no da r emessaao 
Tribunal de Contas dos diplomas de demissao, exonera~ao , etc .para ~ 
tos da sua anota~ao no Cadastr~ dos funcionarios (art 2 • 72.do Decreta 
n2. 26 • .34l). 

Tudo se encaminhava no sentido de dotar os servi~os do Tri
bunal de Contas com t ao importante e indispensavel servi~o. 

A presid~ncia do Tribunal de Contas encarregou 0 saudo~0 non 
selheiro Reinaldo de Ol iveira de f azor 0 estudo para a montagem ~C "1 

dastro. 
Tal estudo completou-se . Quando tudo fazia prever que 0 ~~

dastro seria urn facto, surge no seu caminho urn escolho que nao foi p0.§ 
s::Lvel vencer: 

a guestao financ eir a . Segundo os calculos feitos, os encargos com a ala 

montagem andavam a roda de mil contos . 

Achou-se a verba de~asiada e os servi~os do Tribunal de ~ 
tas continuaram a trabalhar privados de tao precioso elemento de regu_ 
ran~a. 

000 

Vejamos, pois, quais as consequ@ncias a que pode 
no servi~o do visto, a falta do Cadastr~ . 

conduzir 

1) -
Exemplifiquemos: 

Diz 0 Estatuto dos Funcionarios Civis do Estado que a pena de de 
missao de urn cargo publico determina a impossibilidade, para 0 
castigado, de ser nome ado funciomLrio publico ou administratiyo 
(n2• 6 do art2. 132 .). 

Como verificar tal impedimento? 

Evidentemente s6 atraves do Cadastr~ , enl forma, se poderia 
evitar que 0 Tribunal visasse urn diploma ferido daquela ilegalidade. 

2) - Uma das condi~oes legais par a urn funcionario ser promovi0J , e tor 
o exercicio efectivo durante .3 anos do cargo em que estiver pro
'lido (art 2• 222. do Decreto-Lei n2. 26 .115). 

Pelo § 12. do art2. 42• do Decreto n2• 26 • .34l (nova r~:~c
~ao do Decreto n2. 26.826, de 25 de Julho de 19.36), os diplomas envi~ 
dos ao Tribunal de Contas sao unlcamente acompanhados da declara~~o a 
que se refere a al::Lnea c) do mesmo Decret o . 

o proc esso assim or ganizado nao fornece elementos atinentos 
a verifica~ao da condi~ao exigida no Decreto n2. 26 .115. Da::L a possi
bilidade de ser visada uma portaria sem que 0 funci e-nario reUna as con 
di~oes l egais par a a promo~ao. 

8 
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Mas, para alem deste erro, temos de contar ainda com outras 
consequ~ncias de ordem moral. Assim, pode 0 Tribunal de Contas visar 
urn diploma de certa natureza, e, no dia imediato, negar 0 visto a ou
tro que os Servi~os enviaram nas mesmas condi~oes. 

Para que isso se d~, basta que, em rela~go ao Ultimo proce~ 
so, existam circunst~ncias especiais a esclarece-lo, como sejam in
forma~oes extra oficiais;sob a forma de peti~ao, pois as reclama~oes 
admitidas pelo Decreto nQ. 18.962, de 25 de Outubro de 19JO, foram eli 
minadas com a publica~ao do Decreto nQ. 22.257. -

J) - Quanto a. concess8:o de diuturnidades tambem a falt a de Cadar-:":'[V"I r'3 

faz sentir fortemente. 0 Decreto nQ. 26.J41 nem sequer con .... l.cl~ ._ ,u 
este genero de processos, e, assim, os servi~os enviam ao TriL~
nal de Contas somente a portaria e 0 r espectivo duplicado onde 0 

visto, e dado apenas na base da boa fe pois ngo ha forma de veri 
ficar a contagem do tempo exigido na lei para que tal concessao ro 
efective. 

000 

No exerclcio das minhas fun~oes de Chefe da ls. Reparti~ao 
atendi funcionarios de todas as categorias que tinham processos pen
dentes do visto. 

Ouvi criticas e queixumes de alguns por verem que os 
que lhes respeitam nao foram visados quando outros, id~nticos, 0 

nham sido. 

actos 
ti-

Ja deixei apontado acima como eram posslveis decisoes dife
rentes. Os interessados, porem, nao compreendiam as condi¥oes em que os 
funcionarios eram obrigados a trabalhar. E, assim, partindo duma falsa 
ideia, viam no julgamento, que lhes nao fora favoravel , uma mudan~a de 
criterios, rlurna falta de equidade ••• 

000 

Meditei bast ante sobre a forma de eliminar a origem de tais 
crlticas. 

Do resultado das minhas aprecia~ocs nasceu a ideia de cxpe
dir uma circular a.s Direc¥oes-Gerais e servi~os equiparados , detcrmi
nando-se que os processos de promogao , provimento definitivo,concessao 
de diuturnidades, etc. f ossem instruldos com uma nota contendo os nle
mentos necessarios da vida do funcionnrio, pela qual se pudesse verifi 
car se os interessados reuniam as condigoes exigidas por lei paraapra 
tica do acto. -

o ExmQ. Presidente concordou com a ideia e aprovou a rcdac
~ao da circular, que foi expedida nos primeiros dias do ano de 1949. 

Nem se diga que a expedigao da circular foi arbitraria . Ela 
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foi expedida dentro do ~ito da compet@ncia do Tribunal (art 2 .l752 .

§ 42• do Regimento). 

Os servi~os do visto t@m hoje, merc@ da mesma circular, os 
elementos necessarios para 0 estudo dos processos da natureza dos que 
nos serviram de exemplo. 

N~o mais se r epetirao, gra~as a ela, casos que sao do nosso 
conhecim,ento. 

000 

A necessidade do Cadastro e evidente . A sua organiza~EJ ~ 
ve ser cometida ao Tribunal. E aqui 0 seu lugar proprio. So aqui elo 
deve funcionar. 

Os servi~o s do visto e de contas t~m precisao dele . 

000 

Alude-se no artigo publicado no numer o do Boletim de Feve
reiro Qp art2. 1182• da org~nica do Tribunal de Cuentas, de Cuba, que 
a seguir se transcreve: 

"Art2. 1182• - Todo ciudadano designado para desempenar una 
funcion publica debera declarar ba jo juramento acerca de l os bienesde 
fortuna que pos,ea antes de tomar posesion y al cesar en el cargo". 

Preceitos de identica natureza existem na legisla~ao de ou
tros palses sul-americanos. 

Tais preceitos fazem parte le! dwna campanha de moraliza~ao. 

Os funcionarios, em Portugal, em regra mal pagos,aproveitam 
todas as oportunidades para aumentar licitamente os seus proventos, e , 
felizmente, casos de imoralidade constituem rnrfssimas excep~oes , pelo 
que julgo desnecessario introduzir na nossa legisla~ao preceito ~se 
assemelhe ao que acima se transcreve que poderia tornar-se em aborre
cida e perigosa devassa, entre nos desnecessaria, atentos os elemen
tos que oferece 0 imposto complementnr. 

NOTA: - Espero que, em seguimento deste artigo , 0 Chefe da Scc~~o,que 
actualmente dirlge os servi~os do visto, venha expor as suas 
ideias sobre a s Bases em que deve assentnr a organiza~ao do Ca 
dnstro. 

10 
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UM RELATORIO NOTAVEL 

UM SISTE1:IA. HARMONICO E COMPLETO VOA EM PEDAQOS 

(Continua~ao) 

Doutor Artur Aguedo de Oliveira 

II 

2Q • ponto • Separa£[o da con~apilidade dos dinheiros publicos da con

tabilidade do material. 

Para 0 direito franc~s a contabilidade de dinheiros consis
tia na escritura~ao e apuramento de r esponsabilidades dos que manejam 
dinheiros publicos. 

A contabilidade de material r espeitava aos agentcs que ad
ministravam armazens, estaleiros, oficinas, dep6sitos,pertencontes ao 
Estado e geridos por conta dele. 

As consequ~nc ias, no tocante a julgamento e defini~ao der~ 
pcnsabilidades, eram importantes, como vamos vcr. 

A Gour des Gomptes julgava os responsaveis por dinhciro mas 
limitava-se a fiscalizar os responsaveis pelo material. 

A Gour des Gomptes produzia sobre os primeiros - ac6rd~os 
judiciais. Sobre os segundos estatuia apenas, por meio de declara~ao. 
A diferen~a estava, principalmente, em que a fiscaliza~ao dos respon
saveis por material era apenas administrativa e nao jurisdicional - is 
t o para encurtar razoes . 

II 
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Entre n6s, 0 art2. 502• da Carta de Lei de 1881 organizava 
a contabilidade do material, compr eendendo 0 que era suscept:lvel de 00]) 

sumo e transforma~ao e abrangendo os valores mobiliarios ou permanen
tes. 

Os dep6sitos diziam-se sujeitos a fiscaliza~ao e julgamento 
(sic) ! ! 

Completava-se aquela com um Inventario Geral de todos os l::.a1s 
imobiliarios, por natureza pertencentes ao Estado (art2• 522.). Regu
lamentava-se nos art2s 2742• e seguintes do Reg2. de 1881. 

E 0 nosso Tribunal de Contas sujeitava as contas de todos os 
gerentes de fundos pu~licos a processo e julgamento anual. 

Ao passo que sobre as conta s individuais de r esponsabilida
de do material proferia apenas declara~oes de conformidade (artQ .2859, 
e art2. 3132• do Regulamento Geral), par a subirem ao Rei e serem afi
nal apreciadas pelas C~aras Legislativas. 

Vern depois as Bases da Reforma da Contabilidade PUblica de 
20 de Mar~o de 1907 e fazern a sua apari~ao entr e n6s, as contas do p~ 
trim6nio que hao-de descrever as contus do activo e do passivo,dos 
biliarios e imobiliarios do Estado (art 2• 52.). Por outr~ lado, 0 Re
gimento do Tribunal de Contas de 1886 insere disposi~oes varias sobre 
contas de material, inventarios anuais, r esumos e altera~oes . 

o Regimento do Tribunal de Contas de 1915, no art2 . 2542• e 
seguintes, repetia os· princ:lpios anteriores e dizia obrigat6ria a re
messa das contas da ger~ncia de 1915-1916, em diante. 

Que disposi~oes se cumpriram sobre as r esponsabilidades pe-
10 material, em tao longo lapso de tempo? 

Nenhumas! 

Que se fez de positiv~ a este r espeito? 

Positivamente nada! 

Apenas a Direc~ao-Geral da Fazenda PUblica, com acertMb~ 
terio, procedeu, de 1938 em diante, a organiza~ao do Cadastro des EOns 
do Estado e depois a avalia~ao dos bens patrimoniais, referida esta a 
31 de Dezembro de 1938. Nenhuma conta r egistou, como tal a estatisti
ca do Tribunal de Contas e embora alguns responsaveis prestem contas 
de rendimento, pelos valor es e fundos geridos, muito distanciadas do 
esquema das contas patrimoniais. 

32 • ponto - Separaqao da contabilidade dos ordenadores . 

No direito frances considera-se garantia de correc~ao,na~ 
liza~ao dos dinheiros e r ecursos publicos , e seguran~a do contribuin
te, a separa~ao estanque, entre a opera~ao do tesouro, a contabiliza
~ao e a ordem de pagamento. Elas se completam e fiscalizam reciproca-

- - ---- - - --- - - -- - 12 
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mente. Nao vale 0 caso grande desenvolvimento porque a literatura fi
nanceira mostra-se pr6diga no tratamento deste capltulo. 

Os Ministros e Secretarios do Estado directamente, ou indi
rectamente, por interven~ao dos ordenadores secundarios, ou de~~ 
ordenavam os pagamentos de despesa e como tais permaneciam responsabi 
lizados. -

Respondiam pessoalmente pelas ordens que nno satisfizessem 
os r equisitos l egais . (Reg2 • de 1881, art2 s 91 e seguintes). Asordens 
ficavam sujeitas ao visto previo do Tribunal de Contas (art2• 962• e 
seguintes e r egistadas , vejam-se os art2s 112. e 122. da Carta de j~) 

o Tribunal de Contas , para mais, tornava efectivas as r es
ponsabilidades dos chefes de reparti~ao da contabilidade e dos ordena 
dores secundarios, pelas ordens ilegais (§ 12. do art2. 132• da Carta 
de Lei). 

Aplica~ao dada a esta pedra fundamental da lei? Nenhuma! 

Mais uma vez a l ei da contabilidade nao se cumpre num dos 
seus grandes capltulos! 

Vern depois 0 Decreto n2. 5.519 com a nova reforma da conta
bilidade de 6 de Maio de 1919 e a ordem de pagamento e substitulda P£ 
la autoriza~ao dada nos documentos originais de liquida~ao. Extingue
-se 0 ordenamento da despesa. Todas as despesas publicas passrum a ser 
processadas em f olhas de liquida~ao e as reparti~oes de contabilidade 
nao Bomente conferem a despesa descrita com a lei como inscrevem de
claraga'J nas folhas para que se efectue 0 pagamento. (art2s 62.e 102• 
veja-se 0 relat6rio). 

As responsabilidades descem e dirigem-se agora aos de baixo. 

(Continua) 
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A ADMINISTRAQAO FINANCEIRA DAS PESSOAS 

COLECTIVAS DE UTILIDJillE PUBLICA ADMINI£ 

TRATIVA - SUAS DEFICIENCIAS E EFEITOS 

por 

Rui da Silva Garcez 

1) - Tratamos no numer o de Dezembr o do ana findo, deste Bo
letim, das dificuldades que r odeiam os gestores das pessoas colecti
vas de utilidade publica administrativa quando at nos dirigimos no si 
gnificado legal de "Divida passiva" e ao consequente lugar que)dentro 
de uma administra~ao correcta, ela devera ocupar. 

Expusemos ainda as razoes que, na grande maioria dos casos, 
se tornavam totalmente opressivas, a ponto de lhes nao permitirem a 
solu~ao mais conveniente a dar a determinados problemas administrnti
vos; procuramos igualmente avaliar na justa medida 0 merito ou demeri 
to de alguns dos factores que fundamentam 0 exerctcio de determinados 
actos, focando as consequ~ncias deles derivantes, tida em vista a si
tua~ao especial e precaria em que os mesmos gestores se encontram. 

ROje, e porque 0 campo de influ~ncia dos problemas que sur
gem, transcends quasi invariavelmente os limites da administra~ao in
terna, considerada esta nos seus aspectos de pura rotina, atingindo 
assim 0 conjunto dos act os que v~m em determinada data a constituirun 
"todo administrativo" do qual pender a "urn todo financeiro" com a sua 
correspondente responsabilidade - l evamos mais l onge as consideragoes 
anteriormente feitas, convencidos de que 0 mal continua a ser 0 mesmo. 

2) - Ra, porem, que f azer pr6via refer~ncia a urn outro con
junto de factores que , nao sendo muito embor a da origem apontada, 6 
contudo produto da c oncep~ao que ~Jitos gestores t~m da no~ao do que 
se ja r esponsabilidade financeira. Essa concep~ao, especialmente assi
milcivel pelas pessoas singulares;dado que nelas se coloca a "vontade" 
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necessaria para a obten~ao dos fins colectivos, e esta recai geralmeg 
te em individuos nao preparados para abrangerem a simultaneidade das 
posi~oes juridicas a que os l eva essa "vontade", - tern nestes organi§, 
mos uma evid~ncia flagrante. 0 patrim6nio das institui~oesJ exactamen 
to porque a lei concede a estas os poderes necessarios para a~~ 
-los, a concussao das atribui~oes destas institui~oes e 0 uso da com
petencia que aos gerentes como seus orgaos pr6prios e outorgada para 
se atingir pela melhor forma 0 interesse comurn, estao sujcitos por &a 
vez a principios que a mesma lei impoe. 

Ora esses principios, por mais nao serern por enquanto do'l'le 
bases em que assentam fund~entalmente a teoria da personalidade co
lectiva dentro do concerto em que e tida a concorrencia das pessoas co 
lectivas de direito privado com as de direito publico, geram urn sem ~ 
mere de inc6gnitas no espirito daqueles muitos que se incorporam nos 
orgaos das pessoas colectivas de utilidade publica administrativa,vi§, 
to Ihes ser confusa, ou ate talvez incongruente, uma disciplina cpe se 
oferece a todos os titulos menos pr6pria do bem comum. 

Surge, pois, com frequ~ncia, urna reserva natural aos pode
res que os contrariam, ou invocam factores suficientemonte expressi
vos de uma independencia que julgam ter, nao sentindo que a aprecia
~ao dos seus actos por quem de direito, representando urn verdadeiro 
julgamento de responsabilidades, a pr6pria lei considera este como es 
sencial dentro da estrutura naturalmente construida para a administra 
~ao colectiva com fins de interesse pu~lico, por esse julgamento mais 
nao ser do que a verifica~ao da legalidade desses mesmos actos,a qual 
outra -cousa igualmente nao e do que a averigua~ao da conformidade de
les com a lei, nos seus tres aspectos de atribui~oes, capacidade e CO!!! 

petencia. 

3) - Estes os inconvenientes que, latentes, bern se p~ ~ 
signar por naturais, e que para a sua verifica~ao basta a analise dos 
factos pois esta, quaEe sempre, conduz, pelas razoes atras aduzidas, 
ao convencimento de que sao os individuos investidos nos orgaos de a£ 
ministra~ao que operam por propensao, independenternente da fun~ao es
pecifica que compete a estes Ultimos, e nos quais aqueles, nao obstan 
te isso, estao integrados. 

Tal facto e, repetimo-lo, fruto de uma desvaloriza~ao in~ 
ciente, provocada pelo desconhecimento quasi total dos fundamentos do 
direito administrativo, dos deveres e direitos a tomar por via d01~e 
constitui de certo modo, obstaculo a uma harmonia p rfeita na presta
~ao das respectivas responsabilidades . 

o seu valor e, assim, de real interesse pois 0 seu signifi
c~do tem 0 merito de r esponder nos passos seguintes, a algumas das in 
t6rr~ga~oes que porventura surjam sem explica~ao aparente . 
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, 
4) - Aparte alguns preceitos legais que para det erminados 

fins isolados regulam a forma a que deve obedecer 0 seu processamen
to, como sejam a aquisi~ao ou aliena~ao de imoveis, a constitui~ao 
obrigatoria dos seus depositos da Caixa Economica, 0 valor miximo do 
juro a aplicar nos contratos de mutuo, e a limita~ao das despesascam 
o pessoal etc, nada neste particular por enquanto existe que oriente 
por forma completa as pessoas colectivas de utilidade pu~lica admi
nistrativa. 

o Codigo Artministrativo alude a uma futura regulamenta !~o 
geral, a promulgar em data ainda nao fixada, sinal claro de que a -2 
sidera imprescindlvel, cam de facto e. Que essa regulamenta~ao t ( ,~ 
de ser cuidadosa e precisa, diz-nos igualmente 0 mesmo Codigo quando 
neste ponto, manda ter em aten~ao as diferen~as que caracterizam as 
diversas categorias de associa~oes e institutos. 

Os tr~s aspectos: or~amento, contabilidade e tesouraria,pi 
lares fundamentais em que assenta toda a estrutura administrativade~ 
tas institui~oes, tern ainda os seus alicerces emterreno movedi~o. 

As fontes do direito ainda se nao abriram e 0 seu poder b~ 
nefico continua ausente pondo em confusao aquilo que por natureza 
nunca 0 deveria estar. 

Sao pois os estatutos, compromissos ou regulamentos, os~ 
cos apoios ao servi~o das institui~oes, a que se atribui certo valor 
de caracter legal. Procura-se deles obter uma orientagao que p~a sg 
prir 0 sil@ncio da lei, estruturando/caso por cas~urn raciocinio que 
reduza ao minimo a sua falibilidade. Mas se a conjuntura justificatal 
modo de proceder, nao dispensa em outros casos 0 recurso a formulas 
subsidiarias que, exactamente por isso, nao podem dar solu~ao cabal 
aos problemas postos. 

E certo que os estatutos, os compromissos ou regulamentos 
terao de ser aprovados por uma entidade superior, que os coordenara, 
dando-lhes a uniformidade que a natureza e fins das instituigoes re
querem. Mas tal uniformidade, que e util somente para as modalidades 
ou fins a que essas instituigoes se propuzeram, nao interrompe 0 cir 
culo vicioso em que as mesmas institui~oes vivem, no que respeita X 
sua administragao, a qual por for~a daquelas modalidades ou fins t~ 
de executar. 

o or~amento e entao urn simples apanhado de receitas e de 
despesas, ordenado segundo 0 criterio de quem 0 elaborou, e alterado 
frequentes vezes pela autoridade tutelar, de acordo com os pri~ci
pios que por si estabeleceu. Nao obedece a uma disciplina de causas 
e efeitos puramente de ordem juridica, que assim legitime a sua apli 
ca~ao nas suas diversas fases. 

Mas porque e da sua execu~ao que nascem naturalmente todos 
os diversos actos que virao a constituir uma responsabilidade finan-
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ceira, a conhecer e a apreciar por quem de direito, aqui reside 0 fo
co principal das quest5es que nos propuzemos estudar, que envolve afi 
nal a que propriamente diz respeito ao regime normal das pessoas co
lectivas de utilidade publica administrativa . 

Assim, n~o importa em materia de apreciag~o das suas respog 
sabilidades ponderar se 0 funcionamento dos servigos da sua contabi~ 
dade e tesouraria est~o ou n~o organizados em moldes perfeitos;n~o ig 
teressa conhecer a perfeig~o do processamento das suas receitas e de~ 
pesas; n~o influi a obedi~ncia ao curnprimento dos fins por elas insti 
tuldos. s6 0 orgamento, como docurnento essencial, torna posslvel a ~
fectivagao dos diversos actos financeiros; s6 ele permite a aphlc.:.:.JJo 
destes por forma correcta 6 eficaz. 

Porque assim e, aceita-se a sua exist~ncia , tal como ele ho 
je se apresenta, e avalia-se 0 grau da regularidade financeira ating! 
do, pela melhor ou pior observancia das rubricas e dos valores quecog 
tern, em ordem a conseguir-se urn desiderato que preencha 0 minima das 
condi~oes estabelecidas. 

Tudo 0 mais se apaga ou, pelo menos, se reduz a urn vaJo~ que 
bern pode chamar-se acess6rio pelo seu fraco poder funcional. 

A concilia~ao dos dois termos em que,presentemente,se poem 
os actos realizados com os ~ue, como aprecia~ao, incidem sobre eles, 
nao se apresenta assim posslvel; 0 seu paralelismo nem chega sequcr a 
ser teorico, como quaEe simb6lica tern de ser tambem a formalidade da 
sua aprecia~ao. 

Dal a dificuldade, a enorme dificuldade a que nos vimos re-
ferindo. 

5) - Por todo 0 exposto, ressalta nitida uma situa~ao que 
s6 com esfor~o se mostra compatlvel com aquele minimo de condigoes. 
Por isso a integra~~o das actividades administrativas destas institui 
~oes em princlpios legais reguladores, poria termo a serie de inconv~ 
nientes em refer~ncia, pois daria satisfa~ao as naturais exig~ncias 
que em caso de tal monta se apresentam. 

Enquanto a sua aparigao nao tiver lugar, a disciplina na as 
ministra~ao e incerta acorrentando a si larga c6pia de pormenores ig 
desejaveis, cujo vulto se avulta quando apreciados por entidade cuja 
acgao fiscalizadora, por sua elevada import~ncia, se impoe em determi 
nado ramo da administragao publica, e s6 por esta funciona. -

11 . 
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CONDUTORES DE AUTOMOVEIS 

APLICAQAO DO ART&.3Q • DO DECRETO 33.651 de 19-5-1944 

Reiatores: ExmQs Conselheiros 
Dr. Marques Mano e Dr. Nunes ~ 
reira 

Questao: 

Processo nQ. 2.997/1955 
Sessffo de 25/3/1955 

Foi apresentado para "Visto" urn contrato entre a Emissora 
Nacional e urn indivlduo para 0 desempenho do cargo de condutor de ag 
tom6veis. Existiam duvidas se 0 contratado possuia a idade legal pa
ra 0 exerclcio da fun~ao. 

Deliberaqao: 

o Tribunal de Contas resolveu, per maioria, conceder 0 "~ 
to". Votaram pela concessao os ExmQs Conselheiros Abranches Martins , 
Marques Mano, Nunes Pereira e Lemos Moller e pela recusa os EJcrn9s Coll 
selheiros Garcia da Fonseca, Trindade Pereira e Braga da Cruz. 

Foram os seguintes os fundament os da concessao do "Visto": 

1) - 0 Decreto-Lei nQ. 33.651, que exigiria uma idade inferior dono
meando, nao se aplica senao aos servi<,tos centrais dos Minister:iDs 
e a Emissora Nacional e urn organismo central mas nao urn scrvi<,to 
central dos Ministerios, como se verifica pelo facto de possuir 
autonomia administrativa e financeira e 0 seu or~amento nao es
tar incluldo no or<,tamento de qualquer Ministerio; 
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2) - A Emi s sora Nacional tem urn regulamento privativ~ que prev~ a no
mea~ao dos seus motorist as e 0 nomeando esta dentro da idadepre
vista por esse r egulamento; 

3) - 0 nomeando e 0 serlo motorista aprovado em concurso de que os cin 
co primeiros clas si f icados ja foram nomeados com 0 "Visto" dests 
Tribunal. 

o Exm2. Conselheiro Garcia da Fonseca fundamentou a sua re
cUsa do "Visto" com a seguint e declara~ao : 

~ Entendo que 0 limite de i da de estabelecido no art2 . 32• do 
Decreto-Lei n2. 33.651, de 19 de Mai o de 1944, se apli ca a 
t odos os servi ~os do Est ado, pelas r azoes constantes da re
cusa do Visto dada ao contr ato de urn condutor de autom6veis 
par a 0 Servi~ o Met eor o16gico Na cional, em sessao de 2 de Ju 
lho de 1954 . 
Tal llinit e e difer ent e do constante da lei orgAnic a e re~
l amento da Emissor a Nacional , 0 qual nel es nao foi estabele 
cido e specificamente , para os condutores de autom6veis, mas 
sim gene ricament e par a t odos os funcionarios e cmpregados . 
o limite do art2. 32• r e speit a , tao somente , a tais conduto 
r es, pel o que t ern de consi der ar- se urna disposi~ao especial: 
Mas, ger al ou especial , 0 r eferido De creto-Lei C posterior 
a l ei org~nica e r egulament o da Emissor a Nacional , pelo que 
me smo f oram al ter ados e subst itufdos os limites de ~de ncs 
tes previstos, na parte r espeitante aos mesmos condutores , 
vigor ando s6 ele, sobr e est a mater ia . E como 0 interessado 
ja tem idade superior a nel e fixada , votei a recusa~ 

NQTA - Chama-se a aten~ao dos funcionarios par a a resolu~ao publicada 
no Boletim n2. 11, de Novembro ult imo . 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
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DESPESAS REALIZADAS PELO FUNDO DE SOCORRO SOCIAL CO~ 

SIDERADAS COMO LEGAlS. OBRIGATORIEDADE DA SUJEIQAO 

DO ORQAMENTO AO VISTO DO MINISTERIO DAS FINANQAS 

11 

Relator:Exm2. Conselheiro 
Dr. Marques Mano 

Processo n2. 29/1953 
Sessilo de 29/3/1955 

Questao: 

o Fundo de Socorro Social criou uma Comissao de Assist~n
cia a Invalidos com atribui~oes que pareciam pertencer as Comissoes 
Municipais de Assist~ncia e efectuou com essa Comissao despesns com 
o pagamento de gratifica~oes. Realizou, ainda, despesas com viagens 
e ajudas de custo para uma enfermeira frequentar, em Paris, urn curso 
de readapta~ao de crian~as atingidas por doen~as motoras. Nilo foi su 
jeito ao visto do Ministerio das Finan~as 0 or~amento do Fundo. 

Delibera~o: 

o Tribunal de Contas resolve: 

~ Verifica-se que a administra~ao do Fundo de Socorro Social 
funcionou como simples intermediaria entre 0 Governo e 0 Instittt~ do 
Vinho do Porto em vista do socorro que aquele resolveu conceder aos 
sinistrados da Holanda, parte dele em vinho do Porto, recebendo doqQ 
verno a import~ncia da encomenda para a pagar, como fez, ao Institu
to. Subsistem, por consequ~ncia, no rclatorio de fls 2, as seguintes 
duvidas: 

1) - Cria~ao de urna Comiss~o de Assist~ncia a Invalidos por dcspacho 
ministerial de 1947, com poderes que parecem pertencer s Comis 
soes Municipais de Assist~ncia pelo Decreto-Lei n2 .39.060,art2: 
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18Q., poderes cuja concessao seris, nesse caso , contraria mes
rna disposi~ao legal, e com 0 pagament o de urna gratific~~ao de ESc 
6.600~00 aos membros da r eferida comissao. 

2) - Pagamento da viagem e ajudas de custo a urna enfermeira para fre 
quentar em Paris um curso de readapta~ao de crian~as atingidas 
de enfermidades motor as, determinado por despacho ministerial e 
no montante de Esc. 3.710$00. 

3) - Falta , no or~ amento , do visto do }linistro das Finan~as, e:deido 
pelo § 4Q. do artQ . 25Q• do Decreto- Lei nQ. 18.381, de 26 de ~
gosto de 1930, tendo em vista 0 artQ . 5Q • do Decreto-Lei 25 . 2'~'1 , 

de 6 de Hai o de 1935. 

Os decretos do Fundo de Socorro Social nao enunciam as atri 
bui~oe s do l1inistro do Interior por despacho de quem 0 Fundo se apli: 
ca. Definem, apenas, os fins gerais do Fundo . As atribui~oes do }lini~ 

tro sao indeterminadas no &mbito desses fins. s6 os actos administra
tivos que excedam esse &mbito sao ilegais por excederem as atribui~oes. 

Abstractamente e, pois, facil propor 0 problema da ilegali
dade substancial das despesas . Concretamente, em rela~ao a cada umacb.s 
de spesas, ja, porem, assim nao acontece . Ao Tribunal de Contas compe
t e julgar se as despesas cabem nas atribui~oes concedidas aos admini~ 
tradores; a est~s declarar, com a r espectiva autoriza~ao, que cada de~ 
pesa contribui para a realiza~ao dos fins do organismo . Nao pode 0 ~ 
bunal, em princlpio, substituir 0 julgamento das despesas segundo as 
atribui~oes , que delimitam 0 campo administrativo de ger@ncia,pelo ~ 
gamento das despesas segundo os fins porque isso Ihe estabeleceriaf~ 
~oes de fiscaliza~ao administrativa, que nao tern, porque a t em apenas 
financeira. 

Nao estando, por em, como no presente caso nao estao,enuncia 
das ou e specificadas, as atribui~oes, a considera~ao dos fins do org~ 
nismo no julgament o da conta assume uma import~ncia maior, porque es
sa considera~ao esclar ece 0 &mbito das atribui~oes; 0 que exceder es
se &mbito nao cabe nas atribui~oes e e, portanto, e sem duvida, ile
gal, mas a duvida ha-de ser fr equente e resolver-se pela presun~ao dc 
direito que advem da competencia especificada administra~ao. 

Aceita-se que a Comissao de Auxllio a Invalidos seja indi~ 
pensavel, para informar 0 Ministro das necessidades de assist~ncia, a 
que ele tem de atender por seu despacho, que se manifcstarem naquele 
parte dos fins visados pel a cria~ao do Fundo de Socorro Social, ncces 
sidades que e evident e ele nao pode estudar e solucionar directament~ 
Mas 0 artQ. 19Q • do Decreto-Lei nQ. 39.060, prev~ outras comissoes que 
nao a actual. 0 probl ema nao se propoe, portanto, scnao porque as fug 
~oes da Comissao e Sub-Comissao parecem, segundo 0 relat6rio de fls. 
2, concorrentes com as das Comissoes Municipais de Assist~ncia e sao 
embora modestamente, r emuneradas . 
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Quando concorrentes, e claro que, por despacho, se teria 
atribuldo a Comissao e Sub-Comissao fun~oes que, por lei, pertence
riam a outras entidades, e, por consequ~ncia , contra as disposi~oes 
da mesma lei. Pelo despacho que as criou pareee, porem, n~o se dar 
essa concorr~ncia. As Comissoes e Sub-Comissoes foram estabelecidas 
com urn fim especial "para se ocuparem do que respeita e conduz adiQ 
tribui~ao de carros para invalidos tabuleiros, aparelhos ortopeafu ~ 
etc", cujo estudo, fabrico e quantidade e antes pr6prio de urn orga
nismo central; e esses objectos nao sao entregues directamente 80S 

enfermos, mas a institui~oes oficiais ou particulares de assif:tC" oJ. 

que os distribuirao e reconhecerao, como seus possuidores. 0 Obj~L
tivo especial, 0 ~bito de acgao, os beneficiarios directos, n~o se 
confundem com os das Comissoes Municipais. A compet~ncia do Ministro 
nao estava, deste modo, limitada pelo Decreto-Lei n2. 35.108 nas dis 
posi~oes que se referem as mesmas comissoes municipais. -

Nao e tao clara a posi~ao legal quanta a remunera~ao dos 
membros da Comissao de Auxllio a Invalidos. 0 Decreto n2.39.060, que 
regula 0 Pundo de Socorro Social nesta ger~ncia de 1953, estabelece, 
no art2. 192., que 0 Ministro do Interior, ouvido 0 das Finan~as,fi 
xara a remuneragao do pessoal encarregado dos servi~os administrati 
vos e do expediente relativos a administra~ao e movimenta~ao do rurr 
do, servi~os a cargo da Direc~ao-Geral da Assist~ncia. A autorizagao 
legal julgada necessaria para remunerar este pessoal nao abrange s~ 
nao 0 mesmo pessoal. Nao abrange, pois, as comissoes. E porquc os 
fins do Fundo nao abrangem senao 0 auxllio aos necessitados, com e~ 
cep~ao da remuneragao a esse pessoal, mas essa por determinagao ex
pressa que inclui a mesma remunera~ao nas atribui~oes do '~stro, 
em verdade a despesa em causa nao se apresenta conforme ao funhito das 
atribui~oes definido por aqueles fins. Entende-se, pois que 0 desp~

cho e de 1947 e esta ger~ncia e a de 1953, que a referida remunera~ 
tenha side concedida em ger~ncias anteriores, pelo que a r~spec~iva 
responsabilidade seria em qualquer caso aplicavel, como se aplica 0 

disposto no art2. 22. do Decreto-Lei n2 1 35.541, que nao consente se 
de por justificada a mesma despesa em ger~ncias posteriores sern lei 
permissiva. Dificuldade, de resto, facil de atender desde que os De
cretos reguladores sao refeitos anualmcnte. 

A segunda duvida proposta pelo relat6rio de fls. 2 versa 
sobre as despesas de transportes e ajudas de custo com a viagem a P~ 

ris de uma enfermeira ao servi~o da mesma comissao e, dcpois, nCla iQ 
tegrada, para frequentar ali urn cur so de readapta~ao de criangas a
tingidas .de enfermidades motoras, na import~ncia total de Escudos 
3.710$00. Apesar do disposto no § 22. do art2• 15Q • daquele Decreto 
nQ. 39.060 e a despesa susceptlvel de duvidas porque, embora a provi 
dencia tomada se deva considerar imprescindlvcl ao aspecto da assis 
t~ncia materno-infantil a prestar sob a forma de fornecimento de apa 
relhos ortopedicos a crian~as, tambem e certo que a preot~ao de as~ 
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sistencia que prev~)nao envolve despesas desta natureza. Contudo, a 
relagao entre as mesmas despesas e os fins do Fundo de Socorro So
cial, a dependencia em que esta a boa efectiva~ao desses fins doper 
feito conhecimento tecnico das formas de a levar a efeito, e a gene 
ralidade da c ompet~ncia do Ministro para 0 mandar aplicar ,fazem pro 
pender para julgar justificada a dita despesa . -

A t erceira duvida proposta no relat6rio de fls. 2 versa so 
bre a falta de visto do Ministro das Finan~as no or~amento do Fund~ 
Ele e, efectivamente exigido pelo § 4Q • do artQ . 25Q • do Decreto n~ 
18.381, de 26 de Agosto de 1930, e a existencia do or~amento com a
prova~ao da autoridade compet ente indispensavel a legalidade de q~ ~ 
quer despesa, seja de que natureza for, dos organismos que prestam 
contas. Nao se diga, pois, como ja disseram os servigos, que a admi 
nistra~ao das verbas do Fundo de Socorro Social nao se encontra su= 
j eita a execugao or~amental e os seus or~amentos sao por is so orga
nizados para mere servi~o interno de disciplina da contabilizaqao.re 
r esto, pelo pr6prio Decreto nQ. 39.060 que regula a administragao 
do Fundo para esta gerencia a interven~ao do Ministro das Finanqas 
e, pelo artQ. 19Q., prevista para estabelecer condigoes de despesa 
menos fundamental do que as de orgamento devidamente aprovado . Em 
qualquer caso nao se mostra dos autos fraude ou dane nas despesas 
realizadas e que s6 seriam l egalmente realizadas mediante orgamento 
que obedecesse aos requisitos l egais . Realizam-se, deste modo,as ~ 
digoes legais necessarias para relevar a consequente responsabilid~ 
de, 0 que 0 Tribunal faz, nos termos do Decreto-Lei nQ.30. 294. 

Nestes termos julgam Mario Emllio Casais Ribeiro, Chefe de 
Reparti~ao da Direc~ao Geral de Assist~ncia na qualidade de admini~ 
trador do Fundo de Socorro Social, pela sua ger~ncia no per{odo de
corrido de 1 de Fevereiro a 31 de Margo de 1953, quite com 0 Estado 
pela indicada responsabilidade , d evendo 0 saldo que the e abona:io, ~ 
gurar como primeira partida do debito da conta seguinte a esta . 

Lisboa, 29 de Margo de 1955. 

(aa) - Manuel Marques Mano 
Jose Nune s Pereira 

- Ernesto da Trindade Pereira 

Fui present e - (a) - Jose Algada Guimaraes 
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CONCESSAO DE ABONOS PARA FALHAS SEM PREVIO 

DESPACHO DO MINISTRO. SUA ILEGALIDADE 

-0-

Relator: ExmQ.Conselheiro 
Dr. Garcia da Fonseca 

Processo nQ. 1.027/1953 
Sessao de 1/3/1955 

Questao: 

o Instituto do Vinho do Porto concedeu abonos para falhas 
sem fazer preceder esse acto do despacho ministerial) exigido pel 0 
artQ. 2Q. do Decreto nQ. 36.865, de 12 de Maio de 1948. 

Deliberas;ao: 

o Tribunal de Contas determina: 

Na presente gerdncia de um de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1953, gastou-se a import~ncia de 2.700,00 atribulda, a tltulo de f~ 
Ihas, a diversos empregados, sem ter havido previo despacho minist£ 
rial. 

o artQ. 2Q. do Decreto-Lei nQ. 36.865, de 12 de Maio de 
1948 prescreveu que as despesas indicadas nas suas allneas "SO po
dem ser realizadas depois de obtido despacho do Ministro da Econo
mia": - (al1nea e) - A concessao de gratifica~oes subsldios ou ou
tros abonos de identica natureza;" 

o abono para falhas esta abrangido pel0 enunciado 
al1nea, pel0 que houve infrac~ao das suas disposi~oes. 
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Ja no ac6rdao de julgamento da conta anterior de 1951 se de 
clarou a ilegalidade da despesa em causa, por nao se ter cumprido 0 
preceito citado e ainda 0 determinado no artigo unico do Decreto-Lei 
nQ. 35.202 de 24 de Novembro de 1945, tendo, no entanto, side aplica
do aas responsaveis 0 artQ. 2Q. do Decreto-Lei nQ. 35.541 de 22 reMar 
go de 1946 que determina dever efectuar-se a respectiva responsabili= 
dade financeira, resultante de tal ilegalidade, se ela for repetida 
nas ger~ncias seguintes, tendo os serviqos conhecimento da doutrina 
do Tribunal; e quando tal doutrina ou criterio sejam diferentes dos 
anteriores enunciados no sentido de legalidade da despesa, declarena 
explicita ou implicitamente, como se l~ no artQ. 7Q. do Decreto-l~i 

nQ. 37.796 de 29 de Margo de 1950. 
Os servigos tiveram conhecimento do ac6rdao que declarou a 

ilegalidade da d espesa sub-judice, em 14 de Outubro de 1953, ano a que 
respeita a pIBsente conta; e, nao obstante tal circunst~ncia, nos me
ses de Outubro, Novembro e Dezembro continuaram sendo abonados subs{
dios para falbas, na. import~ncia de 2.700$00, como se anteriormente 
nao tivesse havido clara e expressa declaragao da sua ilegalidade e a 
cominaqao de efectivaqao de responsabilidades futuras, porquanto no 
ac6rdao foi citado 0 referido artQ. 2Q. do Decreto-Lei nQ. 35.541, 0 

qual as estabeleceu. 

A simples leitura deste artigo torna bem claro 0 seu enten
dimento e a necessidade do seu cumprimento. 

A persuasao dos scrvigos (of{cio de fls. 141) de que era re 
gular 0 seu procedimento e de que, se falta houvesse, ele seria rele
vavel, nao tern qualquer justificagao. 

Forrum ainda gastas na ger~ncia import~ncias com transportes 
de aviao, autom6vel e ainda com a realizagao de horas extraordinarias 
sem previo despacho ministerial, que era necessario, por se tratar de 
despesas eventuais, segundo 0 criteria do relat6rio a fls. 2, referi
das na ultima parte da al{nea d) do ja citado artQ. 2Q. 

As horas extraordinarias podem nao ter 0 caracter fortuito 
ou ocasional referido no § Unico deste mesmo artigo; e embora incerto 
o tempo da sua realizagao eram no entanto previslveis em virtude da 
natureza ou acumulagao dos servigos a executar. 

E sabido que planos estabelecidos para a execuqao de servi
gos ou trabalbos exigem sempre uma previsao minima quanta aos actos a 
praticar e despesas a realizar. 

Muito duvidoso, pois, 0 caracter eventual das horas extraor 
dinarias, tanto mais que neste e noutros organismos elas t~m sido re= 
guladas, por despachos ministeriais que lhes mandaram aplicar as dis
posigoes do Decreto-Lei n2. 26.115. 
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Por informa~no dos servi~os (OflCio de fls. 140) os tran~ 
portes estao previstos na sua orgfrnica . 

Em caso de duvida, umas e outras despesas estariam nnscoQ 
di~oes de ser relevadas, nos termos do art2 . 12, do Decreto-Lei n2. 
30.294, de 21 de Fevereiro de 1940, por realizadas em proveito do 
organismo, com exclusao, poi~de dano ou fraude. 

Nno foi obtida autoriza~ao do Ministro das Finan~as paraa 
realiza~no de despesas em moeda estrangeira, em virtude de desloca
~ao do Director do Instituto ao estrangeiro, como 0 exige 0 ar~~2.22.. 
do Decreto-Lei n2. 14.611 de 23 de Novembro de 1927. 

Por informa~ao dos servi~os houve s6 despesas em escudos 
sem interven~ao bancaria ou aquisi~no de moedas estrangeiras . 

Acresce que as responsabilidades se as houvesse teriam de 
ser efectivadas, por lei, pela Inspec~ao do Comercio Bancario . 

Pel0 exposto acordam os do Tribunal de Contas em condenar 
na import~ncia de 2.700$00 e r espectivos juros de mora, com a qual 
devem dar entrada nos Cofres do Instituto, devendo os juros ser con 
tados a contar da data do presente ac6rdao, Jose Joaquim da Costa ~ 
rna, :Mario de Morais Bernardes Pereira e Joao do Carmo Valente furfe;!: 
to, como membros do Conselho Administrativo do Instituto do Vinho do 
Porto, pel0 perlodo de ger~ncia decorrido desde 1 de Janeiro a 31 
de Dezembro de 1953. 

Lisboa, 1 de Mar90 de 1955. 

(aa) - Ant6nio Manuel Garcia da Fonseca 
- Manuel de Abranches Martins 
- Hanuel da Cunha e Costa Marques Mano 

Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimaraes 
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ABO NOS DE VENClMENTOS A UN MEDICO MUNI 
CIPAL PELO PERtODO DECORRENTE ENTRE A 

DEMISSAO POR ABANDONO DE LUGAR E A SUA 

READMISSAO. CONSIDERAgOES DOUTRINARrAS 

.. CZ1CA DA LEGALIDADE DO CARGO 

000 

Relator:ExmQ. Conselheiro 
Dr. Trindade Pereira 

Processo nQ. 748/1953 
Sess~o de 15/3/1955 

Quest~o: 

A C~ara Municipal de tlhavo abonou vencimentos a urn medi 
co municipal pelo perfodo entre a sua demiss~o por abandono de lu: 
gar e a readmiss~o motivada por acto revogatario do anterior. Ames 
rna C~ara efectuou, ainda, pagamento de vencimentos a outr~ mancocu 
ja nomea~~o foi efectivada na vaga, considerada legal, resultameda 
passagem a situa~ao de licen~a ilimitada do medico antecedente. 

DeliberaG~o: 

o Tribunal de Contas, com os fundamentos que se transcre
vern, resolveu considerar ilegais as despesas efectuadas: 

Como dos autos consta, a Inspec~~o Geral de Finan~as 1e
vantou a quest~o da legalidade dos abonos de vencimentos ao medico 
municipal, Dr. Eduardo Vaz Craveiro, durante 0 perfodo que mediou 
entre a sua demiss~o por abandono de lugar e a sua readmissffo por 
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delibera~ao da C~a, r evogatoria da que 0 demitira . 

Fizer am-se varias dilig~ncias ·para instru~ao do processo e 
durante elas vieram aos autos varios documentos - certidoes de actas 
e esclatecirnentos do Corpo Administrativo, alem de informa~oes conti 
das em exposi~oes documentadas e assinadas . 

E de tudo irrefragavelmente se v~ que 0 medico refer~foi 
admitido ao servi~o da C§.mara como medico escolar, cargo que nao exi~ 
te nos quadros camararios , passando depois a ser designado e tratado 
como medico municipal do partido da Gafanha da Nazare, usufruincb '.: .:.:1 
situa~ao como se l egal fosse. 

Todavia, a propl'ia C~.mara confessa nao existir acta da dG
libera~ao que criou 0 pretenso partido, como nunca foi posta a con
curso 0 lugar de medico desse partido inexistente, nem jamais 0 me
dico referido f oi provido nesse cargo, actos estes de que tambem nao 
ey~ste qualquer acta de qualquer sessao que lhes respeite. 

Mas como a Cfunara 0 tratava como se medico fosse de tal par 
tido, parece que assim er a tido e havido, e nessa conformidade proce 
deu a Cfunara para 0 efeito de 0 demitir por abandono de lugar,arguin 
do-o de nao r esidir na sede do pretenso partido. -

o medico procedeu na mesma conformi dade , isto e, procedeu 
como se nao f osse falsa a sua posi~ao de medico partidista, e recor
r eu da delibera~ao demissoria para a Auditoria Administrativa,a qual 
sem suspeitar da insubsist~ncia das situa~oes que se invocavam como 
legais, conheceu 0 recurso e confirmou a delibera~ao demissoria . 

Entretanto, 0 medico demitido elaborou 0 dirigiu a C~ra, 
que entao mudara de presidente, uma exposi~ao a pedir que fosse revo 
gada a delibera~ao demissoria, a qual "ferira a justi~a e violara a 
lei", afirmando que "era incompreens{vel a senten~a do Auditor" e cpa 
dela interpuzera r ecur so para 0 Supremo Tribunal Administrativo . E 
para melhor convencer do seu direito, juntou urn parecer de um douto 
jurisconsulto - 0 qual parecer versava apenas 0 ponto restrito~ fQ 
ra submetido a sua aprecia~ao, isto e, se 0 auto de abandono de lu
gar f ora ou nao legalmente l evantado , e caso negativ~, se a CdmaraP.2 
dia revogar uma delibera~ao ilegal . 

A Cfunara entao , "atendendo a que tinha obriga~ao legal e l1l.Q. 
ral de sobrepar a quaisquer conside ra~oes de outra ordem 0 preccitu£ 
do nas l eis e 0 interesse dos serv:i,~ os" , deliber ou por maioria rovo
gar as delibGra~oe s demissorias, e colocar 0 medico na situa~ao an
t erior aquelas delibera~oes" . 

Em consequ~nc ia, depois de ouvido 0 seu consultor juridico 
deliberou pagar 0 que "ilegalmente havia deliberado nao pagar" , pois 
que "a propria Cfunara colocou 0 medico na situa~ao anterior as deli
bera~oes ilegais : isto e - ao servi~o e com dircito a vencirnentos". 
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(Vao entre aspas as pr6prias express5es empregadas). E pngou na ge
r~ncia sub-judice 4.370$00 de vencimentos, de 1 de Janeiro a 30 de 
Abril, data em que 0 medico pGSS CU a situa~ao de licen~a ilimitada, 
e mais 13.680~00 de vencimentos que deixara de pagar no perlodo em 
que estcve demitido, totalizando 18.050$00. 

Do que vern exposto se infere a ilegalidade dos pagamentos 
e das delibera~5es que os fundamentaram. 

E evidente a nulidade de pleno direito da pretensa cr;a
~ao do partido medico da Gafanha da Nazare, logo na base porCj"..\e l,~m 
acta existe da reuniao em que se deliberaria a cria~ao, acarreta~lo 
sucessivas ilegalidades , como as concernentes a inexist~ncia da in
terven~uo do Conselho Municipal, carecendo em absoluto de forma le
gal 0 pretenso provimento do medico no lugar, alem de nao ter sido 
precedida do indispensavel concurso (artQs 362Q ., 363Q • e 632Q • do 
C6digo Administrativo). Estas nulidades de pleno direito ou inexis
t~ncia juridica das delibera~5es, acarretam a irremediavel ilegali
dade dos pagament os efectuados nesta ger~ncia, uma vez que os veri
ficados nas anteriores nuo estao aqui em causa. 

E assim dispensavel verificar tal ilegalidade a luz de ou 
tros fundamentos, nao deixando, todavia de assinalar-se a ilegalid~ 
de da readmissao do medico por meio de uma previa revoga~ao de deli 
bera~5es demiss6rias objecto de recurso contencioso na Audit6ria A~ 
ministrativa, e ate ja confirmadas pela senten~a do Auditor da qual 
se verificou nao ter havido qualquer recurso para 0 Supremo Tribu
nal Administrativo, e portanto com transito em julgado. 

Tambem neste passo a lei e a jurisprud~ncia foram poster
gadas deliberadamente, como se conclui dos artQs 83 Q ., 357Q • do c6-
digo Administrativo, corroborados e esclarecidos pela doutrina e j~ 
risprud~ncia (V.g. Prof. Marcelo Caetano c lugures citndos no N .. 1.

nual de Direito Administrativo), sendo subvcrsivo dn ordom juridicn 
o desrespeito e revoga~ao de uma senten~a do Auditor peln C&mar~cpe 
de parte na causa foi arvorada em juiz dela pela simples peti~ao de 
urn interessado no sentido de ser revogada uma delibera~ao ja confi~ 
mada por aquela senten~a transitada. 

Ilegais sao, pois, os pagamentos acima referidos. 

Mas outra situa~ao se oferece agora ao julgamento deste 
Tribunal, pois que tendo passado a situa~ao de licen~a ilimitada 0 

medico ja mencionado, a C~ra abriu concurso para 0 provimento do 
lugar (alias legalmente inexistente) e proveu nele 0 Unico conc~ 
te, Dr. Joaquim Ant6nio Vilao. 

Subiu a este Tribunal 0 processo da rcspectiva nomea~ao e 
dele se v~ que correu os tramites legais, embora duvidas passaro le
vantar-se quanta ao requisito da idade. 

29 



B013T11. DJ~ D1RECQ7:0 GEfu~L DO TR1BUN/.L DE CONTilS 

o cargo, porem, e legalmente inexistente, como vern dito, 
pelo que sao ilegais os abonos feitos aos seus serventuarios, veri
ficando-se que nesta ger~ncia monta a 5.038,00 0 total dos vcncimeQ 
tos pagos ao referido Dr. Vilao (18 de Agosto a 31 de Dezembro). V~ 
rifica-se ainda que em rela~ao aos pagamentos ao Dr. Craveiro sao 
responsaveis os membros da C~ra com exclusao do Vogal Dr. Maximi~ 
no Ribau, porquanto este discordou da readmissao e dos pagamentos 
(actas da sessao a fls. 138 - 141), 0 que 0 isenta de responsabili
dade, pois que esta s6 recai nos gerentes que autorizam os respect \ 
vos pagamentos (Assento deste Tribunal de 27 de Junho de 1950; ,:, ll( :; 

na orienta~ao dos artigos 367Q • do C6digo Administrativo e 50Q • do 
Decreto nQ. 22.521, de 12 de Maio de 1933). 

Quanto aos pagamentos ao Dr. Vilao, nffo constam dos autos 
elementos que habilitem a isentar de responsabilidade qualquer dos 
responsaveis da conta, embora do processo de nomea~ao se verifique 
que a admissao foi votada por maioria no escrutinio secreto. 

Nestes termos, condenam sOlidariamente a Jose Francisco La 
vado Corujo, LUls Pedro da Conceigao, Ant6nio Augusto da Silva Dio: 
go, Dr. Maximiano Ri9au e Manuel Vieira Grave, que constituiram a 
C~ara Municipal de 1lhavo no ana de 1953, a reporem nos cofres mu
nicipais a quantia de 5.038~00 de vencimentos pagos ao Dr. !.nt6nio 
Joaquim Vilao, como vern dito, e os mesmos, com excep~ao do Dr.Maxi
miano Ribau, a reporem mais a quantia de 18.050$00 tambem ilegalmen 
te abonada ao medico Dr. Eduardo Vaz Craveiro tudo com juros legais 
desde a data deste ac6rdao. 

Pelas restantes responsabilidades dao quita~ao a C~ra 
Municipal no perlodo de ger~ncia decorrido de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 1953, devendo 0 saldo, que lhe e abonado, figurar como 
primeira partida do debito da conta seguinte a esta. 

Lisboa, 15 de Mar~o de 1955. 

(aa) - Ernesto da Trindade Pereira, relator 
- A. l::- ~ "',J;!O,': Mo::!..J :::1' 

- Jos~ Maria Braga da Cruz 

Fui presente - (a) - Jos~ Al~ada Guimaraes 
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Por estabelecer doutrina import ante de interes se ~rt:il trans 
creve-se 0 seguinte parecer emanado de Sua Excel~ncia 0 Ministro das
Finan~as, esclarecendo a circular n2• 236-A, de 9 de Agosto de 1954, 
da Direc~ao-Geral da Contabilidade PUblica. 

As Direc~5es Gerais da Contabilidade PUblica e do Trjbur. 1 
de Contas: 

Considerando que 0 vinculo jurldico do funcionario para cam 
a Administra~ao requer para a sua extin~ao ou modifica~oes profundas 
acto do mesmo val or e f ormalismo daquo l e que disciplinou 0 seu ~e2 
so nos quadr os; 

Considerando que, nos termos do artQ . 142. do Dt1 cr 'to- Lei 
n2• 36.610, de 24 de Novembr o de 1947, a situa~ao dos subscritores 
da Caixa Geral de Aposenta~oes guo re51u~~e~_ ~~a _~~s~yftGao, fica 
defir~tivamente regulada, no ponto de vista dos direitos econ6micos, 
atraves do acto da mesma Caixa que declare 0 direito ao recebimento 
de pensao e fixa 0 quantitativo desta; 

Consi der ando , porem, que aque l e acto da Administra~ao da 
Caixa nao t ern, por si s6, a virtualidade de desligar 0 funcionario 
do re spe ctiv~ servi~o, f azendo cessar, por aposenta~ao, 0 exerclcio 
da fun~ao publica, pois e ao Governo, por decreto ou portaria do Mi
nistro ~espectivo, que compet e efectuar essa cessa~ao, bern como pra
ticar t odos os actos r el ativos ao i ngresso no servi~o e a quaisquer 
altera~oes na situa~ao dos seus serventuarios (Constitui~ao Polltica 
art2. 1092., n2. 4 e Decret o n2. 26.341, de 7 de Fevereiro de 1936, 
art2. 12.); 

Considerando, a ssim, que a comunica~ao da Caixa Goral de A 
posenta~oes, a que se r ef ere 0 citado art2 . 142• do Decreto- Lei n2. 
36.610, tern apenas por efeito dar conhecimento ao servi~o de quem 0 

funcionario depende que este tern direit o ao recebimento de determin£ 
da pensao, logo que seja apo sentado; 

Considerando , ainda, que, desta sorte, 0 oflcio-comunic~ 
da Caixa Geral de Aposenta~ocs nao pode ter como efeito substituir a 
decisao da autoridade competente para par termo ao exerclcio pessoal 
da fun~ao, nem 0 servi~o publico pode ser interrompido, pode ser do 
natureza regular e continuo, nao se compadecendo com uma pretensa Gzs 
liga~ao automatica; -

Nestes termos , fica esclarccido que, enquanto nao for des
ligado do servi~o, por acto do Ministro respectivo, 0 funcionario a 
quem a Caixa Geral de Aposenta~oes fixou definitivamente 0 dircitode 
r e cebimento de pensao, deve 0 mesmo considerar-se na efectividad~ em 
bora aguardando aposenta~ao, passando a situa~ao de QP2sent~o logo 
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que aquela desliga~ao se verifique , independentemente da sua inscri
~ao na lista a que se r efer em os art2s 342• e 352• do Decreto 16 .669 
de 27 de Mar~o de 1929, a qual tern apcnas por efeito fixar 0 momento 
em que os aposentados, ate al abonados da pcnsao pelo respectivo ser 
vi~o, passam a s~-lo directamente pcla Ceixa Geral de poscnta~o s . 

A luz dosta doutrina deve tambem interpretar-se 0 dL ... p sto 
no § 12. do art2 . 92• do Decreto- Lei n2 . 39.843 , de 7 de Outubro de 
1954, entendendo-se a expressao "aguardando apos~nta<;~o" no sentiOOde 
"aguardando a inclusao na lista dos aposentados rr , depois de desli-ll
dos do servi~o por acto do Ministr o competente , de harmonia CL- ~ 
princlpios acima definidos . 

Fica assim acla~ada a materia da circular n2 . 236- , de 9 
de Agost o de 1954, da Direc~ao-Geral da Contabilidade PUblica . 

30 de Mar~o de 1955 - (a) - A. Aguedo de Oliveira . 
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NOTA DA REDACQAO 

II 

Por sugestao do Exm2. Senhor Director pensa-se em alargar 
o ~bito deste Boletim e torna-lo, assim, de maior projec~~o no sec 
tor da cultura profissional. 

Reconhece-se a necessidade dum interesse geral em as sun
tos de ordem mais elevada e fazer uma chamada aqueles que v~em com 
bons ol11os esta publica~a.o e possam, 0'1 queiram, colaborar num movi 
mento dirigido para a melhoriu do nlvel dos funcionarios. -

Sera r ealmente quase indispensavel a contribui~ao de to
dos, dentro das suas possibilidades e , ainda , para que se efective 
o preconi.zado pelo Exm2. Senhor Presidente nas suas judiciosas pal~ 
vras no Boletim do Aniversario: - "que junto e que os funcionacios 
distintos se fa~am conhecer e que necessario e que sejam conheci
dos". 

Pretende-se, portanto, como afirmamos , dilatar 0 campo de 
ac~ao deste Boletim e abrir as suas pag::.nas a todas as dl<'--' das e pr£ 
blemas apresentados para que se pronunciem os que, com maior respon 
sabilidade, possam emitir 0 seu parecer, conselho ou resolu~a.o. -

Esta, ainda, no pensamento do Exm2. Senhor Director r atro 
cinar urn ciclo de palestras, confinadas aos funcionarios destd Ci= 
rec~ao-Geral, ou, ir mais longe, convidar quem, pela sua categoria 
ou envergadura, possa vir ate n6s com os seus conhecimentos e cultu 
ra juridica. 
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A PRESTAQAO DE CONTAS 

por 

Manteigas de Campos 

A obriga~~o de prestar contas, imposta pela nossa legis la
~ao a todos os administrado:'es de dinheiros ou materiais do Estado, 
e 0 remate logico e tradicional de qualquer administra~~o . 

Esta determina~ao l egal justifica- se perfeitamente : 

Os dinheiros publicos nao sao propriedade das pcssoas que 
eventualmente os administrem, e 0 seu emprego tern de fazer- se com a 
maior parcimonia e de harmonia com os preceitos das leis e regulamen 
tos da contabilidade publica. -

Por outr~ l ado , sendo os rendimentos pllblicos constituldos 
na sua maior parte por contribui~oes , impostos e taxas pagas relcs con 
tribuintes, muitas vezes com sacrificio, e justo que estes tenham co 
nhecimento do destino Gada ao seu dinheiro e da utilidade obtidacom 
o seu disp~ndio. 

Cabe, por sua vez, aos gerentes justificar as dec. i_ ·oos to
madas no exerclcio das suas fun~oes, para atingir os fins consigna.
dos na lei, e demonstrar, atraves de cont.as cl.:lras e precisas,que to 
dos os recursos postos a sua disposi~ao foram escrupulosamentc ,?li: 
cados na consecu<;ao dos mesmos fj.ns. 

E nao se julgue que esta determina<;ao da lei, a despoitodo 
seu caracter imperativo, envolve qualquer suspeita sobre a hono~abi
lidade dos gerentes. Integra-se na ordem administrativa como proces
so normal e corrente, para apreciar os r esultados de uma ger~ncia e 
definir as responsabilidades dos gerentes. 

o sistema da presta<;ao de contas e adoptado indistintamen
t e nas empresas oficiais ou particulares. 
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Nas empr esas particulares, e a aprova~ao das contas pelns 
r espectivas assembleias ger ais que faz cessar a responsabilidade dos 
ger entes ; nos servi~os pliblicos e 0 julgamento das contas pela enti 
dade compet ente , que pr oduz os mesmos efeitos . 

A actua~ao dos ger entes comerciais ou industriais I regu
lada pel o Codigo Comercial , estatutos ou pacta social; a administr~ 
~ao dos servi~o s p~blicos rege- se pelas respectivas leis orgAnicas 
e r egulamentos gerai s da Fazenda e Contabilidade pUblicas . 

Como se v~, ha urn certo paralelismo entre a actividade d~s 
empresas particular es e a dos servi~os publicos, nao obstante a dl
versidade dos seus fins; pois , enquanto aquelas se propoem realiz:r 
lucros, e stes nao t~ fins lucrativos . 

Estas considera~oes servem apenas para demonstrar que nao 
ha razao par a melindr s s da parte dos responsaveis a quem a lei im
poe a obriga~ao de prest ar contas . 

000 

Voltando , entr etanto, as contas dos servi~os publicos,por 
ser em est a s as que inter essam a nossa missao de contadores, e eml:xnn 
o assunto nao este j a dentro da nossa al~ada, tomamos a liberdade ,de 
exp6r urn ponto de vista puramente pessoal, acerca do julgamento de~ 
tas contas. 

A fun~ao de julgar contas devia, em princlpio, competir a 
urn unico or ganismo , cuja jurisdi~ao abrangesse todos os servi~os pu 
blicos da metropol e e ultramar, bern como os que exercem a sua ac~~o 
no cstrangeiro . 

Deste modo assee~rava-se a uniformidade de criterios, no 
julgament o dos casos anal ogos, permit indo ainda a elabora~~o de ~ 
tru~oc s adequadas a cada especie de contas , sobre a sua orga~iza~ffo 
e do cumenta~ao, bern como os modelos impressos a utilizar na sua con 
fcc~ao. 

A compet~ncia dest e alto organismo fiscalizador poderia 
ainda ser complet ada com a fun~ao de inspec~ao directa dos s rvi~os 
para obter el ementos de informa~ao completos e precis" s sobre a for. 
rna como exercem as suas atribui~oes e verificar as alte!n~oes nos~ 
l ores do patr imoni o. 

Par a executar com r egularidade as numerosos trabalhos que 
esta gr andiosa t ar e fa comporta, teria esse organismo de ser dot'do 
com 0 pessoal e as verbas or~amentais indispensaveis a manuten~ao 
dos seus servi~os e pr estlgio de tao importante fun~ao . 

E, par a montar tal sistema, pareee- nos nao ser necessario 
despender gr andes Gsfor~os . 

Basta que se aproveitc a larga experi~ncia do Tribunal de 
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Contas, e a perlcia dernonstrada pelos funcionarios da sua Dircc~ffo 
Geral atraves de l ongos anos de pratica, para se dispor, dcsde ja, 
de urn nucleo de executantes, devidamente habilitados a enquadrar e 
instruir os novos elementos a arunitir. 

A jurisdi~ao do Tribunal de Contas, segundo disp5e 0 art2 . 
5Q • do Decreto com for~a de lei nQ. 22. 257, de 25 de Fevereiro de 
1933, ja abrange t odo 0 territorio da Republica e os servigos port~ 
gueses no estrangeiro . 

Apenas se~ia necessario providenciar sobre as contas q e 
actualmente estao sujeitas ao julgamento de outras entidades . 

A altera~ao do t exto do artQ. 91Q • nQ. 3Q • da Constitai
~ao, efectuada pela Lei nQ . 2.048, de 11 de Junho de 1951, determi
nando que as contas r espeitantes a cada ano economico, tanto da me
tropole como das pro vinci as ultramarinas, sejrum apresentadas As
sembleia Nacional , com 0 r elatorio e decisao do Tribunal de Contas, 
parece r evel ar urna tend~ncia par a a centralizagao que preconizamos . 

Mas, se por urn l ade se nota esta tend~ncia, per outro , t~ 
mas de assinalar factos que a contrari am. 

Assim, ha alguns anos a esta parte, que se nota a cria~ao 
de servigos publicos, embora com caracter transitorio, mas dispondo 
de verbas or~amentais apreciaveis, aos quais se concede, nas respcc 
tivas l eis org~nicas, regimes especiais para a realiza~ao das desp~ 
sas e presta~ao de contas . 

Na maior parte dos casos , trata-se de servi~os com mis
soes especiais, t ais como, a organiza~ao de exposi~oes, congressosc 
comemora~oe s, que depois de encerrados os r espectivos trabalhos , o~ 
ganizam as suas contas, e em vez de as apr esentar em a julgamento do 
Tribunal competente, apenas as submetem ao visto dos Exm2 s Minis
tros da pasta de que dependem os s ervi~os e das Finan~as . 

Estes vistos, ao serem concedidos , l egit imam a presta~ao 
de contas. 

Ora, se 0 r egime especial estabelccido para a rcr liza~ao 
das despesas se justifica, em muitos casos, pela natureza especial 
dos trabalhos a cargo desses servi~os, ou pela urg~ncia na sua exe
cu~ao, 0 mesmo nao sucede quanto ao r egime de presta~ao de con~~as, 

pois que, sendo organizadas depois de conclulda a missao,p ec~-.os 
que nada obstaria a que se seguisse 0 processo usual . 

AIGm destes organismos, podemos ainda citar os fundos es
peciais incluldos na divisao C do capltulo III do Relatorio e Decla 
ra~ao Geral do Tribunal de Contas, sobre a Conta Geral do Estudo do 
ano economico de 1951, alguns dos quais movimentam tambem avultados 
capitais e nfio r e:. etern as suas contas a julgamento do Tribunal. 
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JAs receitas e despesas de alguns destes fundos especlals e~ 
tao incluldas no or~runento e Conta Geral do Estndo como contas de or
dem, outros porem cstao a margem do mesmo or~amento e conta. 

A falta de rcmes sa destas contas, a julgamento do Tribunal, 
acarreta varios inconvenientes, e entre outros , os seguintes: 

1) - Nao poder com~letar-se 0 assentamento geral dos responsaveis, a 
que se r eferem os artQs 221Q . a 225Q• do Regimento; 

2) - Privar 0 Tribunal dos el ementos de informagao que essas contas E. 
deriam fornec er para 0 r el atorio anual sobre a Conta Gera l do Zs 
tado; 

3) - Dificuldade na efectJ.vac;ao de r esponsabilidades, na hipotese de 
haver necessidade de as t ornar efectivas , por falta de no~pr2 
cessuais definidas, segundo nos parece . 

Este capltulo da prestac;ao de contas e bast ante vasto e of~ 
rece especial inter esse aos funcionarios da Direcgao Geral do Tribu
nal de Contas. 

Nestas despretenciosas considcrac;oes , apenas se focou a ne
cessidade de organizar contas e submct~-las a julgamento da entidade 
competente; mas 0 assunto nno esta esgotado e tern outros aspectos que 
merecem maior desenvolviment o . 

7 



BOLETI11 DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

NOMEAQAO DUM MEDICO PARA 0 QUADRO EVENTUAL DA 

EMISSORA NACIONAL DE RADIODIFUSAO 

000 

~es:ao: 

Processo n2. 4.181/1955 
Sess~o de 12/4/1955 

Foi apresentado para "Visto" 0 contrato entre a IDnissora ~ 
cional de Radiodifusao e urn indivlduo para exercer as fun~5es de me
dico do quadro eventual. 

Resoluqao: 

o Tribunal resolveu visar 0 contrato , declarando-se venci
do 0 Exm2. Conselheiro Dr. Garcia da Fonseca. 

o Visto foi concedido com os seguintes fundamentos: 

"0 Tribunal, vistos os autos e a legisla~ao aplicavel, deci 
diu conceder 0 "visto", depois de reconhecer: 

a) - que 0 Decreto-Lei n2. 30.752, de 14 de Setembro de 1940,que pro 
mulgou a organiza~ao dos Servi~os da Emissora Nacional de i? ~\li2 
difusao, e~tabeleceu - art2• 192• - a par de urn quadro permanen 
te, a constitui~ao de urn quadro eventual; -

b) - que para a constitui~ao do quadro eventual nao impOs 0 mencio~~ 
do diploma l egal, no seu art2 . 222., Iimita~oes diferentes das 
nele eA~ressamente mencionadas : anualidade do quadro; necessida 
de de previa autorizagao ministerial, em cada ano, para poder 
ter exist~ncia legal; forma de nomea~ao do pessoal quo 0 const! 
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tui "consoante a natureza e a categoria dos servi~os" e fixa~5.o 
dos seus vencimentos "em harmonia com as disposi~oes gerais do 
Decreto-Lei nQ. 26.115; 

c) - que 0 contrat o submetido ao "visto" deste Tribunal - que e 0 de 
urn medico - obedece as prescri~oes das disposi~oes legais acima 
referidas: 0 contratando, medico, esta dentro do quadro eve~ 
anual, previsto e aprovado ministerialmente, de harmonia com a 
lei, para 0 ana em curso. 

A duvida posta pel a Reparti~ao, que mais concretamente co~ 
siste em decidir se determinada categoria profissional pode au 
nilo ser admit ida em quadro eventual quando nao conste do qua '0 

permanente, e "pare~a " nao se coadunar com a natureza e exig~n
cia dos r espectivos servi~os, nao tern razao de ser pelas cir
cunst~ncias l egais e de facto que constam do proeesso e ainda, 
porque nao e licito distinguir sem fundamento, onde a lei nffo 
,distingue. Com efeito, dado que a lei, para determinado servi~o 
prev~ a necessidade da exist~ncia anual de urn quadro eventual, 
previamente autorizado (e , port ant 0 , fiscalizado anualmente) , C 
porque, certamente, r econhece que a natureza e fins do respoeti 
vo servi~o nao se compadecem com a natural rigidez dos quadros 
permanentes. 0 mesmo e dizer que os quadros eventuais sao, nao 
s6 supletivos, mas tambem eomplementaros dos perrnanentes. E e is 
to, ou sera, 0 que acontece com 0 contratante cujas necessi~s 
devem variar com as eircunst~ncias derivadas do seu desenvolvi
mento~ evolu~ao, apetrechamento, possibilidades financeiras,etc 
o que se diz sobre este assunto e estranho s atribui~oos do ~ 
bunal de Contas. A duvida posta versa sobre materia puramente a:i 
ministrativa, alheia a compet~ncia deste Tribunal, e a este se 
refere 0 Professor Marcelo Caet ano (in Manual de Direito A~ 
trativo, 3~. edi~ao, fls. 726) quando se ocupa dos aetos a~ 
trativos praticados por 6rgao competente e nao arguido de des
vic de poder. Estes actos, diz 0 mesmo tratadista, sao "materia 
reservada a Administra~ao activa". 
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SIGNIFICADO DE EVENTUALIDADE NO DESEMPENHO 

DE CERTAS FUNQOES PUBLIC AS 

Relator:ExmQ.Conselheiro 
Dr. Marques Mano 

Qu~~~ao: 

Processo nQ . 1.317/1953 
Sessao de 19/4/1955 

o consultor tecnico do Laborat6rio de Amllises Quimicas d~ 
sempenhou este cargo no Instituto Portugu~s de Conservas de Peixe em 
acumula~ao com 0 de professor universitario, sem a autoriza~llo an Con 
selho de Ministros. Levanta-se , ainda , a duvida da legalidade desses 
vencimentos na parte em que excediam 0 limite estabelecido por lei. 
Com base num despacho em Conselho de Ministros , acerca de limite de 
vencimentos, 0 Tribunal estabel ece : 

Deve comunicar-se a quem de direito a falta de descontos~ 
ra a A.F.C. Tuberculosos nos vencimentos atribuldos ao Eng2 . Daniel 
Narrington Wagner. 

Releva-~e nos termos do Decreto-Lei nQ. 30. 294, e em vista 
das explica~5es dos servi~os, a r esponsabilidade consequente de as 
despesas feitas com transportes em Caminho de Ferro nao terem side ~ 
cedidas de requisi~5es nos t ermos das circulares n2. 17/50 do eA~in
to Conselho Tecnico Corporat ivo ell/50 da Comissao de Coordena~ffo 
Econ6mica. 

Sao legais as gratifica~5es atribuldas a diversos funciona 
rios nos termos do artQ. 132• do Decreta-Lei n2. 29 . 049 e art2 . 22: 
do Decreta-Lei nQ. 36.865. 

Abona-se a import~ncia de Esc. 60~00, nos termos do n2 . 1 
do art2. 72• do Decreto n2. 22.257, relativa a uma desloca~ao em au-
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tomovel de urn funcionario a Azeitao . 

Verifica-se que foi reposta por for~a do fundo de "Activi
dades Conserveiras", cuja aplica~ao e de livre iniciativa do MirIistro 
e por despacho deste a import~ncia despendida com fornecimento de m~ 
dicamentos aos funcionarios. 

Releva-se nos termos do Decreto- Lei n2. 30 . 294 a responsa
bilidade consequente do lapso havido na falta de transfer~ncia de 
verbas, dentro do mesmo artigo do or~amento, onde havia disponibili
dades suficientes, para cobrir a despesa feita pela verba de "Descon 
tos em certificados" pur isso excedida. -

Releva-se tamb~m, nos termos da mesma disposi~ao legal a 
errada classifica~ao de algumas despesas. 

Releva-se, ainda nos termos da mesma disposi~ao legal ares 
ponsabilidade da despesa de abonos f~tosaos 3 analistas alem do qua 
dro, e nao autorizados superiormente , 0 que constitui infrac~ao do 
art2. 132• do Decreto-Lei nQ. 29 .049, por terem direito ao abono os 
empregados que exerceram efectivamente 0 cargo, se entender que esse 
exerclcio era indispensavel, e que so por lapso involuntario a auto
riza~ao nao foi solicitada . 

Releva-se do mesmo modo a r esponsabilidade consequents da 
realiza~ao de despesas com antecipa~ao sobre 0 respectiv~ or~amento 
suplementar, em virtude da sangao que ele representa pela aprova~uo 
superior das mesmas despesas, e da natureza obrigatoria ou inadiavel 
dessa despesa. 

Julga-se justificada , por efeito das explica~Bes dos servi 
~os, as despesas feitas com transportes em automoveis, e por efeito 
do competente despacho ministerial, a despesa feita com a condu~uo 
de urn automovel. 

Nao e, porem, r egular 0 pagamento de uma verba certa e men 
sal a tltulo de transportes ao chefe da sec~go de Acgao Social, pois 
ele SO tern direito as despesas de transportes efectivamente feitas, 
porque identicas despesas foram feitas em ger@ncias antoriores sem 
reparo nos relatorios e acordaos sobre as respectivas contas e apli
cavel, porem, a respectiva r esponsabilidade 0 disposto no art2 . 22 . 
do Decreto-Lei nQ. 35.541, que envolve a aplica~ao das sangBes cor
respondentes no caso de a mesma despesa se repetir nas ger@ncias po~ 
teriores. 

Nao e inteiramente regular, mas nao envolve 
o organismo a realiza~ao por e l e de despesas proprias 
Industriais a conta das r eceit as a eles destinadas, e 
so, responsabilidades financeiras a exigir . 

• oJ preJulzo para 
do Gremio de 
nao ha, por i~ 

o Dr. Antonio Pereira Forjaz , consultor tecnico do labora
torio de Analises Quimicas, desemp nha esse cargo em acumula~ao com 
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o de Professor Universitario sem autoriza~ao do Conselho do ~tinis
tros, a quem a mesma autoriza~ao nao foi pedida . Os abonos feito~mes 
mo quando a autoriza~ao ministerial fosse previa, nao envolvem res: 
ponsabilidade do organismo, porque 0 cargo foi exercido, tinha de 0 

ser, e havia de merecer remunera~ao , pelo que 0 organismo nao foi cam 
eles prejudicado. 

Levanta-so, porem, outra duvida, essa sobre a l egalidade 
desses abonos na parte em que excedem 0 limite legal de vencimentos . 

o despacho em Conselho de Ministr os de 17 de Setem ro de 
1947 exceptua do disposto no Decreto-Lei nQ . 26 .115, de 27 de NOVIC:ll
bro de 1935, sobre limite de vencimentos, "as import§.ncias recebi .. :as 
a tltulo de pagamento de 3imples presta~~o de scrvi~os eventuais e 
estranhos a fun~ao". Na allnea a) impoe 0 que dispoe sobre limite de 
vencimentos aos servidores dos organismos de coordena~ao economica; 
na allnea b) exceptua os mesmos servidores no caso de simples presta 
~ao de servi~os eventuais. -

Os servigos podem ser , por sua natureza, eventuais quanta 
ao seu desempenho, porque eles mesmos mnterialmente eventuais , e nes 
so caso sao necessariamente eventuais os servigos do servidor; e po: 
dem ser permanentes quanta ao seu desempenho, por 0 proprio servi~o 
ser de duragao indefinida , mas eventuais quanto ao servidor . 

Eventuais quanta ao servidor supoe, porem, urn esclarecimen 
to. Nao ha prazo l egal para a eventualidade dos servi~os quanto ao 
funcionirio. A eventualidade , portanto, nao pode caracterizar-se, ~ 
anto ao funcionario, por qualquer prazo . El a caracteriza-se ap~ p£ 
la falta de qtBlquer outro vinculo dele a fun~ao que nao soja 0 do 
exerclcio de f acto dela. Eventualidade quanta ao funcionario signi
fica deste modo e de facto a forma precaria como ele desempenha urn 
servigo, a falta de qualquer garantia de continuidade , 0 poder dis
cricionario da administragao em fazer terminar 0 servi~o do mesmo ~ 

• I. ClonarlO. 

Aceita-se que, neste sentido, 0 Dr . Antonio Pereira Forjaz 
seja no Instituto urn serventuario eventual . Ele nao pertenco aos qu~ 
dros do Instituto, nao efectuou qualquer contrato com ele , nao pediu 
como diz, nem 0 Instituto estabeleceu, qualquer garantia da continui 
dade de exerclcio. Serventuario eventual numa situa~ao de presta~~ 
de servi~os, pagos nao acto por acto, mas por uma aven~a corrosponfuE 
t e a urna generalidade de actos de servigo que pode ser interro~pida 
por simples arbitrio da administra~ao . 

Por isso mesmo ele era pago por "Encargos e Servi~os nao 
Especificados". Nao era bern pago por est a verba porque ela sup(5e a 
eventualidade dos servi~os quanta ao seu mesmo desempenho e essesrer 
vigos nao sao eventuais quanta a eles proprios: sao servi~os de ana: 
lise quimica em desempenho de frequ~ncia con stante mas nao regular, 
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importam a propria org&nica e fins do Instituto . So seriam, por isso, 
bern pagos pelas verbas globais de pessoal. Feita essa observa~go pe-
10 contador na organiza~ao da conta 0 Instituto fez a devida correc
~ao. 

A observa~ao do contador e justa por que a permanencia dos 
servi~os, quanta aos mesmos servi~os, importava a classifica~ao da 
despesa em rubrica diferente. Nao 0 era quanta ao funcionario, a cu
ja situa~ao no organismo nao imparta a perman&ncia do servi~o se ele 
continuava a desempenha-lo como serventuario na situa~ao de eventu -
lidade, embora eventualidade que se prolongava . 

Que 0 Instituto 0 considera serventuario eventual 0 compro 
va 0 pagamento dos seus servigos por "Encargos e Servi~os nao especI 
ficados", que supoem os servi~os e par isso, os proprios serventuU= 
rios, como eventuais. A mudan~a de rubrica por motivo da perman&ncia 
do encargo nao modifica a situa~ao do funcionario~ que continua a de 
sempenha-lo como desempenhava, isto e, mediante urn vinculo de simples 
eventualidads. 

Considerado assim pelo or ganismo, assim considera tambem 0 

funcionario a sua situa~ao. Nao pertence aos quadros do Instituto e 
sua hierarquia; nao fez com 0 Instituto contrato algum; nao recebeu 
nem pediu qualquer vinculo entre ele e 0 servi~o que nao fosse 0 do 
seu exercicio a titulo precario. 

Nestes termos 0 Tribunal considera regular, nos termos da 
disposi~ao legal e despacho ministerial acima citado, os abonos fei
tos pelo Instituto a este serventuario . 

Nao 0 fez, porem, sem considerar justa a duvida proposta~ 
10 douto primeiro relator. 0 despacho nao distingue os dois aspectos 
da eventualidade. E possivel que 0 quisesse abranger a ambos, pois,e 
esse e 0 caso presente, nos termos da informa~ao de fls .•. . , a nece~ 
sidade de urn tecnico especialmente diplomado nao paderia ser atendi
da por outro modo, pois a categoria lhe atribuiria ja, e pelo menos 
normalmente, urn cargo que com a acurnula~ao mais modesta excederia 0 

limite de vencimentos. Mas e passivel que tivesse em vista a tenden
cia natural para que 0 exercicio eventual de urn cargo permanente se 
converta praticamente em exercicio permanente e a quisesse prevenir . 
Em qualquer caso a l ei nao distingue e, par isso, se duvida subsiste 
ela se resolve a favor do organismo. 

Posto isto os do Tribunal de Contas julgam 0 Conselho Ad
ministrativo do Instituto Portugu&s de Conservas de Peixe, pela sua 
ger~ncia no periodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1952, quite pela indicada r esponsabilidade , devendo 0 saldo que lhe 
e abonado, figurar como primeira partida do debito da conta seguinte 
a esta. 
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Lisboa, 19 de Abril de 1955. 
(aa) - Manuel Marques Mano 

- Manuel de Abranches Martins (vencido quanta a remu 
nera~~o do consultor tecnico do laborat6rio de an 
lises do Instituto. 
Entendo que essa remunerag~o n~o podia exceder 0 1,! 
mite a que se refere 0 art2. 202• do Decreto-~n~ 
26.115, de 23 de Novembro de 1935, ao caso aplica
vel em virtude do despacho interpretativo do Con ' ~ 

lho de Ministros de 17 de Setembro de 1947. 
A excep~ao prevista na primeira parte da allnea b) 
do mesmo despacho nao abrange a hip6tese vertente, 
porque, embora 0 intere ssado se encontrasse numa si 
tua~ao nao definitiva e de caracter precario, n~ 
por isso a fun~ao deixou de ser exercida com as ca 
racteristicas de permanente, sem limite de tcmpo~ 
desde 1947, e nao como simples presta~ao de servi
~os eventuais. Assim 0 exigia ate 0 facto de os sel' 
vi~os prestados resultarem da natureza organic a do 
Instituto) • 
Tem voto de conformidade do Exm2. Conselheiro Bra
ga da Cruz, que nao assina por nao estar presentee 
(a) - Manuel Marques Mano. 

Fui presente: - (a) - Jose Al~ada Guimar~es. 
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OS DESPACHOS DE DISPENSA DE CONCURSO PUBLICO 

E CONTRATO ESCRITO DA COMPETENCIA DOS DIRECTQ 

RES DOS ORGANISMOS TEM QUE SER SUBMETIDOS A 

"VISTO" DO TRIBUNAL 

Relator:ExmQ.Conselheiro 
Dr. Abranches Martins 

Processo nQ . 1.165/1953 
Sessao de 26/10/1954 

Questao: 

o Conselho Administrativo da Esta~ao Zootecnica Nacional 
nao submeteu a "Visto" do Tribunal os despachos referentes a dispe!! 
sas de concurso publico e contrato escrito nas despesas superiores 
a dez contos e ate ao limite de vinte, no convencimento de que a cog 
cessao estabelecida por l ei ao seu Director de poder efectivar 0 

acto por simples despacho seu, os i8entava de tal formalidade . 

DeliberaQa.Q: 

o Tribunal, com as razoes que se transcrevem, resolvcu: 

o organismo, como se v@ da informa~ao prestada no oflcio 
junto a fls. 103, obteve a autoriza~ao a que se refere 0 art2.72. do 
Decreto-Lei nQ. 27.563, de 13 de Mar~o de 1937, quer dizer, foi dc
f erida ao seu Director, nos terrnos desta disposi~ao, a cornpctcncia 
ministerial estabelecida no artQ. 6Q ., allnea L), do mesmo diploma. 

Entendeu que, em face do disposto naquele art2• 72. , nas 
aquisi~oes inferiores a 20.000$00, nao sendo de exigir despacho mi
nisterial, quanta a dispensa de concurso publico e contrato escrito, 
tambem nao havia lugar ao cumprimento das formalidades impostas na 
allnea c) do mencionado artQ. 62. e no n2 . 2Q . do art2 . 82• do dipl0 
rna em refer@ncia. -
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Mas uma coisa e 0 dito organismo estar autorizado a dispen 
sar-se das mencionadas formalidades por simples despacho do Director 
e outra bern diferente a de fundamentar a respectiva dispensa sobre 
proposta dos servigos e de sujeitar 0 aludido despacho ao visto do 
Tribunal de Contas, tudo consoante 0 previsto nas supracitadas disP£ 
sigoes. 

Dir-se-A que a allnea c) do art2. 62. acima referido ape
nas faz mengao do despacho ministerial, nao havendo que observar, em 
consequ~ncia, 0 que nela se consigna, quando nao exista tal despach~ 

As leis, porem, devem entender-se em termos hc!beis, de L 0-

do que a sua interpretagao nao conduza a solugoes logicamente inad
mlssiveis. Nao faria sentido, na verdade, supor isento das formalid~ 
des em discussao urn simp:es despacho do Director da Estagao Zootec~ 
ca Nacional, quando, no mesmo caso , a elas ficava sujeito 0 despacho 
do Ministro. 

o artQ. 8Q • do Decreto n2. 27.563, no entanto) refere-se a 
despachos des Ministros e de outras entidades, e no nUmero destasnao 
deixaria de incluir-se as que nos organismos competentes se enCOTI
tram no mais alto grau da hierarquia funcional. 

A anotagao a que obriga 0 § Unico do art2. 72• daquele de
creto nada tern que ver com a questao, pois destina-se apenas a habi
litar este Tribunal no sentido de saber, na hip6tese de visto, se~ 
organismos foi concedida a autorizagao de realizarem despcsas ~,ra 
alem de .certo montante sem necessidade de despacho ministerial, con
forme 0 preceituado no dito artigo. 

Nestas condigoes, como nao foram observadas as disposigoes 
legais relativas a concurso publico e contrato escrito em dois f orne 
cimentos de aveia, no montante, respectivamente, do Esc. 15. 32~OO e 
18.882$00, consideram-se irregularmente efectuadas as respectivasde~ 
pesas. 

Nao se v~, todavia, que da irregularidade resultasse pre
jUlZO nem se mostra que houvesse prop6sito de fraude. 

Releva-se por isso, a responsabilidade em que in~orreramos 
gerentes, nos termos do art2. lQ. do Decreto-Lei n2. 30.294, de 2l de 
Fevereiro de 1940. 

Pelo exposto julgam 0 Conselho Administrativo da Estagao 
Zootecnica Nacional quite pela responsabilidadc da ger~ncia no pJrl£ 
do de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1952, devendo 0 saldo,que lhe 
e abonado, figurar como primeira partida do debito da conta seg11.int · 

Lisboa, 26 de Outubro de 1954. 

(aa) - Manuel de Abranches Martins 
- Manuel Marques Mano 
- Jose Maria Braga da Cruz 

Fui presente - (a) - Jose Algada Guimar~es 
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VENC IMENTOS DO PESSOAL DA CASA DE PORTUGAL 

EM LONDRES. SUA LEGALIDADE 

Relator: Exm2. Conselheiro 
Dr. Lemos Moller 

Questao: 

Processo nQ . 444/1953 
Sessao de 19/4/1955 

No r elat6rio da conta de 1952 da Casa de Portugal em Lon
dres levantaram-se duvidas a r espeito da legalidade da concessao de 
vencimentos ~ todo 0 pessoal, incluindo 0 pr6prio gerente, por 58 ~ 
sumir a inexist~ncia de lei permissiva . 

ResoluQao: 

o Tribunal no ac6rdao supracitado efectiva as S8guinteS con 
siderac;;oes: 

No relat6rio dos servic;;os de fls. 2 a 8 vern duvidada a le
galidade da despesa que, na ger~ncia, realizou a Casa de Portugal em 
Londres com os vencimentos do pessoal que nela prestou servic;;o,inclu 
indo 0 gerente. A razao da duvida - di-lo 0 relat6rio - estd na exis 
t~ncia de l ei permissiva, ao abrigo e de harmonia com a qual se pu
dessem ter r ealizado os r espectivos abonos . 

Vistos os Autos e a legislac;;ao aplicavel verifica-se que a 
Casa de Portugal, em Londres, foi criada pelo Decreto n2 . 20.104, de 
25 de Julho de 1931, 0 qual previu, no seu art2 . 10Q. a promulgac;;ao 
de subsequente regulamento. Este foi aprovado em obediancia ao cita
do art2. 102., pelo Decreto n2. 20.325, de 19 de Setembro do mesmo 
ano, e por ele competiu, ou melhor, continuou a competir a Casa de 
Portugal em Londres, por intermedio dos seus orgaos dirigentes e fis 
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calizadores, contratar pessoal, nomea-lo, atribuir fun~oes e fixar 
vencimentos - Decreto citado, art 2 s 192 ., 252 ., 262., 272 • e 362 •• 

Em 1935 0 Decreto nQ. 26 .162, de 28 de Dezembro (que r eor
ganizou os Servi~os do Ministerio dos Negocios Estrangeiros) previu 
a altera~ao do r egulamento de 1931, referindo-se a urn futuro regula
mento para cada Casa de Portugal - artQ. 127Q., § Unico - e alterou 
a org~nica da Casa de Portugal em Londres que ate entao fora adminis 
trada (Decretos nQs 20.104 e 20 .325) por urn Conselho Administrativo~ 
por uma Comissao Executiva e por urn gerente, cada urn com fun~oes ~e
terminadas. Por e ste Decret o 0 gerente passou a ser 0 respons~vel pe 
los servi~os da Casa de Portugal perante 0 chefe da missao diplon:~" tI 
ca e perante a Secretaria do Estado - art,Q . 1302 •• E passou-lhe a com 
petir: a ger~ncia e admiu~stra~ao da respectiva Casa de Portugal; a 
nomea~ao e a demissao dos seus funcionarios; a distribui~ao dos ser
vi~os pelo pessoal; a manuten~ao em dia da contabilidade; a fiscali
za~ao directa e incessante que devia exercer sobre a execu~ao dos ~ 
vi~os, a presta~ao de conta s a urna "comissao fiscal", etc . -

Em 1938, veio 0 Decreto-Lei nQ. 29.319, de 30 de Dezenmro, 
promulgar a lei org~nica do Ministerio dos Negocios Estrangeiros. 

Tambem este decreto previu, no seu art2 . 172., a necessida 
de da sua regulamenta~ao, a qual so veio a ser aprovada em 13 de Ou= 
tubro de 1939, depois do adiamento permitido pelo Decreto-Lei n2 . 
29.510, de 31 de Mar~o do mesmo ano . 0 novo regulamento, aprovado pe-
10 Decreto nQ. 29.970 de Outubro de 1939, no que diz r espeito s Ca
sas de Portugal e tern aplica~ao ao caso dos Autos , mais uma vez pre
viu que cada Casa de Portugal "tera" 0 seu r egulamento ada_ tado ao 
Pals em que exerce a sua ac~ao, devendo nel e ser definidas a sua or
ganiza~ao e fun~oes - artQ . 39Q •• Consequ~ncia deste preceito es a
tui, a seguir, que os servi~os das Casas de Portugal "serao" dese pe 
nhados por funcionarios no nUllero e com as categorias e fun~oes de= 
terminadas no regulamento de cada wna del as - artQ. 71Q .; e que os 
respectivos gerentes "sao" contratados livrement e pelo ~linistro e que 
os mais empr egados "serao", tambem, cont r at ados pelo Ministro rob pro 
posta do r espectivo gerente - artQ . 90Q., postcriormente alterado, a 
tltulo provis6rio, mas sem relev~ncia par a 0 caso dos Autos, pelo De 
creto-Lei nQ. 30.382, de 17 de Abril de 1940. -

Vistas as normas legais a que a Casa de Portugal em Lon
dres devia obedi~ncia nesta ger~ncia, importa reconhecer que, na fal 
ta do r egulamento previsto pelo Decreto nQ. 29 .970 continuou ames: 
ma a r eger-se pelo rcgulama~to de 1931, na parte nao alterada. Mos
tram os Autos que 0 quadro continuou a ser 0 anterior e que nao hou
ve altera~ao de venciment os - alias anualmente aprovados, em propos
ta or~amental, pelo Ministro dos Negocios Estrangeiros . E assim so 
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obedeceu a princlpios gerais de direito. Acresee que , mesmo que n~o 
houvesse regulamento anterior, nao poderia a Casa de Portugal em Lon 
dres, ja em pleno funcionamento, deixar de continuar a ter exist~n
cia legal e de realizar os fins para que fora criada. Toda a lei que 
reconhece urn dire ito l egitima os meios indispensaveis para 0 9aU ~ 
clcio. Nem se poderia responsabilizar a Casa de Portugal em Londres~ 
la falta de urn regulamento futuro, a qual falta,juridicamente,nao liE 
pode ser imputada. 

Os casos concretos constant es dos Autos sobre os contratos 
dos funcionarios e do pr~prio gerente sao ante riores a ger@ncia e e
-lhes aplicavel a mesma doutrina . Dos funcionarios, mostra 0 proces
so que as respectivas fun~6es e vencimentos nT~ figurado, discrimi
nadamente, nos orgamentos que, depois de aprovados n, subiram com as 
contas para julgamento a este Tribunal. Do gerente, diz 0 procosso , 
que 0 seu contrato foi anterior a presente ger~ncia, que se celebrou 
nos termos do Decreto-Lei nQ. 30.382, tendo merecido 0 "Visto" deste 
Tribunal. A verba por que tern vindo a ser r emuner ado - que e a do 
artQ. 37Q., nQ. 2Q. do Capltulo 4Q. do Orgamento do Minist rio dos Ne 
gocios Estrangeiros podia legalmente servir, muito embora se conside 
re que teria side mais correctamente empregada a da allnea b ) do n2~ 
7Q. do artQ. 6Q ., Capltulo 42. do ja citado or~amento : "Despesas com 
a manuten~ao da Casa de Portugal em Londres ••. 

Ainda nesta ger~ncia as remunera~6es abonadas a tr@s fun
cionarios foram pagas por verba difereITte . De novo se chama a aten
~ao do responsavel para esta irregular forma de proceder, a qual , 
alias, foi definida no acordao que julgou a conta de 1950: - "a des
pesa com pessoal deve ser feita conforme a rubrica da dota~~o or~a
mental e ser realizada conforme a r espectiva designa~~o, n~o sendo 
posslvel efectuar qualquer despesa sem que haja descrigffo or~amcntal 
em que ela possa ser compreendida e classificada" . 

Tambem, ainda, em 1952, para documentar despesas de reprc
senta~ao 0 processo inclui simples declara~6es assinadas pcla pessoa 
que as .realizou. Admite-se que nem todas as despesas de representa
~ao, no caso do r esponsavel, possam ser devidamente documcntadas,mas 
so sao de admitir excep~6es fundamentadas . Repete-se, como se fez no 
acordao que julgou a conta de 1950, que "simples declara~6es assina
das pelo responsavel nao podem ser consideradas como docurnentos com
provativos. E acrescenta-se que, salvo motivos excepcionais c de vida 
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mente justificados, a c ontinuagao desta pratica dara origem a aplic~ 
gao das sangoes legais em vigor. 

Pelo exposto acordam os do Tribunal de Contas em julgar An
tonio Bento Franco Mendes pela sua ger~ncia da Casa de Portugal em 
Londres no perlodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1952 
quite com 0 Estado pela indicada r e sponsabilidade, devendo 0 saldo, 
que Ihe e abonado, figurar como primeira partida do debito da co:!ta 
seguinte a esta . 

Lisboa, 19 de Abril de 1955. 

(aa) - A. de Lemos Moller, r elat or 
- Antonio ~funuel Garcia da Fonseca (Vencido quanta s 

despesas com 0 pessoal - Depois do regulamento apr£ 
vado pelo Decret o n2• 29.970 cessou a compct~nciado 
gerente para contratar pessoal, porter passado pa
ra 0 Ministro. 0 pessoal existente foi admitido pOI' 
simples contrato verbal, nao se conhecendo os seus 
t ermos - contra 0 disposto no art 2 • 12. , allnea c) 
do Decreto n2• 26.341 de 7 de Fevereir o de 1936 que 
nao admite contratos verbais que nao passam dum me
ro ajuste verbal. 
Tais contratos estao sujeitos a visto, tendo este fal 
tado com infracgao do art2-. 62., allnea g) do n2• -

e 24 do Decreto n2• 22.257 de 25 de Fevereiro de 
1933. Votei a aplicagao do art2. 22. do Decreto- Lei 
n2• 35.541 de 22 de Margo de 1946 pOI' iguais despe
sas terem side realizadas nas ger~ncias unteriores, 
tendo side de quitagao 0 julgamento das respectivas 
contas ) • 

- Tern voto de conformidade do Exm2. Senhor Conselhei
ro Dr. Jose Maria Braga da Cruz, que nao assina POI' 
nao estar presentee 

(a) - A. de Lemos Moller 

Fui presente - (a) - Jose Algada Guimaraes 
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LEGALIDADE DAS DESPESAS COM IMPRESSOS EFECTUA 

DAS PELAS SECRET ARIAS DOS GOVERNOS crvrs 

Relator: Exm2. Conselheiro 
Dr. Braga da Cruz 

Questao: 

Proccsso n2.355/53 (Recurso) 
Sess~o de 12/4/1955 

Foi interpost o r ecurso pelo Administrador do Cofre Priva
tivo do Governo Civil a uma decisao tomada palo Tribunal de Contas 
no ac6rdao de 22 de Junho de 1954 do processo n2 . 355, que conside 
rou ilegal os dispendios efectuados corn impressos para os sorvi~os 
de secretaria por f aIt a de l ei que permitisse 0 acto . 

ResoluQao: 

o Tribunal de Contas na sessao acirna referida resolveu dar 
provimento ao recurso corn os seguint es fundarnentos: 

Pela sua peti~ao de fls. 71 veio 0 muito digno Agente do 
Ministerio PUblico interpor r ecurso do Acordao de 22 de Junho de 
1954, proferido a fls. 63 do processo de presta~~o de contas n2 .355 
respeitante a ger~ncia de 1 de Janeiro a 31 de Dezernbro de 1953 do 
responsavel Antonio Avelino Joice , como Administrador do Cofre Pri 
vativo do Governo Civil do distrito de Lisboa, na parte em que con
siderou ilegal a despesa f eita com impressos para os servi~os de se 
cretaria, por falta de lei permissiva. 

o recurso f oi interposto emtempo, e 0 competente, nao ha 
circunst~ncia que obste ao conhe9imento do seu objecto , e 0 recorren 
te tern as condi~oes necessarias para recorrer. 

A fls. 74 e 75 acham-se as alega~oes do rccorrente, e de 
fls. 86 a 92 as do r esponsavel, que apresentou tambem os documentos 
de fls. 96 e 97. 
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Alega 0 recorrente, em subst~ncia : 

Que , embora a redac~ao do Decreto-Lei n2 . 37 .340, de 18 de 
Mar~ o de 1949, nao se mostre isenta de reparos , "todavia, desde que 
o l egi s l ador manda que se atenda a natureza da despesa, e indiferen
t e a reparti ~ao ou servi~o que a provoque"; 

Que , nao existindo , como na verdade legalmente nao existe, 
Gabinet e do Gover nador Civil, nao seria posslvel adoptar 0 criterio 
do acordao r ecorrido resul tante para apurar quais os impressos cujo 
encargo e licito sat i sfazer pel o Cofre Privativo; 

Que 0 obje ctiv~ do Decreto- Lei n2, 37 .340, quanto ao ponto 
controvertido, f oi 0 de considerar inercntes ao desempenho das fun
~oe s de Governador Civil as despesas com impressos, visto que no Or
~amento do Gabinet e do Ministro do Interior existe verba destinada a 
impressos, 0 que c onduz a per missao de tais despesas serem supo~s 
pelo Cofre Privativo , 

Que , nao consentindo 0 Ministro das Finan~s 0 reforgo das 
verbas do Or~amento Ger al do Estado para impressos e artigos de e~ 
diente e diver so materi al nao especificado , surgiriam dificuld ..... dcs 
gr aves par a os servi~os dos respectivos departamentos, a manter-se a 
jurisprud~ncia do acordao r ecor rido , 

E 0 r esponsavel al egou : 

Que j amais foi considerada carente de lei permissiva a des 
pe sa r efer ente a impressos nao reembolsaveis; 

Que no or~amento do Cofre Privativo do Gov no Ciill de Lis 
bon. e, ass im, inscri t a a competente verba, de harmonia com 0 dispos
t o no Decret o-Lei n2. 37. 340, de 18 de Mar~o de 1949, publicado para 
e sclar ecer duvidas acerca da interpreta~ao do n2 . 32, do art2, 7922 , 
do Codigo Administrati vo , e de harmonia tambem com a Circular n2 , v
- 3/ 1, Livro 22., de 26 de Abril de 1949, da Direcgao-Geral de Admi
nistra~ao Polltica e Civil , public ada no respectivo Anuario, ano 422., 
a page 406; 

Que nos or~amentos e contas dos anos anteriores foi sempre 
inscrita e gasta id~ntic a verba destinada a aquisi~ao de impressos , 
t endo as r espectivas contas de ger~ncia sido aprovadas pelo Tribunal 
sem qualquer r epar o; 

Que , sendo da compet~ncia do Governo Civil a concessao de 
licengas policiais (n2• 142• do art2, 4082, do Codigo Administrativ~ 
os impressos par a as mesmas sao despesa inerente ao desempenho das 
fun~oe s de Gover nador Civil ; 

Que , nao existindo , nem legalmente , nem de facto , Gabinete 
do Governador Ci vil, impossl vel seria apurar quais os impressos cujo 
encar go seria llcito ou nao satisfazer pelo Cofre Privativo . 
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Apes vi sta final do processo ao digno Agente do Ministerio 
PUblico, e aos Mer iti ssimos JUlzes , veio 0 processo concluso para~ 
garnento. 

Tudo vi sto , ponderado e discutido : 

o Decr eto-Lei n2.. 27 .424, de 31 de Dezembro de 1936, que -
provou 0 Codigo Administrativo, no seu capitulo - "Finangas 10ca.i.s Yf 

vei o estabel ecer, no art2. . 362. . que : 

"Enquanto nao e inscrita no Orgamento Geral do Estado a 
verba-par~~~ento da~~~spes~s dos governos civis, havera nos ~os 
mos urn cofre privativo, a cargo do secret&io" 

Dest a r edacgao de tal preceito de lei se v~m, bern clarameg 
te, os fins e motivos da criagao destes cofres, cujas receitas e de~ 
pesas logo 0 r eferido Decret o- Lei especificou nos seus artQs 372. . C 
382.., incurnbindo , no seu art2. . 392. . , a sua administragao aos secreta 
rios dos gover nos civis . 

o actual Codi go Administrativo, aprovado palo Decreto-Lei 
n2.. 31.095, de 31 de Dezembro de 1940, nos seus art2.s 790Q• a 7952.., 
r eproduz 0 que 0 re f eri do Decreto- Lei nQ . 27 . 424 estatuiu sobre as 
r eceitas, despesas e administragao destes cofres . 

Diz 0 art2.. 4132. . do mesmo Codigo Administrativo que 0 ex
pediente do Governo Civil cor re por uma secretaria privativa, dirigi 
da por um secret ario, mas nem esse artigo, nem qualquer outr~ precer 
t o l egal, concede autonomia aillninistrativa a tais secretarias . -

Havendo si de i niciada a inscrigao de verba no Orgamento ~ 
ral do Estado par a al gumas das despesas dos Governos Civis, embora 
com dot agoes insuficientes , surgiram duvidas acerca da interpretagao 
do n2.. 32.. do art2.. 7922.. do Codigo Administrativo, as quais ve1Dp~r 
cobro 0 Decret o-Lei n2.. 37. 340, de 18 de Margo de 1949, determinando 
que : 

"Alem das despesas expr essamente referidas no art2. . 7929. . 
do Codigo Administ rativo, consideram- se inerentes ao desempenho das 
fungoes de Gover nador Civil todas as despesas da mesma natureza das 
inscritas nas 2~ . e 3~ . classes do orgamento do Gabinete do Ministro 
do Interior, e as de grande representagao do Governo Civil" . 

E em t al or gamento se v~ e esta expressamente inscrita ver 
ba par a impressos , 0 que si gnifica serem legalmente feitas pelos Co= 
fres dos Governos Civis as despesas com a sua aquisigao, visto a lei 
as considerar "i nerentes ao desempenho das fungoes de Governador Ci
vil", 0 que nao pode t er outr~ significado que nao seja 0 de dospe
sas dos Governos Civis , pois que todo 0 exped~~pte destes corre pela 
secret aria privativa (art2. . 4132. ., ja citado) , nao havendo, como nao 
ha, Gabinet e do Governador Civil. 
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Nem se diga que, existindo urna dota~ao especial no Or~ameg 
to Geral do Estado para as despesas com impressos, tal dota~ao inibe 
despesar impressos pelos Cofres Privativos, e fora de tal dota~ao, a 
qual, insignificante e minguada como vern sendo apresentada, so em uma 
muito pequena parte e capaz de satisfazer as despesas com impressos 
que sao imprescindiveis para actos que nos Governos Civis hao obr~ 
toriamente e por l ei que ter seguimento. 

Para alem dessa pequena dota~ao e imperioso ir buscar a V8!:, 
ba ao cofre do respectiv~ Governo Civil, cofre expressamente cria rl.o 
"para pagamento das despesas dos Governos Civis", e cujos saldos ar-1l 
ais constituern receita do Estado. 

Continuando a lei a manter a exist~ncia dos Cofres Privati 
vos, apesar de j~ iniciada a inscri~ao no Or~amento Geral do Estado 
de verba para alguns pagamentos das despesas dos Governos Civis, ( e 
tenham-se sempre presentes os fins e motivos da cria~ao dos Cofres,e 
termos em que tal cria~ao foi feita), isso so pode significar quehffo 
tais Cofres que satisfazer os pagamentos das despesas legais dos Go
vernos Civis que aquela verba nao comporte ainda . 

Pelo exposto dao provimento ao recurso, declarando legal a 
despesa feita com a aquisi~ao de impressos para os servi~os da S cre 
taria do Governo Civil de Lisboa. 

Lisboa, 12 de Abril de 1955. 

(aa) - Jose Maria Braga da Cruz, relator 
- Antonio Manuel Garcia da Fonseca (Vencido. - 0 art2 . 

12. do Decreto-Lei n2• 37.340 de 18 de Mar~o de 1949 
como nele se l~, definiu, determinou quais as "desp~ 
sas inerentes ao desempenho de fun~oes de Governador 
Civil" e diz que alem das constantes do art2 .792 do 
Codigo Administrativo sao "as despesas da mesma natu 
reza das descritas na 2S. e 3~. classes do or~amento 
do Gabinete do Ministro do Interior. Todas estas des 
pesas j~ eram obrigatorias pelo art2 . 7922. citado c 
SO elas podiam ser pagas - art2. 7932 ., n2• 2 do me~ 
mo Codigo. 

o art2. 162. do Codigo Civil contem urn principio 
universal de direito, ao mencionar 0 texto da lei, a 
sua letra, como 0 seu primeiro elemento interpretati 
vo. 

So quando nao possa ser entondido pclo texto re 
recorre a ratio l egis, a inten~ao do legislador. ~ 
possivel opor esta , aquele . Se 0 legislador nao sou 
be exprimir-se com clareza ou melhor: se saiu 0 con 
tr~io do que se pretendia, prevalece sempre 0 tex= 
to, quando claro. E 0 citado art2. 12. nao revogou, 
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nao alter ou , nllo substituiu 0 art.2 , 792.2, n.2 , 3 - q..e 
ficou com todos os seus requisitos - pois ele e in
terpretativo e nao inovador, Limitou- se a alargar a 
ultima parte deste artigo, ampliando 0 conceito de 
IIdespesas inerentes ao desempenho das fungoes de Go 
vernador Civil"; e como estas ja eram vbrig:->.tbri,,-s 
nao f oi 0 art .2 , 1.2, que como tais as considerou,pois 
nada diz, 

A despesa em causa - impressos - nao tern a mesma 
natureza dos impressos r eferidos no art.2 . 6.2. n.2 , 1 
do orgamento citado, por estes nao serem reembols~
veis, recuperavel 0 seu custo e nllo serem necessaJ.'! 
os para com el es se praticarem actos de aruninistra
~ao - como passaportes , licengas etc . Eles so sao u 
sados nas secr et ari as dos governos civis. 

Ha outros impressos nao reembolsaveis, mas tam
bern de natureza diforente dos daquele art.2 , 6.2, n.2. , 
1 - por ser em necessarios a pratica de actos admdIis 
trativos, As despesas da 2§ , e 3§ . classes do ja cI 
tado or~amento dao ao art.2 . 1.2., em causa, urn largo 
obje ctiv~ e a. ultima parte do n.2, 3 do art.2. . 792.2. . -
unica interpretada - urn muito al argado conceito). 

- Manuel de Abranches Martins 

- Manuel da Cunha e Costa Marques Mano (Votoi 0 alias 
douto acordao que antecede pelos fundamentos nolo ~ 
duzidos e ainda pelos seguintes: sendo obrigatorias 
as despesas a fazer pelo cofre do Govorno Civil "cpe 
nao estejam dotadas no Orgamento Geral do Estado " 
(art.2. 792Q • do Codigo Administrativo) e, portanto, 
nao f acultativas (artQ • 675Q .); nllo podendo ser pa
gas pelo Cofre senllo as obrigatorias (art.2., 793.2.,); 
e vindo 0 Decreto n.2. 37.340 incluir aquelas (e, on 
tre elas, expressamente as de impressos) entre as 2 
brigatorias; - as despesas com impressos passaram a 
poder ser pagas pelo Cofre 0 a despesa e portanto , 
legal. ) 

- Jose Nunes Per eira 

- Ernesto da Trindado Pereira (Vencido. 0 art.2. . 792.2. . 
do Codigo Administrativo enumera as despesas obrig~ 
torias do Cofre Privativo (correspondOncia 0 trans
portes, mas estes so quando n~o hajam de sair de ~ 
bas daquele Orgamento), Em seguida, 0 nQ. 3.2. , versa 
de f orma generica as dospesas inerentes ao desompc
nho do cargo de Governador Civil, mas repetindo co
mo condi~ao , para cabcrem ao Cofro Privativo, que 

25 



BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

nao estejam a cargo de outra entidade, nem do Or~a
menta Geral do Estado. 

E isto a que se l~ na lei, que quis observar as 
regras fundamentais da contabilidade publica, pais 
estas nao admitem a possibilidade de uma duplica~ffo 
de dota~oes - uma mesma despesa arbitrariamente pa
gavel par varios cofres, a que traria a desordem 
contabilidade do Estado, comprometendo princiPios~ 
damentais . 

Em 19 de Mar~o de 1949, foi publicado a Decreto
- Lei nQ . 37 .340, que nos da no r~lat6rio a seu ol
jectivo : "Tendo surgido duvidas acerca da interpre
ta~ao do ~Q . 3Q• do artQ. 792Q• do C6digo dministr~ 
tivo • •• " 

Eis a objecto do Decreta-Lei: esclarocer as duvi 
das suscitadas na interpreta~ao desse ntimero 32 • E 
assim, interpretativo - e nada mais. 

E para tal fim, a decreta dis poe que alem das des 
pesas expressamente referidas no artQ. 792Q. do c6~ 
digo Administrativo,consideram-se inerentes ao de~ 
penho das fun~oes de Governador Civil todas as dcs
pesas da mesma natureza das inscritas nas 2~. e 3~. 
classes do Or~amento do Gabinete do ~linistro do In
terior, e as de grande representa~ao do Governador 
Civil" . 

Como se v~, nao se da nova redac~ao ao artig~ncm 
ao ntimero 3Q ., par forma a alterar a sua economia,o 
seu entendimento geral, apenas se esclareceram dUv~ 
das na interpreta~ao do n2 • 3Q . , mencionando oxpre~ 
samente mais algumas despesas que se consideram in£ 
rent es ao desempenho da fun~ao de Governador Civil, 
individualizando-se pela refer~ncia s da mesma na
tureza inscritas nas classes 2~ . e 3~ . do Or~amento 
do Gabinete do Ministro . 

As despesas ja expressamente mencionadas no art~ 
792Q. acrescentou outras inerentes quela fun~~o 
mas sem declarar invalidadas as condi~oes claramcn
te estipuladas para que as despesas inerentes w car 
go possam ser pagas pelo Cafre: n~o estarem a cargo 
doutra entidade nem terem dota~~o no Or~amento Ge
ral do Estado. 

E neste Tribunal estao as processos de contas em 
que surgiram as tais duvidas de interpreta~ao e mo
tivaram condena~oes par se pagarem pelo cafre priva 
tivo tr~s especies de despesas: gastos cOnfidenciais 
e reservados, subsldios a cofres e despesas de re
pre sent a~ao • 
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Por isso Inosmo 0 DQcreto- 1ei determina que se aplica 
aos processos cujo ju1gamento se efectue depois da 
sua entrada em vigor - 0 que permitiu revogar as de
cis5es condenat6rias nos rccursos interpostos pelos 
interessados . 

Mas urn exame dos or~amentos leva inevitavelmentea 
essa mesma conclusao. 

Realmente, as classes 2§. e 3§ . do Or~amento Ga 
binete do Ministro do Interior compreendem as seguiQ 
tes despesas, resumidamente : 

CLASSE 2§ . 

- Aquisic5es de uti1iza~ao permanente - 1) M6veis 
- Despesas de aquisi~ao e aproveitamento de material 

- 1) Semoventes 
2) M6veis 

- Material de consumo corrente - 1) Impressos - 2) 
Artigos de expediente, etc . 

CLASSE 3S!, . 

Despesas de comunica~5es - Correios - Talegrafos -
Te1efones - Transportes - Encargos administr tivos 
- 1) Pagamento de servi~os e encargos n~o cspcci
ficados . 

- Outros encargos - 1) Gastos confidenciais e rese~ 
vados - 2) Subsldios a cofres. 

Todas as despesas desta natureza passaram a sar 
obrigat6rias para 0 Cofre Privativo dos Governos C1 
vis , como inerentes ao desempenho da fun~ao de Go~ 
nador Civil? 

Ainda ninguem ate hoje 0 sustentou. 
E for~oso seguir a negativa . 
o conteudo e 0 alcance do Decreto-Lei resultam 

clarlssimos quando se confrontam essas despesas das 
classes 2~ . e 3~ . , com as inscritas para os Govcrnos 
Civis no Or~amento Geral do Estado, e vemos assim 
que : 

- Aquisi~ao e conserva~ao de m6veis - despesa a c 
go das Juntas de Frovlncia,consoante jg 
risprudoncia paclfica deste Tribunal, 

- Conserva~ao , repara~,:ro e manuten~ao de autom6veis 
nao tern verba inscrita no Or~amcnto G~
ral do Estado para os Governos Civis,nen 
podia ser considerada pelo C6digo Admi-
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nistrativo por s6 terem sido atribuldos 
os velculos aos Governad es Civis por 
altura da data do Decreto-Lei; 

- Despesas de Impressos e Expediente - tem dota~~o 
no Or~amento Geral do Estado para os G£ 
vernos Civis, 

- Despesas de transportes - a ~~rgo do Cofre Priva
tivo , umas, e outras a conta do Or\amen 
t o Geral do Estado, como manda 0 art£. 
792Q • ; 

- Subsl dios a Cofres - sem dota~ao no Or~amento Ge
ral do Estado para os Governos Civis; 

- Gast os confidenciais e reservados - Idem, idem . 

E 0 decreto acrescenta as despesas de grande re
presenta~ao do Govcrnador Civil . 

Deste exame resulta claramente que a combina~ao 
do artQ . 792Q . , Decreto-Lei nQ . 37 .340 e Or~amentos 
nos da como dcspesas com os n3quisitos daquele arti 
go , int erpretado este consoante 0 Decreto-Lei e K 
f ace dos Or~amentos : 

a ) - Despesas de conserva~ao, manuten~ao e repnr~ 
dos autom6veis, entao recentemente adquiridos; 

b ) - Gastos confidenciais e reservados, ate ent80de 
i legalidade declarada; 

c) - Subsl~ios aos cofres , igualmente considerados 
i legais; 

d) - Despesas de grande representa~ao do Governadar 
Civil , tambem julgadas ilegais; 

Isto e : 0 decreto disse e abrangeu tudo 0 gre 
qui z dizer e abranger naquele ana de 1949 em que 0 
problema da administr ac;ao nao foi propriamcnte 0 cbs 
impressos, como 6 publico e not6rio •.• 

Uma das minutas nos autos diz que 0 Decreto "c&a 
r ealmente mal feito" . 

A meu ver , s6 resulta mal feito quando dele 00 

quer extrair 0 que la nao esta, que e 0 refor~o de 
dota~oes insuficientes . 

A lei interpretati va nao diz mais do que dizia a 
i nterpretada . 

Votei, port ant 0 , a confirma~ao da decisao rec r 
rida , pelos meus pr6prios fundamentos e palos 
venho de resumir . 
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- A. de Lemos Moller . (Votei 0 provimento do rocur
so pelos fundamontos do douto acord~o quo 0 deci
diu e, ainda porque a correc~~o gramatical nn in
terpreta~ao dos textos e a inteligibilidade da dou 
trina que deles se extrai so s~o compatlveis, a 
me~ ver, com 0 rcconhecimento de que e iniludlvel 
a inclusao pelo Decreto- Lei nQ . 37 .340 de despe
sas que antes eram facultativas para 0 Cofre dos 
Governos Civis e que depois da publica~ao do refe 
ride decret o passaram a ser obrigatorias para 0-

mesmo Cofre sendo assim nao posso deixar de CO[1-

cluir pela l egalidade das despesas realizadas p~-
10 Cofre do Governo Civil de Lisboa . Corrijo e de 
fino agora molhor, do harmonia com os elementos 
de aprecia~ao trazidos em recurso a este Tribunal 
e nele devidamente ponderados e discutidos, 0 vo
t o de vencido que dei no julgamento do processo 
em primeira inst~ncia). 

- Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimaraes. 
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DE VEZ &'1 QUANDO ••• 

A ACQAO C01JSULTIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ATRAvES DOS T&\1FOS 

por 

Joaquim Delgado 

- 1 -

Em todos os tempos a Administra~ao te¥eos seus Cor s Con
sultivos, constitu:tdos por tecnicos especializados, destinados ad 
pal'ecere,s sobre os varios as suntos que corr em pelos diversos 
mentos, ficando, assim, habilitada a decilir , com just'~a, 
mas que se Ihe apresentam. 

Vamos tratar, como e natural, da fun~ao 
prende com a compot~ncia do ':'ribunal de Contas. 

- 2 -

e 

A reforma pom'J<:lina , operada pela Cart de Lei de 176 , c_ 
tinguiu as Contas do Relno e criou em sua substitui~~o 0 Re~l ~ ari
Tornava-se necessario, cumo entao se r econheceu, estabelece~ ormes 
para uma mais regular e exacta arrecada~ao das Rendas que con tit ' ~ 
o Erario PUblico. 

Embora r espeitando-se os direitos e C5 factos , pretend" "-<;e 
que 0 processo da arrecada~ao dus receitas f03se breve , que as d yi
saes respeitant es a tais negocios nao admitissem diJ .~aes , pclas con 
sequ~ncias perniciosas que da:t advinham. -

Eram estas, em r esumo , as razaos determinantes da r efor 
de Pombal em Dezombro de 1761. 
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- 3 -

No tltulo I, lQ. item da Re forma , fixa-se a jurisdig~o do 
Conselho do. Fazenda, qU8 se integrou no Erario . Desde ent~o 86 oste 
Conselho ficou com compc'~,~ncia para conhecer sobre a materia. da arre 
cadag~o de bens, r endimentos e direitos reais, isto e, em tudo cpa se 
relaciona.sse com as fj .nar:\.tl.s publicas. Era ao Conselho que estava co 
met ida a funQ ao copsu~tl!:Q.. ' 0 Conselho c',nhccia em Unica instAncia-:
s6 nos casos em que c:.ssim 0 entendesse r ('correria a C()n!?~ta ao rei. 

Para isso, p.ra nec(:.3 sario que se tratasse de assuntos .I.e 
fossem dignos de tal consulta. 

- 4 -

Em 18 dv Setembro de 1844 foi public Q~o 0 Decreto que org~ 
nizou os servigos da Fazenda Pdblica. 0 Real Erario e 0 seu Conselho 
de Fazenda desaparecorrun, cr:i_ando--se 0 Conselho Fiscal de Contas . Em 
27 de Fevereiro do ana imej::','~ o publica-se 0 Regulamento para 0 Trib.:! 
nal (Conselho Fiscal de Contds). A Gste corpo institucionul for am a
tribuldas funGoes consultiv08 (artQ .s 24Q • e 25Q.). 

As materias respei~antes as consultas eram as mais varia
das. Se muitas 5 3 destinavam a. resolver problemas de ordem fin eei-
ra .o outras porem, tr,),tavam de assuntos '1\.~e nada tinham de co e 
esta. 

Dos Livros r espectivos, existentes no Arquivo Ger 
cre";emos abaixo a lguns casas que forrun objecto de consult 
res obtidoG. 

, 
paree -

T. C. - Arqui vo 

Consulta nQ .75 - a pag:.:.. '/2 v. 

Sobre a pretensao do Vis conde de sa da 
do a pagar a Fazenda os direitos das mere 
lhe for am conferidas dGseja ~c fag en 
de que e credor pelo r undirnento do bens 
tempo de D. ~llguel, bens que erum e sou 
Lopes e ainda nao r estitu{dos . 

as 

air:> _ .3 ten· 
5 honori.:ica.3 cpe 
ntr na quro tia 
sequestr~do~ ~o 

ai Faustino '" ve 
Ouvida a RepaL'U_Siao e 0 Procurador Cera - da Coroa 0 

bunal deu 0 seguinte 

Parecer: Cl.ue se l eve a presonga de Sua oestade 0 proces
so da liq1.:.l.dagao no sentido do qu pc.3 0 suplicante, 
2-6-1845 - Cons. os Visconde de Olireira, enezes {) Ca.sta
nheira. 
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T. C. - Arquivo LQ. lQ. do Reg. to de Consultas 

Consulta nQ.61 - a pags . 64 

Sobre a pretensao de Joaquim Ant6nio dos Santos, Benefi
ciado da 19s. de s~o Tiago de Lisboa, de que lhe ~mco~ 
grua correspondent e ao diz~p que se lhe extinguiu por lei 
expressa. 

o Tric1J:-: al, ouvido 0 Procurado r Geral dn Coroa e c.'I." J.n 
do as disp'_) si~oes do. Lei por uma das suas r"",parti~(5-..<· , 1 
de 

Parecer: que devera r equerer pela Secretaria de Estado os 
Neg6cios Eclesi1sticos e de Justi~a a quem compete defer~ 
-lhe havidas as informa~oes necessarias . 

Resolvido em 12-111-1845 pelos CO~8 .0S Albano da Silvei
ra Pinto, Menezes e Castanheira . 

T. C. - Arquivo 

Consulta nQ.82 - a pags. 78 

Acerca dn re stitui~ao que pretende 0 p. e AntOnlO Joaquim 
dos Reis de 340 Pe~as de 7.500 rs. que lhe foram tiractas 
no tempo do GovQ. Usurpador, enquanto esteve preso em S. Jg 
liao da Barra . 

Consultado 0 Procurador Geral da Fazenda para informar, 
o Tribu~al foi de 

Parecer: Que conformando-se com as r espcstas fiscais 0 pa
gamento e de jllsti~a porque importa wna das restitui~oes 
ordenadas pele Decreto de 23-11-1831, mas segundo as poss~ 
bilidades do Tesouro PUblico. 

20-6-1846 
Cons.os Visconde de Oliveira, Albano da Silveira Pinto, 

Menezes e Castanheira . 

T. C. - Arquivo 

Consulta nQ.9l - a pags . 84 

Acerca rig, pretensao do Capitao Lang - e.o navio Percupine 
que foi ap.cesado na Baia em 1823 pnra at: stec:iJoonto das tro 
pas ali estacior:c3.das . 0 Tribunal e de pnrecer que 0 inte:' 
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ressado deve primeiro dar cumprimento a urn despacho que 0 

mandou selar os documentos que apre entou, scm 0 que n~o 

pode ter andamento a consulta . 
Lxs. 27-6-1845. 
Cons.OS Vi:::;conde de Oliveira, Dr. Albano da Silveira Pin 

t o, Mene~es e Cast nheira . 

T. C. - Arquivo 

Consulta nQ·.98 - a pags. 90 

Acerca do re~uerimento em que 0 aspirante de l~ . cJ ~sse 
Antonio Jose Tinoco, pede a gradua~~o de 3Q • oficial , ale
gando nao ter side abrangido pelas ~timas promo~oes a que 
alias se julgava com todo 0 direito . 0 Tribunal, depois de 
ouvir 0 Director G.9.S Reparti~oes e 0 Procurador Geral da F~ 
zenda, considerando a gradua~ao uma merc§ honorifica e 0 
estarem completos os quadros e de 

Parecer: Que deve ser indeferida a pretensao por nao esta
rem vagos lugares daquela categoria. 

28-7-1845 
Cons.OS Visconde de Oliveira, Albano da Silveira Pint~~ 

nezes e Castanheira. 

T. C. - Arquivo tQ . lQ. do Reg. to de Consultas 

Consul ta nQ.1l7 - a pags. 114 v. 

Acerca da hl(;onveni~ncia de que os empregados do mesmo 
Tribunal se conservem em comissao em Reparti~oes r stranhas 
quando nas suas se experimenta a maior falta <it:! se'. ventua
rios . 0 Tribunal considerando que 0 seu primeiro e pri.nci
pal dever t 0 de inspirar no animo cos empregados das suas 
Reparti~oes amor e zelo polo servi~o , toma-los assidl~I)S 0 

efectivos mas sem exigir doles main do que as humannG )r
~as e por que nao podem os servi~os fazer-se com metadc dos 
90 funcionarios do seu quadro 6 de 

Parecer: Que 0 Chefe do. Reparti~ffo que apresenta a consul
t a deve ser atendido por Sua ~gestade em resolu~ffo quo se 
deva tO~9.r para man dar r egressar esses f.mcionarios em Co
missffo . 

9-9-1845. 
Cons. os VisCCdrte de Oliveira , Albano da Silveira Pinto, 

Menezes , Casta~~eira, B rao de Porto Moz . 
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T. C • - Arqui vo L2 . 12. do Reg . to dc Consultas 

Consulta n2.135 - a pags . 123 v. 

Sobr e a pretensao dos interessados nas presas feitas na 
Conquista de Cayana em 1808. 

Ouvida a Repartigao e 0 Procurador Geral da Fazenda oTri 
bunal e de 

Par ecer: Q'18 tendo 0 produto de tal apresillllcnto dado oIl~Ta 
da no Er ar i o do Rio de Janeiro , e estando Portugal s ~"~ \: 
do do Est ado do Br asil , nao e ao Tesouro Pu~lico Portugu s 
que compet e a r estit uigao . 

24-V-1844. 
Cons .os Visconde de 01ivei!'a, Albano da Silveira Pinto, 

Cast anheira , Menezes , Barao de Porto de Moz. 

At ente- se no assunto da Consultu n2 . 117, de 1845 . 

Ja entao se fazi~~ sentir os efeitos perniciosos dtls sal
das dos funcionarios do Trib·~al para 0 desempenho de Comissoos de 
servigo, sem limitagao de tempo , mantendo os comissionados 0 direito 
ao seu lugar, que nao poderia ser preenchido . Pel0 que se v~, metade 
do pessoal do quadr o ser via em comissoes de servigo . 

A actual l egislagao do Tribunal de Contas nao consente si
tua~oe s dessas (art 2• 212. do Decreto com forga de lei n2. 22.257 , de 
25 de Fever eiro de 1933). 

- 5 -

Em 10 de Nov~~ro de 1849 criou- se 0 Tribunal do Contas,do 
saparecendo 0 Tribunal do Conse1ho Fiscal de Contas . Os varios rcgi: 
mentas que vigor aram mantiver am- lhe as atribuigoes de consu.1.+a sobre 
t odos os neg6cios que 0 Governo the cometesse para tal rim 112. 9 dos 
ar:-,2s 142. e 1392• e seus §, de 1859; n2 . 9 do art2 . 142• de 1869; 
art 2s 192 ., 1702• e 1712. de 1878; art2 . 1922. e seus §§, de 1886) . 

Continuava a nao haver restrigocs quanta a mat ria de 'on
sult~s . Nao dese j amos al ongar este trabalho com mais transcri~o0 ~ P£ 
r a confirmar a afirmagao feita . 

;.b!I":iJ:.l" ~ s>- por e'm, urna excepg1!o para a que teve 0 n2. 488, ja 
pela nat~reza do seu assunt o ja porque diz respaito a urn funcionario 
que f oi do Tribunal de Contas . 
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Consultando Sua ~fugestade ace rca do requerimcnto do 
32• contador Antonio Muller, em que pede .~.,~ s"r pt? 
vidn n) l1.~c.r rk ~Q . C ·ntl"..d r inuupcndcntl.. I nt \ dG 
c-: ncurso . 

"Com portaria do Ministerio da Fazenda de 24 de Mar~o fin
do f oi r emetido a este Tribunal, para consultar com 0 seu pare~p.r~ 0 

r equer imento do 32• "'ontador , A. Muller, que pede p; ... <'.. scr pr ··;CJ c'l 

22. contador na prime i r a vacatura que ocorrer, indeoendenteme.: ~ te 
novo concurso , em vista das p:r;'ovas que dera no precc.,jente a que c .. -
correu" • 

"Opoe- se a esta pretensao a disposi~ffo terminante do art2 . 
462• do Regimento de 21 de Abril de 1869." 

"Opoc-se i gualmente 0 programa actual aprovado pelo Tribu
nal que , conforme 0 esplr it.o daquelc artigo, nuo aceita as provas e 
qualifica~ao de urn concurso para novas vacaturas, c se as aceitas~e 
abrangeria t odos os candidatos sem distin~ao; cessaria, alem disso,o 
estimulo que os concur sos of ere cern de bern servir e dcscmpenhar 0 s u 
car go, par a ser cl evado aos superiores , se os empregudos fossem d s
pachados s em se sujeitar em a provas sucessivas da sua capacidade e 
zel o, e fic ari am desta sorte prejudicados os mais habeis . " 

"Por t ais motivos nao pode 0 Tribunal ser favor.(ve1 a pre-
t ensao do suplicante , nao obstante recoru1ecer que ele c~pre c os 
dever es de urn empr egado as siduo e trabalhador . " 

"V. t-1agest ade , porem, mandara 0 que far devido. ' 

Est e pa~ecer foi votado em sessao de 10 de Abril de 187? e 
assinado pel os Conselheiros : Antonio de Paiva (p~esidente) 
de Alber garia ; A. Rodrigues Sampai o; Alberto Morais Carvalho; 
pa Pimentel ; A. Barj ona de Freitas . 

Doutrina sal utar a desta; Consulta; que bern me co ~tar 
sempre present e nos nossos eSPlritos . 

- 6 -

Pr oclamado 0 regime repub1icano em 1910, 0 Tribunal d~ ~oQ 
t as fo i exti nt o e crindo em sua substitui~ao 0 Conselho Superior an 
Administra~ao Financeira do Estado (Decreto de 11-4- L911) e 0 s . 
giment o f oi apr ovado pelo Decreto n2 . 1 . 731, de 17 ~ Agosto de 1 15. 
o Decreto n2• 5. 525, de 8 de Maio de 1919 remodelou os servi~os 
C. S. h. F. E. que passou a denominar-se Conselho Superior __ d __ ~.~~ 
gas. A fun~ao COnE" l l:! :,iva manteve- se, mas agora restrita aos 
t es pont os : 
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a) - Duvidas que as Reparti~oes de Contabilidade dos diver-
50S Ministerios tiver em sobr e a liquida~~o das despesas; 

b) - Sobre a abertura de creditos extraordinarios; 

c) - Sobre os or~amentos do Estado e projectos de lei que 
importem aumento ou diminui~ao de r eceita ou despesa . (art2. 62. do D~ 
creto de 11 de Abril de 1911; art2. 132• do Regimento de 1915 e art2 . 
102• do Decreto n2. 5.525). 

As consultas referidas na allnea c) tornaram-se facultati
vas (§ Unico do art2. 102• do Decret o n2. 5. 525) . 

Apesar do que dispunham os proceitos l egais indicados , 0 ~ 
selho dava pareceres sobr e materia ostranha a sua compet~ncia, e ace! 
tava Consultas f ormuladas por entidades que, por lei, 0 nao podiam fQ 
zero 

Eram frequentes as consult as enviadas por outras entidcdes , 
que nao as Reparti~5es de Cont abilidade , como sejam a Direc~50 - Geral 
da Fazenda PUblica, Governadores Civis, Direc~~o-Geral de Instru~ffo 
Secundaria, Superior e Especial, como se po de ver pela colec~50 de con 
sultas expedidas pelo C. S. A. F. E. -. 

- 7 -

Integrado no vasto plano de r efor mas financeiras ad~s 
desde 1928 pelo actual President e do Conselho , publicou-se 0 Dec~to 
n2. 18.96? ) de 25 de Outubro de 1930 que estabeleceu a antiga deno~
na~ao de Tribunal de Contas, "nao por ser antiga , mas por ser a IIDTh _ 
e a mais propria". Desapareceu assim, 0 C. S. F. 

Como e natural, a nova Institui~ao t ambem foram atribuldas 
fungoes de c ~~~lt~ (art2• 162.). 

A compet~ncia nessa materia, em rola~ao ao que vigorav~ an
teriormente foi diminuld~ . Os assuntos mencionados na allnea c)domti 
102• do Decreto n2. 5.525 for rum pura e simplesmente eliminados . 

Alem das Rep. da Direc~ao Geral da Contabilidade, as entida 
d88 administrativas dos servi~os autonomos trumbem podiam cons tar s£ 
bre as duvidas que tivessem na liquida~ao das suas receitas e des~. 

A r e::p onsabilidade das reparti~(3es da DirecCff10 Geral d CO!! 
tabilidade PUblica na rcaliza~ao de qualquer despesa, cessa desd~ que 
procodam de acordo com os parecer es dados e depois de homologados pe-
10 Ministro das Finan~as. (art 2• 222 . do Decreto n2. 18.381, de 24 de 
Maio de 1930). 

Muito embor a a lei fixasse quais as entidades com capacid"
de para consultar, assim como os assuntos sobre que podia dar parecer 
a verdade e que 0 Tr'ibunal de Contas, nos primeiro'" tempos apos a pu
blica~ao do Decreto n2 . 18. 962, aceitava Consultas feitas por entida-

9 
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des difer entes das mencionadtis no seu artQ . 16Q• e outras tratando 
de assllntos estranhos a matel'ia no meSIID artigo menei onada, 0 que se 
pode confirmar consultando a colec~ao de consultas do ano ucon nico 
de 1930-31. 

Os servi~ os do Tribunal de Contas foram reformndos pelo D~ 
creto nQ. 22.257, de 25 de Fevereir o de 1933 . 

A partir desta data, so a Direc~ao Geral da Contnbilidndc 
Pu'blica t em compet~nc ia par D.. c onsultar 0 Tribunal (artQ• 6Q ., n2 . 1, 
allneas a ) e b) e artQ. 22Q . do citado Decreto nQ . 22 . 257). C 1..0 :10-

vidade apareceu pela primeira vez na legisla~ao do Tribunal d~ ('('n
t a s a possibilidade de ser consult ado sobre a noce8sidade da ~,·i

tar determinado diploma a "Visto" (parte final da cltada allnea c.:.» . 

- 8 -

A fun~ao consultiva do Tribunal tern vindo a diminuir d re 
f orma par a r eforma. 

Por sua vez, a Dire c~ao-Geral da Contabilidade PUblica qu~ 
se deixou de c onsultar 0 Tribunal. No ano de 1953 nao fez nenhum: 
consulta . Em 1954 onviou ~p~ a que 0 Tribunal nao deu parecer pclas 
razoes que invocou. No dec orr er do ano de 1955, e ate ao momento om 
que escrevemos, a Contabilidade PUblica tambem nao teve motivos para 
consultar 0 Tribunal . 

E ainda bern que assim e, dizemos nos , pois 0 corpo d jul
zes do quadro do Tribunal de Contas nao se pode considerar demasiado 
paY'3. 0 despacho de mais de 33 If':J. pare ceres anuais sobre r isto" c 
para 0 julgamento de centenas de processos de contas, recursos e ou
tros processos especiais. 

- 9 -

A vida administrativa da na~ao cada vez se torna mais com-
plexa. 

A legisla~ao existente forma uma vasta e luxuri- ~c flares 
t~, denslssima , diflCil de penetrar, como ja a notou 0 Mini~vro das 
Finan~as. A falta de prepara~ao tecnica de muitos funcionarios 6 no
t6ria (hoj e , tal pre~ara~ao equivalo quaso a uma formatura ••• ) . Como 
ccnsequ~ncia, as duvidas , as hesita~oes surgem. frequent\,;mcnte <:0. 'lucm 
proc'..U'a informar proce ssos para despacho . 

Os servi~os, aflltos, voltam-se para quem Ihes possa ,ralcr, 
ajudando-os a r esolver a s suas duvicas . Como uma Nossa Senhora dos A 
flit os ,. apareceu-lhes a Direc~ao-Geral da Contabilidade PUblica, rc-':' 
cebendc-lhes as consultas, e stude.ndo os casos e submetendo a despa
cho do Ministro Q~S Finan~as 0 seu parecer . 

10 
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A sua acgao tern side notnvel, e certo , no auxllio dndo nos 
Serv'i.:;os. E a n.testa-lo t emos al os centos de circulares das sJlius 
A, B ee que ja expediu, tratando os mais varindos assuntos . Contud~ 
a sf,a ' compet~ncia legal nao the permite abarcar todas as questeles,tiJ: 
tra~assar certos l imites; e a necessidade da ajuda aos s rvigos nas 
sUf ,5 multiplas dificulda.des impoe- se . 

Existe no Tribunal de Contas muita doutrina , quer em mate
r :' .a de "Visto 'l quer em m:.rteria de c ontas e processos especiais, cujo 
c onhecimento, sem duvida, resolveria muitos dos problemas que so d"
' .)aram aos servigos. 

Dentro da mcl.x:ima cautela, nao poderia s~r atribulda Cujl,;' ' 

t~ncia a Direcgao Geral do Triblli1al de Contas para rv3pondor, na . ~ ~ 
formida de da doutrina cor!.'ente, a consultas que os Sorvigos the f ur
nulassem? 

Eis urn as sunto que se me afigura digno de ser considerado 
quando se tratar da r eforma dos servigos deste organismo . 

11 
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DESPESAS DE ANOS ECONOMICOS FIND OS 

SUA FISCALIZAQAO 

1 -

Por 

Silvio Pires 

Quando 0 contador do Tribunal de Contas desemp nha as mis
saes que the sao confi adas, quer na confer~ncia da docurnentuq~o das 
conta s sujeitas a julgamento do Tribunal, quer na de documentos de de§. 
pesa dos Minist~rios - par a que pode ser destacado quando 0 Tribunal 
usa da f aculdade que the ~ conferida pelos n2 . 102• do art2 . 62 .do D£ 
creto n2, 22 . 257, de 25 de Fevereiro de 1933, e art2 . 272• e seus pa
r agraf os do Decret o n2• 26 . 341, de 7 de Fevereiro de 1936 - ~ muito 
frequentc encontrar as suas maiores dificuldudes na rubric a iuscrita 
nos orqamento s sob a designaqao de "Despesas de anos econ6micos fin
dos". 

Compreende- se que assim seja , embora lli~ pouco contrario sen 
SUo 

- 2 -

Na ver dade , as disposiqaes legais que regulam a realizaq~o 
de despesas publicas de urn modo geral, e constituem uma das purtes me 
is importantes da Con~abilidade PUblica, estao muitlSSimO dispersas,a 
ponto de sucessivos legisl adores, e tamb~m 0 douto Tribunal que nos 
honrD:nos em servir - assim como a Direcq~o Geral mais dircctamont.., 11 
gada ao as sunt o, a da Contabilidade PUblica - reconhecerem a impcrio
sa necessidade da promulgaq~o da nova Reforma que v8~a substituir 0 

velho Regul a.rrent o de 81 e na qual sejam incorporados preceitos que fo. 
r am instr urrento duma obra de saneamento financeiro ja consagrada, e qD 
justamenGe por esse motivo requerem codificaq~o que os fixa no conjug 
t o das nossas no~s legislativas , como mais do que simples lages de 
uma gigantesca "Via Apia" das nossas Finanqas . 

l2 
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Aquela compr ovada di.spersao e urn obice , na verdade, mas n!lo 
invenclvel - antes pel0 contr ario, como tern side demonstrado socie
dade por brilhantes funcionarios das Direc~oes Gerais do Tribunal de 
Contas e da Contabilidade PUblica . 

- 3 -

Que dizer das "Despesas de anos economicos findos" ern par-
ticular? 

Criada esta rubrica pel0 Decreto nQ . 16.670, de 27 d<) ~~:- 
~o de 1929, vieram depois outros diplomas que, prev~:ndo novas 1 ip· je 
ses, foram ampliando 0 ~ito da autoriza~ao destas desp sas . 

Assim, aos casos previstos nas al1neas do art2 . 152• do re
ferido Decreto, juntaram-se os da renova~ao de autoriza~5es de paga
mento (Decret o nQ. 18. 381, de 24 de Mai o de 1930, art2• 112.), habil! 
ta~ao de herdeiros (Decreto n2. 19.304, de 30 de Janeiro de 1931), a~ 
toriza~ao de pagamentos quando se tenha verificado infrac~ao do dis
posta no art2. 13Q • do Decreto n2 . 16.670 (Decreto-Lei n2 . 24. 914, dv 
10 de Janeiro de 1935, art2. 32., ou, om casos especiais , Decreto- Lei 
nQ. 26.966, de 1 de Set embZ'o de 1936) ••• 

Tudo isto aparentemente simples . A tao falada dispersfio a
qui nao existe. Nao ha disposi~5es legais que se atropelom. ~fuis : no
t a-se em t odos os preceitos que r egul nm estas despesas 0 m smo stb cr! 
terio, 0 ~esmo espirito ori entador que garantiu a unidade de ac~uo de 
que resultou 0 implacavel saneamento financeiro que felizmente testc
mun}:amos e a que nos proprios, fU!1cionarios da Direc~ao-Ger.:Q do Tri
bunal de Contas, votamos t oda a nossa dedica~ao. 

- 4 -

Nesta aparente simplicidade r eside , contudo, a justifica~ao 
da dificuldade que foi n;encionada . Com efeito, 0 contador do Tribunal 
de Contas, quando confere documentos da rubrica de "Despesa3 de anos 
economicos findos", tem de verificar se a disposiC1ao leg<'.l aplicada 
ao caso particular que tem sob consider aC1ao foi a propria; t em de in
vcstigar se foram sognidos os trarnites necess6.rios; tem ainda de se 
cert ificar de t odos os pequenos "nadas" de t odas as autorizaC15es de 
pagamento de que ja 0 seu subconsciente toma nota a fim de rCb:3tar 
qualque r eventual defici~ncia. 

Mas 0 contador deve ir mais 10nge . 

- 5 -

Tratan:io-se de urna despesa r eferente a U'1 ano econ mi.co an
terior, deve ser vorificado so un altura om que inicialmonte 0 encar-
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go foi c 'mtro.:tdo f oram preenchidos os requisitos necessarios nn reo.l! 
za~ao de despeses publicas , nomeudamente os do art2 . 132 • do Docr to 
n2. 18.381 e , em rela~ao a despesas com 0 material, os do Docr to-Lei 
n2. 27.563, de 13 de Mar~o de 1937 . Devera ter-se em mente que urn dos 
casos mais vulgares destas despesus e aquel e em que se registou in
fruc~ao do disposto no art2 . 132• do Decreto n2 . 16 .670, 0 quo pode 
conduzir a publica~ao de urn Decreto fundamentado no art2 . 32• do De
cret o-Le i n2. 24.914, ou a aplica~ao das disposi~5es do Decreto-~n~ 
26.966. 

- 6 -

Quer dizer: as "Despesus de anos econ6micos findos l ; l .... oJ n.".~ 
cern no momento em que se Densa na sua s~tisfa~ao pelas respectivas d£ 
ta~5es do ana econ6mico em curso . Quando atingem esse estadio, ja t~ 
mna 10nga hist6ria, que sera preciso seguir co~pulsundo os rospeeti
vos processos, convenientemente instruidos . 

Um dos aspectos mais delicados do problema reside na 
cri~ao. E 0 contador devera verificar se, quando 0 eredito e r 
do, nao estara j a l egalmente preserito , nao havendo, portanto, 
a qualquer pagamento. 

- 7 -

Por vir a prop6sito e auxiliar a demonstra~ao 
podera citar-se urn interessante caso, registado no 
mentos de despesa dos Ministerios do ano de 1949. 

Tinha, em Novembro de 1946, side emitida aut ri= 
gamento para urna determinada despesa , mas 0 interessado 
sentou u r eceber ate 14 de Fevereiro do ano seguinte -
zembro de 1948 r equer eu 0 pagamento da importAncia de 
com fundamento no art2 . 112. do Decreto n2• 18. 381 . 

o Chef e da Reparti~ao de Contabilidade res 
informa~ao , declarou que este preceito nao podia ser in 
t o se refere a despesas do ana economico anterior ; ave 
de que 0 pagamento f osse autorizado com fundamBnto ne alln ~ 

pres
e1'" a-
1 -

J 

152• do Decreto n2. 16.670 - como efectivamcnte 0 foi, 0 ora ~ titu
lo excepcional. 

Ora nno pareceu ao contador que f osse est 0 caminho pr 
prio a seguir, pois a citada '111nea c) r efer e- se a " r ditos 1eg<>lmeg 
te constituidos nao iBcltifdos np..s f.olh.Cl;~A~ __ lj...9ldid~£ao ••• " , c 0 r efe
ride crP.'di t o ja tinha side incl uido numa folha autorizada no ano de 
1946. 

Por outr~ lado, 0 contador notou que 0 c r~dito ja devcria 
estar prescrito, mesmo que se considerasse em vigor 0 estabclccido no 

14 
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art2. 12. do Decreto n2. 5.519, de 8 de Maio de 1919, que reduziu pa
ra dois anos 0 prazo de prescri~ao a que se r efere 0 art 2• 592• do R~ 
gulamento de 31 de Agosto de 1881. 

Assim, 0 cont ado r conc1uia no seu r e1atorio que 0 encargo 
nao poderia 1egalmente ser satisfeito, pois, independentemente de nao 
se enquadrar nas hip6teses previstas nos preceitos 1egais que tinham 
sido citados, e1e ja havia prescrito. 

o Tribunal, no seu Parecer, diz nomeadamente, depois de sa~ 
cionar as conc1usoes do contador quanta A ap1ica~ao daquelas disposi
~oes 1egais: 

"Estabe1ecia 0 artQ . 12. do Decreto n2• 5.519, de 8 
de Maio de 1919, que prescreviam todos os cr~ditos nao re
clam~dos dentro do prazo de dois anos, salvo 0 dispasto nos 
n2s 22. e 32• do § uhico do art 2• 592• do Regulamento Geral 
da Contabilidade de 31 de Agosto de 1881, mas tal prece:ito e 
de considerar r evogado pelo art2 . 112. do Decreto n2.18 .381 
que, como se disse, so permite 0 pagamento , par anos econo
micos findos, de despesas or~amentais do ano anterior nao 
satisfeitas ate 14 de Fevereiro do ano em curso. 

Verifica-se, port anto , que nao foi cumprido 0 dispo~ 
to no referido art2. 112. do Decreto n2. 18. 381, mas re1ev~ 
-se a infrac~ao, nos termos do art2. 12. do Decreto-Lei n2. 
30.294. " 

- 8 -

o problema que se poe perante 0 c ontador que confere "Desp~ 
sas de anos economicos findos" e, por conseguinte , bastante mais cam
p1exo do que quando desempenha a sua missao em rela~ao a documentos de 
outras rubricas do or~amento. 

Tern por si, t odavia, a vantagem de poder usar elementos de 
informa~ao em numero mais e1evado e possivelmente mais completos do 
que os que acompanhnm esses documentos, e isso lhe permite fo~mar a 
sua opiniao com mais seguran~a, de modo a poder relatar con exactidao. 

Realizara assim 0 contador do Tribunal de Contas a sua maior 
ambi~ao como funcionario desta alta entidade fiscalizadora: ser\~ndo 
- serve bem! 
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Questao : 

GRATIFICAgAO DE EXERCtCIO AO AJUDANTE DO 

pnonrrRAOOR GERAL DA REPdBLICA PELO DE-

SEHPE~IO DO CARGO ·DE PROGUlliilX)R GERAL 

Foi presente para Visto urn despacho que autorizava 0 abono 
da gratifica~ao de exerclcio ao ajudante do Procurador Geral da Rept{ 
blica, Dr. Jose Osorio, pelo desempenho do cargo de Procurador Gerul. 

A nomea~ao efectuara- se ao abrigo do art2 . 392• do Decreto 
Lei nQ. 35.389, de 22 de Dezembr o de 1945, e 0 lugar encontrnva-se 
vago conforme a informa~ao do Chefe da 4~ . Reparti~ao da Diroc~~o Ge 
r nl da Contabilidade PUblica. Surgiram no entanto duvidas acerca da 
possibi:idade de tal nomea~ao, por nao parecer abrangida pela dispo
si~ao legal mencionada . 

DeliberaQao: 

Visado ·por ~~animidade . 

Nao compareceu a esta sessao, por motivo de doen~n , 0 Exm2. 
Dr. Garcia da Fonseca. 
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ACUMULAQAO DE VENCIMENTOS DAS FUNQOES DE 

CHEFE DE SERVIQO SOCIAL COM AS DE DEPUTA 

DO DA NAQAO, SEM SE TER EFECTIVADO A 

OpgAO PREVISTA NA LEI 

Relator:Exm.2..Conselh eiro 
Dr • ',Garcia da Fonseca 

Processo n.2. . 1 .197 
Sessgo de 19/4/1955 

Questllo: 

o Chefe do Servi~o Social acumulou os vencimentos desta rurr 
~a() ' 'com a de deputado sem se te:r apre sentado ao servi~o, depois de 
ter c~ssado a sua situa~ao de funcionario assistido, e sem efectuar 
a opgao de vencimentos conforme estabelece 0 art.2.. 3.2.. do Decreto-Ici 
nQ. 37.570, de 3 de O~tubro de 1949. 

Resolugffo: 

o Tribunal de Com as com os fundane nt os que se seguem r 
solveu: 

Na presente ger~ncia de urn de Janeiro a 31 de Dez mbro de 
1951 verifica-se, tal como na gerancia anterior , que 0 Chefe do Ser-
vi~o Social Maria Leonor Correia BoteBlo acumulou durante ivers 
m€deS 0 seu vencimento, na situa~go de assistido, nos termos do ~ t~ 

1.2.. do Decreto-Lei n.2.. 33.549, de 25 de Fevereiro de 1944, com 
deputado da Na~ilo. 

Em tal situa~ao os vencimentos respectivos teriam d s 
pagos pelo Instituto e processados a favor da Direc~ao Geral de 
sist~ncia - artQ. 3.2.. do mesmo Decreto-Lei. 

Mas, tal como ja foi julgado na coma a'1terior, de e 
Janeiro a 31 de Dezenbro de 1950, bern pagos f oram pelo m 0 Institu 
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to os vencimentos de Chefe do Servi~o Social na situa~ffo de assisti
do; e mal pagos os vencimentos percebidos na qualidade de de utado 
da Na~ao, nao estando em causa, no presente processo, as responsabi
lidades de quem ordenou e realizou este pagamento . 

Porem, desde 26 de Novembro a 31 de Dezembro, 0 mesmo Che
f e do Servi~o Social acumulou os corr espondentes vencimentos pe~n 
tes a est a fun~ao com os de deputado em exerc{cio, sem cstar , po~ ~ 
assistido, nao t endo, no entanto comparecido ao servi~o, nem tendo 
f eito a op~ao prevista na l ei. 

Houve acumula~ao de venci ment os , nao tendo havido aC'LT.ll"la
~ao de exerc{cio e consequente presta~ao de qualquer servi~o, c mo 
Chefe do Servi~o Social. 

o art2. 32• do Decreto- Lei n2 . 37 . 570 de 3 de Outubro de 
1949 estabeleceu no seu § 22 .: 

"Quando os deputados f or em funcionarios pu~licos ou tenham 
comissao ou empr ego retribuldo pelo Estado devem optar entre os n
ciment os dos seus respectivos cargos e 0 subsldio de dcputadoj e 
qualquer dos casos os abonos devidos devem sair da verba inscrit~ no 
Or~amento Geral do Est ado para pagamonto das dcspesas de rcpre5cn~
~ao nacional, como se l~ no § 32• do citado artigo . 

Ja pelo ac6rdao de 27 de Julho de 1954 e pelo que . 
contas do Institut o de Assist~ncia Nacional aos Tuberculosos do .0 

de 1945, de 27 de Novembro de 1951 foi decidido que estes e ou -rs 
titutos sao s ervi~os publicos, servi~os do Estado cam as r~spon5 
lidades ligadas a sua nature za . 

Neles se disse que nao sendo pessoas colectivas de u~ilid~ 
de publica administrativa, por a is so se opor 0 art2 . 416Q• do cOdi
go Administrativo, em vigor , e sendo Institui~oes criadas pelo Est~
do, eles t~m de ter a natureza do pr6prio Estado, carno sua emana~~o; 
alem de que os Institutos , por defini~ao, sao pessoas colectivas de 
dire ito publico como 0 e 0 pr6prio Estado, a Provincia Ultramarin~o 
Munic{pio, etc. (Hanual de Direito Administ r ativo de Marcel Caetano 
pag e 129) sendo 6rgaos de administra~ao . 

E, sendo ass im, os seus scrvie,r os silo funcionarios 
pregados retribu{dos pelo Estado; e sendo-o estilo sujeitos s 
cri~oes do artQ. 32 • e §§ do citado Decreto-Lei n2 . 37 . 570. 

OU I!l

pr s -

Este artigo faz a destrin~a entre deputa os que sejam fun
cionarios e deputados que tenham comissao ou empr ego retribu1do pelo 
Estado, sendo obrigat6ria a opgao quer num quer noutro caso . 

Quanto aos funcionarios 0 l egislador dispensou-se de fazer 
refer~ncia a sua retribui~ilo pelo Estado, por desnecessario : - Basta 
que sejam funcionarios. 

lS 
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Aos que t enham comissao ou empr ego ja expressamente se diz 
que, sejam r etribufdos pelo Estado . 

Ex-adverso, ja se pretendeu doutrinar, embora confusamente 
que sendo as r eceitas do Instituto, em causa, constituidas por subs~ 
dios do Estado , das autarquias locais e dos organismos corporativos, 
por compensa~ao , por s ervi~os prestados , por heran~as, legados, don~ 
tivos etc., 0 patrimonio assim forITk.do nao e do Estado , nffo pertence 
ao Estado, nem os subsidios por el e concedidos oficializam 0 Instit~ 
to, tanto mais que 0 Estado nao se subsidia a si proprio, pelo que os 
funcionarios ou empregados de aque l e , embora por ele p gos , n~o R ~O 
retribuidos pelo Estado. 

Nao confundir patrimonio, com receitas cobradas . 

o patrimonio t~m urn significado especifico e desde ja se de 
ve fixar que os ~noveis adquiridos ou pertencentes aos Institutos ~ 
tituem patrimonio do Estado. -

As r eceitas cobradas e arrecadadas por el e ou pelos seus 
servi~os t~m diversas proveni~ncias : dota~oes or~amentais , receitas 
proprias, subsidios etc.; e arrecadadas , todas elas ficam constituig 
do r eceitas do Est ado e as correspondentes despesas ficam todas su
j eitas as mesmas l eis de c ontabilidade - artigos 52 . e 62 • do Deere 
to-Lei nQ. 25.299, de 6 de Maio de 1935. 

Todas as despesas do Estado e dos seus servi~os 3~0 trazi
das ao seu or~amento; e por enquant o so estas . 

o Or~amento Geral do Estado no ana de 1951 a que respcita 
a conta sub-judice menciona no cap2 . 6Q • artQ. 1442• nQ. 1 aline a j) 
o subsidio concedido em comparticipa~ao ao Instituto na importancia 
de 15.800 contos . 

Ha muit os servi~os do Estado que vivem dos subsidios por 
este concedidos e de r eceitas doutras proveni~ncias . 

Basta abrir 0 or~amento . 

Assim quasi todos os or ganismos e estabelecimentos, inclu
indo os hospitalares mencionados no artQ . 88Q • do Decreto- Lei 35 .108 
de 7 de Novembro de 1945 sao subsidiados pelo Estado, atravcs da Di
rec~ao-Geral da Assist~ncia , scm deixarem de ser servi~os oficiais , 
servi~os publicos , do Estado . 

Nas mosmas condi~oes est110 a Escola de Enfermagem do "Artur 
Ravara" - artQ. 5Q • da Portaria nQ . 14. 482 de 9 de Junho de 1953; Con 
tro de Assist~ncia PSiquiatrica - base XII da Lei nQ . 2. 006 de 11 de 
Abril de 1945. 

Vivem aiuda de subsidios do Estado ou de seus organismos e 
servi~os: 
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A Junta de Energia Nuclear - art2 . 112 . al{nea a) do Decre 
t o-Lei n2 . 39. 580 de 29 de Mar~o de 1954; -

Est abelccimentos Prisionais - Decretos- Leis n2s 33 .659 0 

38.386, r espect i vamcnte de 25 de Maio de 1946 e 8 de Agosto de 1951; 

Hospital Rovisco Pais - Decreto-Lei n2• 36.450 de 2 de A
gosto de 1947 e art2s 332• e 342• do Or~amento Geral do Estado; 

Direc~~o-Geral dos Edif{cios e Monumentos Naci onais, Admi
nistra~ao Ger al dos Servi~os Electricos e Junta Autonoma das Estra
das - Decr et o- Lei n2• 23 . 208 de 8 de Novembro de 1933 art2. 22 ., e 
t ant os e t antos outros. 

Ha mesmo uma Direc~ao-Geral - A Direc~~o-Geral dos S€~.'ii
~os de Urbaniza~~o que SO vive a custa de subs{dios do Fundo do Co
missariado do Desempr egc - art2 . 122. do Decreto-Lei n2. 34.337, de 
27 de Dezembro de 1944. 

o que car acteriza , pois a natureza dos organismos, estabe
le cime~os ou servi~os n~o e 0 regime das suas receitas, mas sim 0 
da realiza~~o das suas despesas e fun~5es atribu1das , segundo as aL3 
l eis org~nicas . 

Tambem do ar t2 . 1l82• do citado Decreta-Lei n2 . 35 .108 que 
per mit e a isen~ao do i mpos t o de sisa , ao Instituto, se procurou 0X
trair 0 ar gumento de que 0 mesmo nao e orgao de administra~go, rgffo 
do Estado, por est e nao ser pass{vel de impostos . 

Ha manifesto l apso na conclusao tirada, pois 0 Estado e os 
seus serviqos estao sujei tos ao pagamento de impostos, salvo se 'e
l es for em isentos , por l ei expressa . 

Quant o ao imposto do sel0 dele 0 isentou 0 art2 . 62• do De 
creto-Lei n2. 31 .156, de 3 de Mar~o de 1941; e pelo Decreto n 16,731 
f oi i sento de outros impostos . 

Os estabel ecjmentos do Ministerio do Exercito estao isen
tos de contribuiqao i ndustrial, taxa de compcnsaqao e direi tos de im
porta~~o e exportaqao - Decret a-Lei n2• 390398 de 22 de Outt.bro de 
1953. 

E, quando nao ha isenqao generica 0 Estado e os seus servi 
qos so nao pagam 0 respectivo imposto , se nao tiver havido isenq~o 
par a cada ca so. 

Assim: Em 1952, polo Decreto- Lei n2 . 38.647 de 16 de Feve
reiro de 1952 for am isentos de imposto os materiais para a ponte de 
Vila Fr anc a ; pelo Decreto- Lei n2 . 38 .707 de 31 de 1furcto do mesmo ano 
f oi i S9nt o de imposto de impor taqao diverse material de guerra; pelo 
Decr et o- Lei n2• 330974 de 11 de Novembro do mesno ano, foi isento de 
impo sto de importa~ao gada destinado a Junta Nacional dos Produtos 
Pecuari os; 
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Em 1953: Pelo Decreto-Lei n2.. 29.205 de 12 de Maio, foi ia:n 
ta a importa~ao de carne para a mesma Junta; pelo Decreto-Lei 39 . 281 
de 18 de Julho foi isenta a Emissora Nacional do imposto de importa
~ao sobre impressos e diverse m~terial para programas; pelo Decreto
-Lei nQ. 39.343 de 1 de Setembro foi isenta de imposto t'.lfc.nLognrio 
a importa~ao de alcool para a Junta Nacional dos Combustlveis; e pe-
10 Decreto-Lei nQ. 39.398 de 22 de Outubro foram isentas diversas 
mercadorias importadas e destinadas a execu~ao das cncOl: on l~s firma
das por acordos de defesa entre Portugal e os Estados Unidos da Ame
rica do Norte. 

"0 Estado nao se subsidia a si mesmo; 0 Estado nao e par.-.i
vel de impostos, logo 0 Instituto que recebe subsldios do Estado e 
que paga impostos nao e 6rgao do mesmo Estado" - Estas duas premisS9.s 
e conclusao sao desproviias de conteudo jurldico e contem valor mer~ 
mente negativ~, pois, por elas nao e posslvel determinar a figura j~ 
rldica do Instituto. 

No Orgamento Gera~ do Estado, a que a conta respeita, no 
capQ. 62.. art2.. 1442.. n2.. 1.12. allnea j) carno dito ficou, figura ') su£ 
sldio - concedido em comparticipa~ao - de 15.800 contos ao Instituto 
de Assist~ncia a Famllia e estabelecimentos. Os subsldios em compar
ticipagao s6 sao devidos e concedidos aos organismos oficiais de as
sist~ncia. 

A fls. 11 do orgamento privativ~ do Instituto figura como 
receita, esta import~ncia; e a de 2 mil contos de donativos para G 
o..ssistwrtciais. 

Nas despesas verifica-se que s6 com 0 pessoal foram gastos 
pert 0 de 5 mil cont os. 

Tal pessoal foi pago integralmente com 0 subsldio do E:ta
do, porque os donativos para tal nao chegariam e eram destinudos a 
obras, fins assistenciais. Se outras raz5es nao houvesse, bastava e~ 
ta para demonstrar que 0 pessoal do Instituto foi retribuldo polo Es 
tado. -

o regime jurldico dos funcionarios e empregados dos Insti
tutos foi estabelecido no cap2.. III - tltulo IV do Decreto-Lei n2. 
35.108 sob a eplgraf'3 Pessoal dos Institutos e estabelecimentos of i
ciais de assist~ncia 0 qual nos seus artQs 1702• a 1762• consj~era, 
pelo menos, os que exercem fun~5es de chefia e de direcgao, fun~:o~ 
rios pUblicos, nao tendo esquecido 0 direito de assist~ncia concedi
do aos mesmos, no caso de tuberculose, - e note-se que 0 funcior.~rio 
em causa tern side assistido, - passando pelas incompatibilidades, r£ 
gime disciplinar, nomeag5es, fixagao de quadros e vencimentos. 

o reg'..1lCu~ento aprovado pelo despacho de 25 de Julho d9191,? 
em virtude dos poderes conferidos ao Ministro do Interior pelo art2• 
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86Q • do ja r eferido Decreto-Lei nQ. 35 .108, quer pela nomenclatura ~ 
sada, quer por todas as suas disposigoes baseia-se no pressuposto de 
que 0 pessoal do Instituto e igual a qualquer outr~ funcionario pu
blico e expressamente the aplica 0 mesmo regime . 

° artQ . 22Q. do Decreta nQ . 18. 581 de 24 de Maio de 1930, 
fundamental sobre a materia que ele verse, prescreve que "por toda e 
qualquer despesa uutorizada, para pagamento, sem que os preceitos Ie 
gais que r egulam a sua. autorizagao, sejam devidamente cumpridos, fi=
cam r esponsaveis 0 director dos servigos da respectiva reparti~flo da 
Direcgao-Geral da Co~tabilidade PUblica e os funcionqrios da mec a 
repartigao que tenh am tido i ntervengao no processo", disposige:) c:,:'a 
que se aplica aos chefes e demais funcionarios dos ervigos com at ~ o 
nomia que tenham a seu cargo a contabilidade dos mesnos servigos,por 
f orga do artQ. 29Q • deste Decr eto . 

E certo que a direcgao do Instituto em oflcio dirigido a 
Direcgao-Geral de Assist~ncia (fls. 326) entendia e bern que nao de
via processar os venciment os do Chefe do Servigo Social, quando dep~ 
tado em exerclcio, em virtude do ja citado artQ . 3Q • e ~ do Decreto 
Lei nQ. 37.570, por nao seram acumulaveis as respectivas fungoes e 
os vencirrBntos que houvessem de ser pagos 0 deverem ser pela Secret~ 
ria da Assembleia Nacional. 

Apesar de tal opiniao, nela nao persistiu e em virtude dum 
oflcio da Direcgao- Geral de J\ssist~ncia, onde se diz que devera 0 fu!} 
cionario em causa , perceber 0 v encimento base correspondente ao seu 
cargo L O Institut o e 0 subsldio de deputado, invocando urn despacho 
de 24 de Agosto de 1948, concordat6rio com uma exposigao da Direcgao 
Gera l da Contabilidade PUblica e pr oferido num caso semelhante , far.mn 
-lhe pago s os vencimentos desde 26 de Novembro a 31 de Dezembro, to~ 
mando, assim, a direcgao do Instituto a responsabilidade emergente 
da despesa r ealizada . 

Esta di re cgao nao devia obedi~ncia as opinioes e mesmo or
dens da Direcgao-Geral da Assist6ncia sobre est a materia, nao ostan
do justificado 0 pagamento feito. 

Nao obstante 0 art Q• 242• do Decr eto- Lei nQ . 35 .108 deter
mO.nar que a esta direcgao compete inforrrlar sobre assuntos respeitan
t es a estabelecimentos e servigos em gimc de comparticipagao, in
cluindo os institutos de coordenagao de assist@ncia e resolver C'1 que 
lhe forem concernentes , a materia vertente - realizagffo de dc.sp'-' ~::lS 
- nao tinha de ser resolvido superiormente com infcrmagffo da mesma e 
muito menos por el a pr6pria. 

Por este artigo nao ha nem podia haver cessagao, desvio o~ 
transfer~ncia de r esponsabilidades . 

Elas s6 ces sam ou se transfer em nos precisos termos do art 
23 Q • e § 12. do Decreto nQ. 18.381 de 24 de Maio de 1930, · ~11ic~.vc1 
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ao Instituto, como organismo autonomo (art 2• 292• do mesmo Decreto). 

Nao havendo qualquer consulta f ormulada, mantem-se , conse 
quentemente, as originais responsabilidades r eferidas no seu art2• 
222 • . 

Ainda na presente ger~ncia , como se verifica do orgamento 
a fls. 14, f oram pagas diversas cot as a Caixn de Previd~ncia dos Em 
pregados da Assist6ncia, pelo Instituto, como entidade patronal . 

Em virtude do art2. 1.2.., da Lei n2. 1.884, de 10 de Margo 
de 1933 foi publicado 0 Decreto- Lei n2. 32. 255 de 12 de Setemb~o e 
1942 que converteu r.aquela Caixa a Caixa de Aposenta~oes do Pessocl 
da Misericordia de Lisboa , ampliando 0 seu ambit-:> e ficando a \';O!"i 

tituir 0 seu diploma especial, enunciando no seu art2 . 10.2.. as no -
mas reguladoras da nova Caixa. 

Quer a lei, quer 0 Decr eto-Lei nao consideraram os servi
gos publicos a que os funcionarios , subscritores da Caixa, perten
cem, como entidades patronais, nem eles foram autorizados a reali2m' 
qualquer despesa, a titulo ~e cotas. 

Posteriormente veio a port aria de 14 de Maio de 1943 que 
regulamentou a vida da CaiY~ e considerou os servigos publicos, co
mo entidade pat ronal do seu pessoal para efeito de para ela contri
buirem com a cota fixada (art Q• 62., al1nea b). 

Nao ha pois correspond~ncia legal entre os diplomas ante
riores e a portaria, que, por si so, nao podia criar , autorizar de~ 
pesas, 0 qual SO e poss{vel em virtude da lei preexistente - artigo 
112. da 39 • das Cartas de Lei de 9 de Setembro de 1908, nao tendo a 
mesma side expedida e assinada por urn orgao de soberania . 

Porem as import~ncias indevidamente pagas existem, se bem 
que em cofre publico diferente e de facil recupera~ao por fiscnliz~ 
gao pelo Estado pelo que nao devera que efectivar r esponsabilidadcs. 

Pelo exposto acordam os do Tribunal de Contas em condenar 
Horacio de Assis Gongalves e Armando Jorge Santos Carvalho da Fons~ 
ca, solidariamente, na qQalidade de Director e Adjunto do I~stituto 
de Assist~ncia a Fam1lia, no per{odo de ger~ncia de urn de J~~eiro a 
31 de Dezembro de 1951, na import~cia de 1.750~OO e respec~ivos ju 
ros de mora, com a qQal deve dar entrada nos cofres do Est~do, fi= 
cando-lhes salvo 0 direito de receber esta import~cia, aquando da 
sua reposigao administrativa por parte do funcionnrio que ileg~l c 
indevidamente a recebeu, como vencimento - ou ain~ directamcnte da 
mesma; e em dar quitagao ao tesoureiro caucionado Fernando Ferreira 
de Sousa. 
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Lisboa , 19 de Abril de 1955 . 

(aa ) - Antonio Manuel Garcia da Fonseca 
- Manuel de Abranches Martins . (Votei a decis~o J afi~ 

mando, t odavia, que, quanta a portaria em causa, c~ 
mo ela nao foi declarada ilegal e anulada na parte 
que interessa a este julgamento, pelos c · otantes 
meios contenciosos, tinha de considerar-se correc
tamente paga a cota em discussao, visto este ~ribu
nal carecer de compet~ncia para declarar a nulidade 
daquele diploma legal). 

- Manuel da Cunha e Costa Marques Mano . (Votei a deci 
sao). 

- Fui presente - (a) - Jose Al~ad Guimaraes . 
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ILEGITIMIDADE DUM RECURSO. TRANSFORMAQAO EM 

PROCESSO DE ANULAQAO QUE, APESAR DE TUDO, 

NAO FOI CONSIDERADO COMO TAL PELO MINISTE-

RIO PUBLICO E PELO PROPRIO TRIBUNAL 

Relator:ExmQ. Conselheiro 
Dr. Abranches Martins 

~]estao: 

Re,~so 

Processo n2. 812 
Sessgo de 3/5/~~55 

o Chefe da Reparti~~o Central da CAmara Municipal do Porto 
que exerceu por iner@ncia as fun~oes de notario privativ~ da referi
da CAmara, interpas recurso duma decisgo que 0 julgou responsavelpar 
determinada quantia, desviada por urn funcionirio administrativo s~u 
subordinado. 

ResoluQao: 

o Tribunal de Contas n~o reconheceu legitimidade ao recor
rente, mas, como surgia a hipotese de alcance, foi intimada a camara 
a apresentar alegagoes com vista ~ anula~ao de ac6rd~0. Essa anula
~ao, contudo, n~o foi consider ada conforme se verifica pela de1iber! 
~ao que a seguir se t ranscreve : 

o Dr. Alberto de Campos Vieira Neves, chefe da RU~1rti~ao 

Central da C~ra Municipal do Porto e que exerce, par inerancia, as 
fun~oes notariais privativas deste organismo (art2• 212 . do Decreto
-Lei nQ .38.065, de 24 de Novembro de 1950), interpas recurso de revi 
sao do acordao que julgou as contas d~ mesma CAmara respeitantes ao 
ana de 1948, com base na Lei nQ, 2.054, de 21 de M~io de 1952, a fim 
de ser julgado sem responsabilidade financeira quanta n.s importdm:iD.s 
no montante, nesta ger~ncia, de 56.400004, relatives a actos notari-
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ais, que urn funcionari o administrativo, seu subordinado, desviou em 
proveito pr 6prio , sendo umas devidas ~ fazerda municipal e outras ao 
Este.do . 

o Tribunal de Contas , no acord~o C3 fls . 163, julgou 0 re
corrente part e ileg!t~Ja no recurso . 

At endendo- se , t odavia, a que os fa~tos por ele oxpostos de 
nunciavam exist~nc ia de alcance , nesse ac6rdi:o se decidiu que , em vis 
t a do d ispo st o no artQ . 688Q • do C6digo do PI oces so Civil, 0 proca:sO 
f oss e convol ado no e.e anulaglIo, seguindo os ~ eus termos de he.:;"J u ' i.a 
com 0 estabel ecido no Decreto- Lei nQ . 29 .174, de 24 de Novemb1'c to 
1938. 

Intimada a CAmara e os responsavei~ para produzircm alega
goes e junt arem document os , viernm oportuname 'Ite afirmar que as con
tas em d is cus sao for am apr esentadas sem dolo )u rna fe, s J. dcfici~nci 
as ou erros, nao se verificando , por isso , as condig~es de e.nula~ao 
do respectivo acordao previstas no artQ . 6Q • 10 mencionado Decrcto
-Lei nQ. 29.174, e que nao o~:-am obrigadas , co lsequentemente, a repa
rar 0 dane proveni ent e do alcance . 

Dada vista ao d~o magistrado do MLnisterio PUblico, f oi 
este de pare cer que nao er a de anular 0 referLdo acordao. 

Tudo visto: 

Importa , ant es de mais , conhecer 0 3entido do alu 
6Q. do l).:;cr et o- Lei nQ. 29 .174 . 

E evide nt e que se r efere apenas a c, _rc 5 ~ 
vei s de serem integr adas no &tbito da ger@nci 1 dos r es 
prestam contas a est e Tribunal. Nao pode actu.x, 
dos limites daquilo que consti tui prbpriament •. a 
trativa dos ger entes . 

As irregular j1ades que foram pratic~as f ra 
sa actividade , embor a lE-;sivas da fazenda munil,i 
do Estado , nao podem determinar a aplicagao d( tal 

Est ao for a desse dom!nio os actos ~ e, eo 
pl'ia l e i, sao de. directa e exclusiva responsal ilid.:ld.e 
ger entes do organisrr,o que presta contas . 

o caso dos autos apresenta - se preci~amentc nestas 
goes. 

o Chefe da Repartigao Central da can ara w.nicipal do Porto 
depois de julgado em pr ocesso disciplirlar, foi compelido a dopositar 
no cofre competent e as impor tAncias desviadas , por , alem do mai~ro~ 
peitarem a actos das suas fung~es notariais . 

Esta cirru nstAncia domina completame:Ite 0 problema . 

26 

. 8 



8, 
BOLErIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONI' /I.S ---~ ----. 

Ele, recorrente, nao aparece no processo carno simples fun
cionario administrativ~, mas na qualidade de notario do organismo, 0 

que afasta desde logo a possibilidade de aplicar hip tese vertente 
o referido art2.. 62.. do Decreto-Lei n2.. 29 .174. 

Efectivamente, se, enquanto actuou n~quela qualidade, pra
ticou actos que nno sao de ger~ncia da camara, antes corresponderam 
a fun~oes especialmente qualificadas e regidas pelo C digo do wtc
riado, consoante 0 determinado no seu art2. . 12.., 22. ., 0 pr blema 
da responsabilidade civil derivada das ditas fun~5es ha-de r eg1.'l.:'l'-re 
pelas disposi~oes do mesn~ C6digo a materia pertinente. 

Desta s se extrai 0 princ:lpio de que ao excrc:lcio do carJo 
notarial corresponde una responsabilidade sui generis, vinculando ~ 
recta e exclusivamente 0 que 0 desempenha a obriga~ao de dl):)o it~r 
nos cofres compctentes a& importfrncins que ao Estado ou a outras en
tidades sejam devidas pelos actos que pratica. 

Posta assim a questa.o, ha-de concluir-se que as irregulari 
dades em causa, tendo side cometidas fora dos limites da gerOncia da 
camara e sob a responsabilidade do chef e da Reparti~a.o Central, como 
fund onario a quem legalme nte incumbe 0 exerc:lcio de fun~oes notari
ais, nno atingiram, por alc8n0e, 0 c ofre da tesouraria da C&mara, cu 
ja conta e constitu:lda pela do tesoure:iJ:o, nos t ermos do art 2 • 7002-: 

§ 32.. do C6digo Administrativo. 

A conta cbs tesoureiros cB Fazenda PUblica nao fica o.lcan~a
da quando os notarios nao depositam nas r espectivas tesourarias as 
import~ncias pertencentes ao Estado provenientes dos actos e contra
tos que praticam. 

o mesmo se dira relativamente a falta de dep6sito nas te
sourarias camararias das import~ncias r esultantes da fun~ao not~io.l 
privativa das camaras municipais. 

Houve alcance, sem duvida, mas nas importAncias que 0 che
fe da Reparti~ao Central devia ter depositado, e na.o na conta do te
soureiro ou na da Camara. 

E neste sentido nao e leg:ltimo afirmar que se deu omissao 
de r eceitas do organismo no cofre municipal, porquanto foram elas de~ 
viadas em tempo inoportuno para a sua contabiliza~ao no debito ~ co~ 
ta de ger~ncia. 

Se as coisas nao fosscm, juridicamente, como ficam expos
tas, seria a CAmara directamente respons~vel na parto em que 0 Esta
do ficou lesado (imposto do selo, cont ribui~ffo industrial, etc.), e 
nao pessoalmente 0 funcionario administrativo, como foi c se v@ do 
processo. 

V~-se, assim, que as contas em discussno nao viernm a jul
gwmento com defici~ncias ou erros capazes de provocar a aplica~ao do 
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artQ. 6Q• do Decreto-Lei nQ. 29 .174. 
Mas , me smo na hipotese de 0 Tribunal decretar a anula~ao 

pedida, com isso nada ganharia 0 interessado, pois a decisao apenas 
serviria de base a outra, destinada a definir a responsabilidade fi 
nanceira dos gerentes. A dele foi declarada em delibera~ao da Cdma
ra, cabendo-lhe 0 direito , de que nao fez uso, de impugnar tal deli 
bera~ao pelas vias do contencioso administrativo, e nno perante 0 

Tribunal de Contas. 

18 

Nao e de atender, pois, 0 pedido de anula~ao , impl:lc):t o na 
peti~no de r ocurso, nem 0 facto de t er sido admitido impoe soll1.~ ffo 
diferente, em face do preceituado no § 5Q • do rae1.!cionado artQ. 62 • ,10 
Decreto-Lei nQ. 29.174. 

Pelo exposto, ac ordam os do Conselho no Tribunal de Contos 
em nao anular 0 acordao 1ue julgou as contas da gerOncia da CAmara 
Municipal do Porto r elativa ao ano de 1948. 

Lisboa, 3 de Maio de 1955. 

(aa) - Manuel de Abranches N".artins 

- Manuel da Cunha e Costa Marques Mano 

- J,ose Nunes Pereira 

- Ernesto da Trindade Pereira (Votei ad ecisao) 

- A. de Lemos Moller 

- Antonio Manuel Garcia da Fonseca (Votei a anula~ao 
do processo por falta de peti~ao inicial, apresent~ 
da por quem, para tal tivesse legitimidade, funcla
mentada e documentada, tudo nos termos do artQ . 62. 
do Decreto-Lei nQ. 29 .174 , de 24 de Novembro de ~938 
alem de que, como se t r ata dum processo ( ~ lQ . des
te artigo) julg~o em l~. instAncia e em T ibunal 
pleno .. artQ . 6Q• nQ . 8 al:lnea e ) - do Decreto-Lei 
nQ. 22 . 257 de 25 de Fevereiro de 1933 - a hipotese 
nao podia aplicar-se a Ultima parte do art~ . 6882 • 

do COdigo do Processo Civil, por nao so tratar dum 
recurso, nem est a disposi~ao operar em materia de 
contas, dada a natureza dos r'ecursos quo nolas se 
pode usar. 
A decisao que tal r esolveu e meramente interlocuto
ria nao tend o for~a de acor dao que devesso passar 
em julgado - art Q • 156Q • § Unico do mcsmo COdigo . 
Vencido, votei que se conhecesse das insufici~ncias 
ou defici~ncias da conta - a nao entrada de recc~ 
cobradas pelo empr egado da Camara com fun~~es no~ 

riais - 0 que afecta, pelo menos os saldos da conta 
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pelas seguintes razoes: As contas dos corpos adni
nistrativos s~o constituldas pelas dos t csoureiros 
(artQ • 700Q , § 3Q • do C6digo Administrativo), con~ 
tituindo astas 0 ponto de partida, n~o significan
do que se mantenha im6vel, r {gida e inalteravel a 
conta dos IiI8 smos c orpos, pois as InstruC10es do Tri 
bunal de Contas, mencionadas no seu § 42. admitam 
outros el ement os de aprec iaC1goj alem da conta do 
t esoureiro; sondo de notar que em Lisboa e Porto a 
te souraria da Cfrmnra Municipal faz parte da Dir~~
~ao dos Servi~ os de Finan~as, a cargo dum clil'c'c ~r.c 
e que as cfunaras que nno tam t esoureiros privati.: s 
v~m entrar muitas r eceitas sem ser por inter :.6uio 
destes . 
A disposi~ao citada nao quiz criar uma situaC1ao de 
previlegio - rigidez e inalterabilidado da conta -
- que nenhum organismo do Estado possui e para 0 

qual sao mais rigorosas as r egr as de contabilidad ) 

Fui present e - (a ) - Jose Al~ada Guimarnos. 
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CASA DE PORTUGAL EM PARIS 

FALTAS DE QUADRO E DE FIXAQAO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL 

Relator: ExmQ. Conselheiro 
Dr. Abranches ~1art ins 

~ocQ . n~. 1.021 de 1953 
Sessao de 12/4/1955 

Como nas ger~nci. as anteriores, a Casa de Portugal em Paris 
continuou a funcionnr sem quadro e vencimentos do pessoal fixndos nos 
termos do artQ. 71Q. do Regulamento do ~unisterio dos Neg6cios Estr~ 
geiros , aprovado pelo Decreto nQ. 29 . 970, de 13 de Outubro de 1939. 

Desde que 0 Regulamento aprovado pelo Decreto n2. 20.140,de 
31 de Julho de 1931, nada estabeleceu quanta a q uadro e Vc,nCL l"nt,.,s 
dos funcionarios da Casa, competia ao Governo dar cumprimento ao pre
ceituado no aludido artQ. 71Q • do Regulamento do Minist6rio dos Neg6-
cios Estrangeiros, publicando novo diploma, conforme prescreve 0 seu 
artQ. 29Q •• 

s6 assim as despesas cam 0 pessoal seriam legalmente efec-
tuadas. 

Ha que ponderar, no entanto, as circ~~st~ncias em ~e 0 gc
r ente t eve de faz~-las. A Casa de Portugal em Paris, organismo of~~ 
recebe directrizes e ordens do Governo para cumprir a sua missffo, quo 
e a de agrupar em Fran~a todos os servi~os de propag~da comcrcial e 
de turismo de Portugal, como determina 0 artQ . 12. do Decreto 19 .333, 
de 10 de Fevereiro de 1931. 

o gerente , apesar de nao haver quadro e vcncimentos do pes
soal fixados em lei, nno podia deixar de pa-la em funcionamento , obe
decendo a ordens do Governo , sob pena de graves prejuizos para us in-
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teresses COmerCl81S e de turismo a que se r efere 0 mencionado art 12 
daquele Decreto. Alem disso, 0 proprio prest{gio nacional impunha 0 
procedimento adopt ado. 

Nestas condi~oes , 0 r efcrido gerente enc ontrou-se num stn 
do de necessidade insuperavel , e , para que a Casa de Portugal em Pa
ris pudesse funcionar, t eve que admitir ao servi~o 0 pessoal necesstl 
rio ao seu funcionamento, embora contr atado a titulo precario e e n 
tual. 

Consideram--se justificadas , portanto, as despcso.s em d';'s-
cussao. 

Da conta de ger~nci a nno faz em parte as imporM.ncias que 
no Or~amento Geral do Estad.o se destinaram a "pessoal contra tad 0 nno 
pertencente aos quadros", pelas quais foi pago 0 vencimento do ger en 
te, 0 que e contrario as l eis de contabilidade a materia aplicav~is~ 

* 
A despesa de 40.000 franc os de honorarios r lacionados com 

urn acordo das instlla~oes da easa de Portugal teve errada classifica 
~no. Devia ter sido efectuada sob a rubrica de "Pagamento de servi
~os e diversos encargos". 

Destas duas irregularidades , porem, nno resultou prejuizo 
nem se mostra que houvesse intuito de fraude . 

Re1eva-se, por isso, a r esponsabilidade em que incorreu 0 

gerente, nos t ormos do art2. 12. do Decreta-Lei n2. 30. 294, de 21 de 
Fevereiro de 1940. 

Polo exposto, julgam Joao d'Antas de Campos, no. qualidado 
de gerente da Casa de Portugal em Paris, ' quito pela r esponsabilidade 
da sua ger~ncia no perlodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1953, 
devendo 0 saldo, que lhe e abonado, figurar como primeira partida do 
debito da c onta seguinte. 

Lisboa, 12 de Abril de 1955 

(aa) - Manuel de Abranches Martins 
- Manuel MiJrques Mano 
- Jose Nunes Pereira 

Fui presente - (n. ) - Jose Al~o.cb Guimarlles 
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FEITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

NO MES DE JUNHO DE 1955 

NUmero de sessoes rea1izadas: 

De julgaznento ....................... 4 
Plenarias ........................... 3 
P1enarias extraordinarias ••..••.•..• 

Movimento das participCl~oes e1aboradas nos t ermos do .:-.rt2. 'F . do De 
creto-Lei nQ. 29.174: 

Apre sentadas ••••••..•.•..•.••••••.. • 1 5 
Arquivadas: 

Ern sess~o ••••••••••••••.••••• • 12 
Por despacho da Presidencia •••• 

Para reso1u~ao 3 

Movimento dos proce ssos do "Visto" presente:s as sesseies: 

Numero de processos ................. 2 

Reso1u~oes: 

Devo1vidos •• It •••••••••••••••••• 2 
Visados ....................... . 
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iI Eovil:tento da distribui~ao c II l{ovimento dos despachos --I 

jw.grunento 

Por rr.J Dis- -1- Julga- rr~' Il.'qD.~ Despa- Despa- DespOOg 
Especies de processos II Em 1 de tribu:l Total ~os • 30 d · dos ch~s TotaL chos dos 

Junho dosl Junho Em 1/6 profer. cump. Ein 30/6 
~ . il . 

s: 
170 a)1 165 a)1 106 II 26 17 4~ 19 24-

0 Processos de comas II 101 271 C,) 

~ Proc. de ext . de response Cl 

~ Proc. de ext . de fian~as 

" 
1 1 2 2 II 1 1 1 

5 Proc. para confirma~a~nos m 
~ termos do art 2. 82• do Dec. 
E-I n2.22.257 e ~ 12. do art2. 
8 12. e ~ 32. do art2.42• do 

~ 
Dec.-Lei n2• 29.174 1 1 1 

cY"'I 

~ Processos de recurso 6 6 6 4 2 6 1 
cY"'I 

5 
Proc. de anula~ao de ac6r~ 3 ~ 3 2 1 3 1 2 0 -" Ie;.( 

0 Pr0cessos de multa 2 2 2 2 2 J. 2 2 (.) ..... 
~ Proc.de r ec .nos termos do 
Cl nrt2.952.do Est.dos DiEt. 
<l! Aut. das Ilhas Adjacentes II 1 1 1 Cl II 1 1 2 1 .1 
~ Proc.de rec.ultramar.-n~32 H 
E-I do art 2.62.do Dec. 22.257 
~ (s/ visto) II 1 1 1 II 1 1 1 0 m 

Proc. de rec. u1trarnar. a1 
c) do n2• 62• do art 2• 62. 
do Dec. 22.257 (s/comas) 1\ 1 1 1 II 1 1 2 2 

....... 
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n) 

Especies de contns distri jul.@: 
buidas das .-

I 

Corpos administrativos 11 16 
Exactor es 119 114 
Pessoas co1ectivas de utilidade p~ 
blica administrativa 12 12 
Servi~os do Estndo 27 21 
Diversos servi~os 1 2 

Totais ........ 170 
I 

~65 
I 

PROCESSOS DE "VISI'O" 

~r'"' c()SSUS subr.1IJtic: ~ s n ,'.cSI)ncho <..~ Tribune.l : 

Visa.clos ••••.••.•••••.....• 2.337 
De vol vid os •............... 222 

Despachados para scssffo .0' 2 

Totnl • 0000. 
2. 561 
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No nUmero referente ao m~s de Maio, a pags. 21, onde 
se diz que "foi interposto recurso pelo .1dministradOI" 
do Cofre Privati vo do Governo Civil lt deve ler-se "fai 
interposto recurso pelo digno Agente do Ministerio ~ 
blico" • 

35 
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NC'JO M: .' :ISTRO DAS FINANQAS 

Tomou posse do lugar de ~linistro das Finan~as 0 

Antonio Manuel Pint o Bal·busa . 
Prol\ ,'; sor 

Da su~ 8xperi @ncia e cultura econ~~ca } claramente demonstra 
das durante 0 perl odo em que exerceu 0 cargo d~ Subsecretario de Est~ 
do do Tesouro, muito ha que esperar em qualquer dos sectores adminis
trativos e fi scais da Na~d0 q~s levant em problemas de receita e desp~ 
sa ou de fiscaliza~ao. 

Sera a continuic'l .. cl.e duma obra como sequ@ncia 
ta sempre, neste Minister i o onde dominrun os princlpios 
da Renova~ao de 1928-1931. 

nat ural que e ~ 
construti v.)s 

S. Ex~ . enquanco desempenhou 0 c argo que agora passa a sim
ples dep::l.rtament o do seu Mini sterio , J.l3:i..'C@ do seu fino tra. to, manife~ 
tando ('on..;tante espl r i t o de justi~a m:.s resolu~5es das quest5es que 
lhe foram postas j conquistou rapidamente a admira~ao e acatamento dos 
qu~dros deste grande Mini sterio . 

A Dir('c~ao do "Roletim" , que conta 0 ilustre Professor no 
nillnero dos seus ll!ais destacados leitort.;s, a.pres"'· ta a S. Exilo . os S L llS 

respeit.osos cumprimentos , desejando as mai, 'es ivlicidades r.o "esem
penho das alt as Jun~5e3 em que foi investido . 

:3 
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DOUTOR A. AGUH'J)O DE OLIVEIRA 

Pelo decreto nQ. 40.247, de 7 deste m~s J foi exonerado, a ~ 
ped±io, do cargo de Ministro das Finan~asJ 0 Exm2 . Sr . Doutor Artur 
Aguedo de Oliveira. 

Durante quaSG 5 anos , S. Exg. geriu o~ neg6cios da sua pas
ta itrabalhando r esol ut a e obstinadamente na solu~~o dos problemas pos 
tos e levantados no r espect rio rector . -

A obra que deixou n~o nos compete a n6s analisa-la . 

Deixou S. Exg . de servir a Na~~o como Ministro . Ganha 0 Tri 
bunal de Contas com 0 r egr es30 do seu Presidente ao cargo em que hi 
anos foi i nvestido . 

A Direcgao do "Boletim" J por dever e respeito, sauda V. & 
deixando aoui be~ vi ncada a satisfa~ao com que todos 0 vemos novamen
te entre neSs. 

4 
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o CABIMENTO DE VERBA PARA A REALIZAQAO 

DAS DESPESAS PUBLICAS SO PODE SER DADO) 

SALVO LEI EM CONTMRIO, POR DOTAQOES 

INSCRITAS EM ORQAMENTO 

Relator:Exm2.Conselheiro 
.Dr. Trindade Per eira 

Processo n2 • 3 . 032 
Sess~o de 5/7/1955 

Foi presente a "visto" 0 despacho ministerial que dispen
sou 0 concurso publico e 0 contrato escrito na aquisi~ao d~ era s 
e ferraduras para 0 Hospital Militar Veterinario, sendo 0 eabimento 
dado por uma ve;~ba "desti!~- da a Pundo de Maneio para a compra de c ~ 
vos e ferraduras". 

Deliber3.Qao: 

Presente a Secs~o de 5 de Julho de 1955, 0 Tribunal de Con 
tas, por unanimidade, resolveu recusar 0 "visto" com os ft:'~daJOOntos 
constantes da resolug~o que se t ranscreve: 

° Tribuna: de Contas, em sua sess~o de 5 de Julho de 1955, 
eXaITinando a proposta do Hospital Mi1itar Vet erinario para a c~mpra 
de ::erraduras e cravos a fornecer as diversas unidades e esta ., L ci
mentos dependentes do Minist~rio do Exercito e 0 de ~p~cho do C~ner : 
Administrador-Gera1 do Exercito que dispensou 0 CC" ': lrso publico e 0 

contrato escrito para tal aquisigao, e 

- Considerando que pel0 art 2. 132• do Decreto n2. 18.381, 
de 24 de Maio de 1930, toda a despesa tem de obedecer aos tr~s r equi 
sitos - Lei que a autorize> descriggo or~amAntal em ~te poqsa scr 
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classificada e compreendida, cabimento na respectiva dotag~o orgamen
tal: 

- Considerando que pelo art2. 52. do Decreto n2. 26 .341, do 
7 de Fevereiro de 1936, l"..:mhU'l documento pode ser visado sern se veri
ficar, abonada sua conformidaue com as leis em vigor, que 0 encargo 
dele result ante tern cabimento na verba orgamental legalmente aplica
vel; 

- Considerando que nas varias respostas aos suceSSiV0G pedi 
dos de esclarecimentos sobre 0 cabimento do encargo, nada se a~rescrn 
tou ~ informa~ao de cabimento constante do documento examinado e que 
textualmente diz "Tern cabimento na verba destin:lda a Fundo de Maneio 
para compra de ferraduras e cravos"; 

- Considerando que os servi~os nao pu~~ram igualmente infor 
mar do preceito legal e verba or~amental que permitiu a instit~de 
tal Fundo, nem dar indica~a0 da ru~rica do pr6prio orgamento que hou
vesse side elaborado em conte. de~se Fundo e pol' onde 0 encargo houves 
se de ser satisfeito. 

( 
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OBRIGATORIEDADE DA INSERQAO DAS AUTQ 

RIZAQOES DE PAGAMENTO NOS DOCUMENI'OS 

CO}-lPROVATIVOS DAS DESPESAS 

Relator: ExmQ.Consel heiro 
Dr. Braga da Cruz 

Questao: 

Processo nQ . 723/1953 
Acordao de 10/5/1955 

Os documentos de despesa da Comissao Administrativa da Univer 
sidade Te~nica foram apresentados sem que deles constassem as autoriza= 
~oes de pagamento, conforme determinagao expressa no Unico do art~ ~. 
do Decreto nQ. 5.519, tornada extensiva a todos os organismos pelo a~ 
19Q • cb Decreto nQ. 15.465. 

o organismo informou que essas autoriza-;-"'..,s se tinhe:n efccti 
vado, IDa3 verbalmente, facto nitidamente contlario a lei . -

Qeliberaqao: 

o Tribunal de Contas no acordao supracitado, .~ se transcre 
ve, resolveu: 

Contrariament.e ao disposto no § unico do art2 . 62• do Decre
to nQ. 5.519, de 8 de M~io de 1919, aplicavel a todos os servi~os por 
for~a do artQ. 19Q • do Decreto nQ. 15.465, de 14 de Maio de 1929, nao 
foram ~po stas nos documentos de daspcsa as respectivas autorizag~J s de 
pagamento, declarando 0 Servigo que tais autorizag~cs foram dadas v~r
balmente, 0 que de forma alguma a lei permite, visto :d.gir que a c. ... . 
claragao Re ja insr.rita nas proprias folhas. Como nAo sa mostra por6" 
dano, nem prop6Sito de fraude, releva-sc a responsabilidade correspon
dente as faltas ind':'.':2.das . 

7 
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E ilegal a despesa de 2 . 314~00 relativa a publicag~o de 500 
exemplares dos discursos pronunciados na sess~o inaugural: 

A Universidade Tecnica, pelo art2 . 122. do Decreto n2 .19.84B 
de 2 de Junho de 1931, es ~a a.l.t orizada a publicar uma revista, e, de 
facto, publi ca regularmente os seus anais 0 Instituto de Ci~ncias ECQ 
nomicas e F'i nanceiras . 

V~-se que nao foi pedida autorizagao ministe ial para a P'J.
blicagao separada dos discursos, havendo-se infrir~ido 0 dispo~vo no 
art2. 12. do Decreto-Lei n2 . 27 . 563, de 13 de Mar~o de 1937, e .rt2 ~ ~ 
da Lei n2• 2.059, de 29 de Dezembro de 1952, norma similar ja a do ._ 
tigo 132• da Lei n2. 2.045, de 23 de Dezembro de 1950, da qual resul
tou 0 despacho do Ministro das Finangas de 10 de Julho de 1951, cornu 
nicndo aos Servigo~ pela Circular n2. 134, Seric-A, da Direcg~o Geral 
da Contabilidade PUblica de 14 de Junho de 1951 . Como J entanto,des 
pesas identicas foram feitas em anos anteriores sem qu~ houvesse side 
declarada a sua ilegalidade, ~o CJso e de aplicar 0 djsposto no art~ 
22• do Decreto-Lei nQ. 35.541, de 22 de Margo de 1946 . 

Por portaria de 12 de Dezembro de 1949, visada pelo 
nal em 15 de Dezembro (Processo n2• 24 . 896/1949), foi Emilio 
Monteverde nome ado interinamente Seoretario Guarda-tivros do 
to Superior de Cieneias Eeon6mieas e Finaneeiras . 

Tribu
Aquiles 
Institu 

P0r portaria de 28 de Dezembro de 1949, visada pelo Tribu
nal em 30 de Margo de 1950 (Processo n2. 55/1950) foi 0 mosmo nomoado 
inte!'inamente Secretario do Conselho Administrativo da Uniyersidada 
IDJcnica de Lisboa. 

Por port aria de 13 de Dezembro de 1950, visada pel0 Tribu·· 
nal em J.5 de Dezembro (Processo n2 . 22 . 700/1 Q50), .. oi 0 mesmo norneado 
definit i vamente, por dois anos, Seeretario Guarda- Livros do Instituto 
de Ciencias Economi cas e Financeiras. 

Por port aria de 27 de Fevereiro de 1953, visada pel0 Tribu
nal em 3 de Margo (Procesao n2. 3.563/1953), foi 0 mesmo prov::lo dafi 
nitivamente no lugar dito de Secretario Guarda- Livros . -

Apenas nome arlo intcrinamente r.'1~a 0 hAgar de Seer etario do 
Conselho Administrativo da Universidade Tecniea de Lisboa, que r ol0 
art 2 c 162., § Unico, n2. 22., do ja citado Decreto n2. 19.848, so va 
ser 0 r.1esmo l ugar que Secretario de Universidadc, nb-o podia tal j nte
rinidade ir ale'm de urn ano (art2• 312 . da Lei de 14 d} Junho de 1;: 3, 
e art2. 22. do Decreto n2. 26 .341, de 7 de Fevereiro te 1936) . 

No OflCio de 15 de Abril de J955 do Vice- Reit r em cxerc{· 
cio, junto a fls. 3(; dos autos , diz- se que se consid .;;ro1! 0 lugar de 
Secretario da Universidade Teeniea inerente ao de Secl irio do Insti 
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tuto de Ci~ncias Econ6micas e Financeiras, mas isso 0 ngo autoriza a 
considerar 0 artQ. 10Q. do Decreto nQ. 19. 848, de 2 de Junho de 1931 
que diz: 

o !3ucr etal'io do cc~· . .::;elho sera urn funcionario da socretaria 
de uma das escolas , que constituem a Universidade, da livre es colha 
do reitor, de acordo com 0 director da respectiva escola, etc . 

Ha pois, uma sit ua<sgo ainda a r egularizar, dcvendo a port,a: 
ria, que sobre 0 ascunto vier a ser emiUda, ser apresentada r. ,) Vis .. 
to do Tribunal, re1evando-se a responsabi1idade correspondente f.l 
ta referida, visto nao ter havido dano nem rna fe, e 0 servi~o ter I 
do realizado sem prejuizo do Estado} e ter que ser feito . 

Assim, ju1gam a Comissgo AruJlnistratlva da Universidade ~_~ 
nica de Lisboa pe1a sua ger~ncia de 1 de JaneirJ a 31 de Dezembro de 
1953 quite com 0 Estado pe1a indicada responsabilidade, devendo 0 s~ 
do, que Ihe e abonado, figur::.:r como primeira partida do debito da cog 
ta seguinte a esba. 

Lisboa, 10 de Maio de 1955. 

(aa) - Jose Maria Braga da Cruz, relator 
- Ant6nio Manuel Garcia da Fonseca 
- Manuel de Abranches Martins 

Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimar~es. 
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LEGALI DADE DA CONCESSAO DO SUPLEMENTO 

DE 50% SOBRE 0 sUBSt Dlo PARA DESPESAS 

DE RI~PRESENTAQAO, CONCEDIOO AO PRESI

DENTE DE UMA CAMARA MUNICIPAL 

Relator:ExmQ. Conse1he iro 
Dr. Abranches Martins 

Processo n2 . 481/ 195h 
Sess~o de 14/6/1955 

Questao: 

A CAmara Municipal de Fronteir a realizou 0 pagamento do su
plemento <ie 50% sabre 0 SUbSldio par a despesas de repre5enta<s~o 00 50'1 
Presidente. 

Levantou-se a duvida se seria do abonar ou nao tal 5Up_ n 
to, por nao se tratar, pr0priamente , da remunera~ao duma fun~ao 0 de 
abono inerente ao vencimento. 

De1iberaqao: 

o Tribunal nas consider a<S0es que se seguem, no ac6rd~o que 
se trans creve , r esol YG"J. : 

V~-se da conta que 0 subsldio para despesas de repres .ta
~ao do Presidente da CAmara , abonado nos termos do a:t2 . 742• do Cedi 
go Administrativo, segundo a redac ~ao que lhe deu 0 ~ecreto-Lei n2: 
39.447, de 23 de Novembro de 1953, foi ac r escido do suplemento de 50 
por cer{,o estabel ecido no art2. 42. do Decreto- Lei n2 . 37 . il5 , de 26 
de Outubro de 1948. 

o f acto suscitou a duvida constante do re1aterio de fls . 2, 
que consiste no problema d9 saber se , a f~e da~lele Ultjmo diplOMa, 

10 

I 



BO"'.ETIM DA D IRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

seria de abonar 0 suplemento, urna vez que se n~o trata e remunerar~ 
~oes ou de abono inerente a vencimento. 

o Decreto-Lei nQ. 37.115 e aplicavel ~s camaras munlclpais 
por virtude da Portaria nQ . J.2 . 630, de 12 de Novembro de 1948 . 

Resta saber, portanto, se 0 aludido artQ. 42. . daquele decre
to abrange a hipotese vertente. 

Nele se deter mina que se adicione urn suplemcnto de 50 POl' cen 
to ~s gratifica~oes, abonos para falhas, senhas de prcsenga e ebanos de 
id~ntimnatureza fixados em l ei, afectos ao exerc~cio da fun~~o do ~er 
vidor do Estado. 

Da l e itura desta disposi~ao conclui-se sem dificuldade que 0 

suplemento em refer~ncia G devido mesmo nos ca"'os de abono de :iJ !J).ul t~J1 
cias nao remuneradoras do cargo do funcionario, como acontece nas res= 
peitantes a falhas. 

Assim, se pela exp~' e SScl.O "abonos de id~ntica natureza fi.."'Ca
dos em lei" 0 l egislador quis ir alem das s:iJnples remunera~5cs do ser
vigo, desde que previstos em preceito legal c fossem afectos ao cxcr 
clcio da fungao do s6rvidor do Estado , sem a exi.g~ncia de serem iner l n 
tes a vencimentos, nao pode haver de que 0 subsldio para dcspesas de 
representa~ao do Presidente da C~ara devia ser acrescido do discutido 
suplemento. 

Nem e lJor outra r azao legal que os abo1!os para despesas de 
representa~ao dos governadores civis aparecem no Orgamcnto Goral do Es 
tado aurnentados do suplemento de 50 por cento. 

Pelo exposto, julgam a C~a Municipal de F 'unteira quite c 
la responsabilidaie da ger~ncia no perlodo de 1 de Ja~~' ro a 31 de L~~ 
zembro de 1954, deverrlo 0 saldo, que lhe e a~onado, f .rar como pri
meira partida do debito da conta seguinte. 

Lisboa, 14 de Junho de 1955. 

(aa) - Manuel de Abranches Martins 
- Manuel Marques Mano 
- Jose Nunes Pereira 

Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimarffes 
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I NFRACQOES COMETIDAS PELO CONSElliO ADl-fJ 

NI STRATI VO DUMA ESCOLA INDUSTRIAL E 

Relator:ExmQ. Conselheiro 
Dr. Trindade Per eira 

Questao: 

Cm1ERCIAL 

Processo nQ . 1.252/1950 
Acordao de 23/6/1953 

Pel o f al eciment o do Prcsidonte do Conselho Administrativo 
da Escola Industrial e Comercial de Bragan~a procedeu-se ~ abcrtura 
do cofre e verificou-se a f al ta de detcrrninada importAncia cor~g 
dente a saldo de dota~oes or~amentais . 

Nest a mesma ger cncia , ou seja a de 1950, constataram- sc 
irregularidades, como a reduc~ao de hor as ~~ se~ 'i~o scm exist~ncin 
de despacho minist erial, abonos cal culados a 30 dins nos meses de Jl 
dias; outros de pessoal contratado a hora por ~ unntias superiores 
as determinadas l egalment e e , aindn, abonos par inteiro a pcssoal 
provis6rio, quando 0 n~~ero de horas de servi~o era inferior ao que 
competia ao cargo. 

Deliber aqao : 

o Tribunal de Contas resolve conformc 0 ac.. ' 'd~o que se 
transcreve seguidamente : 

Vem duvidada a impartAncia de 5.1S4#OO, correspondonto ao 
"saldo das dota~oes or~amentais" , que n~o foi encontra.do pelo con3e
lho a~~nistrativo quando, por falocimento do director da Escola 0 

presidente do mesmo conselho, Jose Bernardo Fernandes do Matos , so 
procedeu a aber tura do cofre e a conferancia de valores , estando n
veriguado, pelo auto de fls . 4S, que as chaves , se encontravam em 
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poder da familia do falecido. Assim, so pade atribui_ Je ao falecido 
a responsabilidade da falta da r eferida quantia, poi~ que a sua qua
lidade de presidente do conselho administr ativo acre .3ce a cirCtmstAn 
cia de ser 0 detentor das chaves do cafre . -

Ja na ger~ncia anterior se verificaram varias irregularid~ 
des e abonos alem dos devidos, com condena~ao do conselho administra 
tivo. 

Tambem na gorencia sub judice se encontram irregul~~idad."\ 9 
vclrias, a saber: 

1) - Infrac~ao do artQ. 2Q. do Decreta nQ. 37.212, de 13 de Dezern ro 
de 1948, que estabelece para 0 pessoal provisorio, ao qual nao for 
posslvel clistribuir todo a servi~o obrigatorio, proporcionalidade eg 
tre a venciment o mensal ~ a nUmero de horas de servi~o distribuldo , 
sendo assim abonados a mais: 

o professor proviGorio do lQ. grau Joaquim Rebelo Vaz Mon
teiro de uma importfrncia il~quida de 2 . 305~10, que, deduzido 0 impo~ 
to do selo, se cifra em 20303$00, ern prejulzo do Estado; 

A contramestra provisoria Lurdes Emllia Ferreira Falc~o , do 
total illquido de 2.473$80, que, f eita a dedu~ao, trouxe ao E~o um 
prejulzo de 2.471$70. 

2) - Infrac~ao do artQ. 328Q • do Decr~to nQ . 37 . 029 , de 25 de Agosto 
de 1948, allnea~ a ) e b), uma vez que ali se determinam os termos em 
que sera reduzido a servi~o do director e secretario, condinuando a 
receber par inteiro, mas precedendo autoriza~ao ministerial, sondo 
certo que se procedeu ao abono do director da Escola e professor pr£ 
visorio do 2Q. grau Jose Bernardo Fernandes de Matos , P ao secretcU':) 
professor provisorio do 2Q. grau Basllio Coelho ~a Silva Ribeiro Qu 

Almeida, que alias r euniam as condi~oes l egais para l'eito, n~o se 
tendo, porem, solicitado 0 despacho . 

Despesa id~ntica , cam a mCSillL~ irrcgularidaJo, so efectuou 
na gerencia anterior, tendo sido r elcvada a r esponsabilidado por so 
entender que a despesa era lcgalmente posslve1, nao se vorificando as 
sim prejuizo para a Estado nem havendo eaplrito de fraude; e tnla mes 
rna ordem de c onsidera~oes se re1eva tarubcm na presente gerOncia ,como 
a permite 0 Decreta-Lei nQ. 30. 294, a respansabi1idade polo abo~o de 
5. 826~40 ao director e de 3.350~10 ao secretario . 

3) - No cnlculo dos abonos a varios 
sor 30 em vez de 31 na deter.mina~ao 
ro de dias inferior ao que as meses 
ao Estado a seguinte prcjulzo: 

funcionarios art r:;>tou- so 0 cJj vi
dos que eram do .ridos por urn uUmc 
de 31 comportarn, e assim se de~ 

Cesar Augusto Fernandes ••••.••••..••...•• 
Maria Augusta Mart ins Teixeira •.••... • ..• 
Antonio Augusto de Castro ••••••.•••.•••.• 
Maria Adelaide da Silva • • •.••...••••.•••• 
Bas{lio da Silva Ribe iro de Almeida •••.•. 
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o que da urn total de l17f.540, que se abona na conta dos r~spons~v " i"', 
por se dover a erro involuntario . 

4) - Infrac~ao da t abel a 2 anexa ao Decreto- Lei n2 . 37 . 028, de 25 de 
Agosto de 1948, alterada pelo Decreto n2 . 37 . 223, de ~O de DozcmbroD 
mesmo ano , porquanto houve professores abonados a rn~· , de 100000 por 
cada hora, devendo s~-lo pOl' 5 0f,500 , verificando-se a ~ '.In urn prejmzo 
para 0 Estado de L3l2(,l60 no abono a Jose Augusto Le['o e de 66les80 no 
abono a Herculano Alberto da Concei~ao . 

Por transfer~ncia do secretario do con.3elho, Lms do Na~J Ji
mento Vaz, e por obito do presidente, Jose Bernardo Fernandes de Ma
tos, durante a ger~ncia em causa 0 mesmo conselho variou de composi
gao, assim: 

Jose Bernardo Fernahdes de Matos - 1 de Janeiro a 28 de Dezembro . 
LUlS do Nascimento Vaz - 1 de Janeiro a 30 de Setembro. 
Serafim Pereira Teixeira - 1 do Janeiro a 31 de Dezembro . 
Judite Pinto d e Lemos - 9 de Novembro a 31 de Dezembro. 
Antonio Augusto de Castro - 30 e 3L de Dozembro . 

Distinguindo as r esponsabilidades dos membr os do COnSQ~lO 
em cada perlodo, averigua-se que: 

1) - Da responsabilidade solidaria dos m3mbros do consclho Jose Ber
nardo Fernandes de Matos, 1ms do NasciJnento Vaz e Scrafim Pcrcim Toi 
xeira e a quantia de 6.749~10, correspondente aos abonos de 2 . 303000~ 
2.471$70, 1.3l2~60 e 66l~80, r espectivamente a Joaquim Rebelo Vaz Mon 
t eiro, Lurdes Emllia Ferreira Falcao, Jose Augusto Le~o e Herculano~ 
berto Concei~ao, bern como 35040 compreendidos na ~antia abonada aos 
responsaveis po~ erro involuntario; 

2) - La responsabilidade solidaria dos membros do conselho no 22. pe
rlodo, Jose Bernardo Fernandes de Matos e Serafim Pereira Teixeira,se 
riam 82~00, tambem compreendidos na mesma importancia abonada por l.r = 
ro involuntario; 

3) - Da r esponsabilidade dos membros no 32• perlodo: 4~e s~o o~ mos
mos do 22. e mais Judite Pinto de Lemos e, nos dois tiltimos di<::.s, l\n
tonio Augus to de Cad:. ro, em substitui<.;e!o do falecido presiderrto, nud: 
se apura neste perlodo. 

A solidariedade nas responsabilidades ll,dicadas em nada 
afectada pelas explica~oes que, quanta as suas pessoas, dcram nos a' 
tos os rosponsaveis mandados ouvir . 

Mas tem-se em considera~ao 0 credito refcrido no relatorloe 
ajustamento r espectivo , de 402~30, dcpositados a mais pelos gerentcs 
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do lQ. perlodo, 0 que reduz a sua responsabilidade de 6.749010 para 
6.346;;l80. 

Nestes termos, condenam Jose Bernardo Fernandes de Matos no 
pagamento da quantia de 5.184~OO, do saldo das dota~~es organ~ntais, 
que n~o foi encontr ada no cofre do conselho administrativo da suapr~ 
sid~ncia e que estava a sua guarda . 

Outrossim condenam solidariamente os membros do conselho 
administrativo Jose Bernardo Fernandes de Matos , LUls do Nascimento 
Vaz e Serafim Perei~a Teixe ira na quantia de 6.346080, strus referi
da e discriminada. 

ac6rdao. 
Em rumbas as condena~oes acrescem os juros desde a data do 

Julg&~ 0 conselho administrativo da Escola Industrial e C£ 
mercial de Bragan~a, pela sua ger~ncia de 1 de Janeiro a 31 de Deze.} 
bro de 1950, quite pelas restantes responsabi1idades, devendo 0 sal
do, que Jh es e abonado, figurar como primeira partid~ 10 debito da 
conta seguinte a esta. 

Lisboa, 23 de Junho de 1953. 

(aa) - Ernesto da Trindade Pereira 
- A. de Lemos Moller 
- ~em voto de conformidade do Sr. Conselheiro Braga 

da Cruz, que nao asslna por nao estar presente) . 

Fui presente - (a) - Jose A1~~da Guimaraes 

15 
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ACTIV~DADES DOS SERVIQOS DA 

DlRECQAO GERAL 

Det erminou 0 Exm2.u Preoidente do Tribunal, em seu despacho 
de 13 de Outubr 0 de 1948, q'le os sa1dos das contas por 1iquidar, fos
sem referidos a 30 de Junho. 

Feito esse apuramento, vamos mostrar nos quadros que 
guem, as actividades dos funcionarios da 2~ . Repartig~o , cujos 
gos estao a cargo dos Chefes Jose Garcia Rego (Repartig~o-A) e 
Barto10meu JUnior (Repartig~o-B). 

N0MERO DE .oRGANISMOS QUE .P.B!ST ARAM ~ONT AS 

MAPA - I 

Secgoes de Ger~ncia Ger~ncia r~ 'Jrengas 

se so
servi

Joao 

---
-1iquidagao de 1952 de 1953 Para me. I Para menos 

2~. Repartigao-A 
! 

1~. Sec gao 376 375 
, 
-

2~. Secgao 272 291 19 
3~. Sec gao 22 21 .J.. 

4~. Secgao 151 195 ~:. 

2~. JleEartiGao-B 

1~. Secg~o 425 425 
2~. Secg~o 10 10 

Totais •.... . . 1.256 1 . 317 63 2 
.-

1 + 61 ---
Ve- sc qu.e nn gcr~ncia de 1953 f or nm obri[;ados a prest ar contas 

mais 61 or ganismos . 
16 
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~UMERO .I2E __ CgNT AS A CONFERIR E U QUIDAR 

MAPA - II 

-
Sec~5es de Ger~ncia I Ger~ncia Diferen~as --liquida~ao de 1952 de 1953 Para mais Para menos 

--
2ilt • ReEartisao-A I 

lilt. Sec~ a.o 384 375 I - 9 
2ilt • Sec~ao 279 293 14 .. 
3~. Sec~[o 22 21 I - 1 
4I!. Sec~ao 151 200 I 49 -

2Y.. ReEartisao-S , , 
1~. Sec~ao I 530 

I 
545 

, 15 -
2I!. Sec~ao I 10 11 1 -

I 
I · , - -I I I Totais ••••. i 1.376 I 1.445 I 79 10 

'I 
I 

.l ! + 69 

o nUmero de contas enviadas para julgamento excedeu 0 do 
ana transacto, em 69. 

I 
I 

SALDOS EM 30 DE JUNHO hE 1954 e 1955 

MAPA - III 
Sua compara~ao 

I 

30-6-:;'954 30-6-1955 I Diferenc;as 
Sec~5es de 

I 

Peren-
I 

Para Para Geren- ' 
1iquida~ao ant. a 1952 Flnt . a 1953 mais me-

1952 1953 nos , 
-

2I!.ReEart~ao-A I I 
1~. Sec~ao 6 25 9 20 ., 

5 ~ 

2ilo. Sec~ao 14 41 11 27 - 17 
3Y.. Sec~ao 4 4 6 2 2 2 
4ilo • Sec~ao 22 33 26 36 7 I -

2~.ReEartisao-B 

I 
I 

lilt. Sec~ao I 3 2 I 3 2 - I -
2~. Sec~llo 4 6 I - 3 1 - : 7 

I I I I Totais •••.• 53 
, 
III , 55 90 12 ~ . 

I -, 
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i pesar de se notar urn ~crescimo de contas enviadas para li
quida~ao os saldos apurados sao inferiores aos do ano anterior . 

Rendeu assim mais 0 trabalho. Na verdade, se tal n~o fosse , 
t er1amos que os saldos ap".1I'ados elll 30 de Junho de 1955 seriam id nti
cos aos de igual data de 1954, acrcscidos ou diminu:Ldos das contas a 
mais ou a menos entradas. 

Veja-se, finalmente, as respectivas posi~oeA , tendo L, ateg 
<sao SOrrieltj:J~ . B.f? contas das gerencias que normalmente de viam est. r t t. 
taJ.:m€nte liquidadas em 30 de ,Junhd de cada Urn. daql1.eles anos - 1 ,,52 (un 
30-6-54) e 1953 (em 30-6-1955) : 

MAPA - IV 

-
Se c~oes Sald 0 \llifer en <;a na entrada Dei.....! ser Suldo Dife -

de em ___ d.~ contas . o saJdo an efect . em ren-
liquida~ao '3D-6-54 P . lli~is IP.monos 30-6-55 30-6- 55 ~as 

I -

2g.Repartigao-A 

19 • Sec~ao 25 - 9 16 20 +4 
2g• Sec~ao 41 14 - 55 27 - 28 
3g• Sec~ao 4 I - 1 3 2 -1 
4g• Sec~ao 33 49 - 82 36 -46 

2.Q,.p;eEartigao-B 

19 • Sec~ao 2 15 - 17 2 -15 
2Jl • Sec~do 6 1 - 7 3 -4 

-
Totais III 79 10 I 180 90 -90 

I I I 

Dissemos atras que a produtividndc dos funcionarios aumen
tara. Este mapa e bem elucidativo. 
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PESSOAL QUE E~CUTOU OS SERVIQOS 

2~. Repartigao- ,A 

Chefe de Se c~ao a .q. • •••••••• 
1 Q.. Contador ............... .. ........ . 

II a.q .......... .,oI • • CI . 

" ........................ 
2Q • " a. q. . ........ «I G ...... . . 

3Q • II a. q. • . ................. . 

3Q
• " 

a. qu ................ . 

3Q
• " a. q. • ....... . ........ . 

Aspirante a. qo ................. . 
" a. q II . . ............. . 

2i;l, . Secc,ao 

Chefe de Sec ~ao •••••••••••••.•••• 
lQ. Contador •.. CI . ............ . .... . 

lQ. " · ..................... . 
lQ. " · ... .. ...... .......... . 
lQ. " a. q. $ .............. . 

2Q. " · .......... ........... . 
2Q. " • •••••••••• • •• f •••••• 

2Q. " a. q. • ...•....••...• 
2Q. " a. q. • •.•.•..••...•• 
2Q. " a .q .. . 8' ••••••••••• 

2Q, " a . q& ••••••••• • ••••• 
3Q

Q " a. q. . ............. . 
3Q

• " a. q. . ............. . 
3Q • " a. q. • .•...........• 
Aspirante a. q. . ............. . 

19 

Manuel Eduardo Ferreira da Costa 
Hortense Margarida de Carvalho 
RaUl Martins 
Maria Jose Rodrigues Bra3 
Francisco Louren~o Per~ira 
Manuel Joaquim Ferreira Gicstas 
Manuel Duarte Carvalho 
Carlos Francisco Sousa Ferreira 
Maria Helena de Oliveira f.foura 
Maria Adelaide Sacramento Gomes 

Severo do Nascimento Paixao 
Guilherme dos Santos Batalha 
Jose Augusto 1 ires Martins 
Vict or Ja~3 Marques de Cast~o 
Mario Manuel Nepomuceno M6ra 
Rui de Lima Gomes dos Santa; 
Humberto de Freitas Santos 
Carl os Jose dos R~~s 
Leopuldo }futos B ,~ -
JOSJ Henriq.le de . .eida 1.0 
Ramir o Louren~o d Aze 0 

Ant6nio Bernardo ata 
Jose Neves VentU!' 
Isabel Maria de ~esus T" 
Art ur l1anuel Santo s 0 
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Chefe de Secgao a.q • ••••••.••.• 
22. Contador a.q. • ••.•.••.•••••• 
22. " a.q.. •••••••• ••• •.• 
]2. " 
]2. " 
]2. " 
Aspirante 

" 

~ •••• 0 ••••••••••••••• ....... ................ 
a. q~ If •••••••••••••• 

a. q. • ••....... . •..• 
a. q. • •.....•.....•• 

4f!. Secqao 

Chefe de Sec gao ••••.•••••••••••• 
12. Contador a .q. , ••••••••••••••• 
1.2. tr a. q. • ............. . 

" a.q •......... :11 • •••• 

22. " a. q. . ............. . 
]2. " a. q. . ............. . 
]2. " a. q. . ............. . 
]2. " a. q. . ...........•.. 
Aspirante a. q. • ............. . 

Chefe de Secgao ••••.•.••.•.••..• 
" " " a.q. 0 •••••••••• 

12. Contador a.q. • •.•••••••.•.•• 
" ..................... 

]2. " ..................... 
]2. " a. q. • ............. . 
]2. " a. q. . ..... .. ...... . 
]2. " a. q. . ............. . 
Aspil~ante a. q. • ..•.•.....••.• 

Domingos Ribeiro Soeiro 
Alfredo Jos dos Reis 
Fernando da Conceigao Gomes 
Diniz Jesus de Figueiredo 
Jose Idalino Morais Cascalho 
Ant6nio In~cio Silvestre 
Maria JUlia Gongalves Tormcnta 
Maria Madalena da GarnaPimentel 

Rui da Silva Gare . 
Manuel Antunes de Andrade 
Henrique Gomes Delgado 
Carlos Alberto Gomes Santana 
Rui Ant6nio Almeida Cardoso 
Manuel Joaquim Ferreira Giestas 
Jose Manuel Antunes da Costa 
Isabel Maria de Jesus Tiago 
Art ur Manuel dos Santo s Salgueiro 

Afonso JL~ceto Trindcdc a) 
Manuel Maria Ferreira 
Alberto Amarante 
Joaquim Parrei ra Branco 
Jolla Madeira 
Licinio Carvalho de Sena 
Ant6nio Maria Franco Ribe ira 
Jose Augusto Felizes 
Jollo Asceng~o Santos Pa1r~o 

a) - Assistido desde 21 de Fevereiro de 1955 
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2~. SecGao 

Chefe de Sec~ao ••••••••••...•••• 
2Q . Contador a.q. • •••••.•••••• •• 
3Q • II ••••••••••• • ••••••••• 

3Q • II •••••••••••••• •••••• • 

3Q • II a . q. . .... .. ....... . 
3Q • II a.q.. ••.•••••••.•.• 
,32. u a. q. . .............• 
3Q • II a.q. ~ •••••••••.•••• 
Aspirante a.q ••.•.. 0 ••• • ••••• 

" a. q. . ............ .. . 

Jose l-fanteigas de Campos 
Fernando da Concoi~~o Gomes 
Diniz Jesus de Figueiredo 
Jose Miguel Duarte S~o 
Ant6nio Correia Caxaria 
Joaquim Rodrigues Figueira 
Silvio da Boa Nova Pires 
Francisco Manuel de Almei~a 
Fernando Mario Dias Filipe 
Est@vao Ant6nio Louro Carrasco 

A 2g • Sec~ao da Reparti~ao-B nao tern somente a seu cargp a 
liquida~ao de contas~ Se assim fosse, nao se justificaria a existenr 
cia, no fiw. de Junho, de qua~quer saldo, tao diminuto, para 0 numero 
de funcionarios que la prestam servi~o, e 0 nUmero de contas q..lB tern 
a seu cargo. 

Alem do servi~o de liquida~ao das contas, que a born dizer 
antes deviam estar na 2fi. Sec~ao da Reparti~ao-.~, a Sec~ao tern a seu 
cargo os importantes servi~os sobre a organiza~ao do processo gl8 ser. 
vira de base ao Relat6rio e Declara~ao Geral sobre a Conta Geral do 
Estado bern como 0 r espeitante ao exame e verifica~ao dos document os 
de despesa dos Ministerios. 

Da leitura dos ntirneros verifica-se que os: vi~os da Di
rec~ao-Geral v@m aumentando constantemente. 

s6 0 grande esforgo dispendido por tonos fui capaz de rea
lizar 0 que pode chamar-se milagre que os mapas focam pelos ntirneros . 

Efectivamente, com mais contas e os mesmos funcionOrios ob 
tiveram-se saldos que transitam e que serao assim os menos promentes 
destes ultimos tempos! 

o esfor~o de cada contador tern limites naturais.creio mes 
mo que a capacidade de trabalho de muitos est~ja ja excedida 0 que 
nao impede que se apontern e registem ntimeros e mapas como os indica
dos. 
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FEITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

NO NBS DE JUUfO DE 1955 

NUmcro de sessoes realizadac: 

De julgarnento ........................ 4 
Plenarias ..... 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
P1enarias extraordinarias •••..••.••• 4 

Movimento das participa~oes e1aboradas nos ter.mos do art2. 72 .do D~ 
creto-Lei n2. 29.174: 

Apre sentadas .......................•......... B 
Arqui vadas: 

ID'n sess~o ......................................... 4 
Por despacho da Presid~ncia ••. •. . • 1 

Com processo de mu1ta .......•. .•• ••• • .• . ••.• 1 
Para resolu~ao ......................................... .. OJ • .. • • • 2 

Movimento dos processos de "visto" presentes as sesseles : 

NUmero de processos ••....•..•.•.•••• 10 
Reso1u~oes : 

Devol vid os ................................. B 
Visados ...................................... 1 
Recusado 0 "visto" ••.••.••••••• 1 
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-I 
. ·2 

/I l1ovimento da distribuic;ao e 
II Movimeni:.o dos c ..... spachos 

julgamento 

Pcrjilgar Distri Jul- Por· Desp~ Despa- Desp~ DespaC1.Q. 
Esp€cies de processos Emlde Tctal ga- Em 31 <h dos chos 'Ittal chos dos 

~ 
Julho buldos dos Julho Ein 1/7 profr . cwnp. Em 31/7 

~ ;1 

0 
Processos de contas II 106 295 ~ 1401 1295 a)1 106 II 24 32 156 17 39 0 

r:<:l 
Proc. de ext . de res~ons. 0 

~ Proc . de ext . de fian~as II 2 I 2 I 2 1\ 2 I 2 2 S 
III Proc . para confirma~ao , nos 
H 
0:: termos do art2. 82• do Dec . 
E-i 

n2.22 . 257 e § 12. do art2• 
8 12.e § 32• do art 2.42• do 

C""\ 

~ 
Dec . Lei n2 . 29 .174 - C\l 

Processos de recurso 6 6 6 5 3 8 4 4 0 
0 Proc. de anula~ao de ac6r. 3 3 1 2 2 1 3 1 2 l<l! 
0-
0 Processos de multa 2 2 2 2 1 3 2 1 
~ Proc. de rec. nos termos 0 

<t! do art2.952• do Est. dos 
0 Dist • Aut . da s Ilha s Adj3.CentEjl 1 I 1 I 1 U 1 I 1 I 1 
~ Proc.de r ec.ultramar. - n23 E-i 

~ do art2.62• do Dec.22.257 
0 (s/visto) 

II 1 I 1 I - 1 
fl 

1 1 I 2 I 1 1 III 

Proc.de r ec.ultramar. -al.c) 
do n2.62• do 'art2.62• do 
Dec. n2.22.257 (s/contas) II 1 I 1 I - 1 
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a) 

Especies de contas Distri I ~ulg~ 
J -bUldos dos 

Servi~os do Estado 65 53 
Corpos administrativos L~9 32 
Exactores 161 189 
Pessoas colectivas de utilidade 
publica administr ativa 15 16 
Organismos de coordena~~o econ6mi-
ca 2 3 
Diversos 3 2 

Totais ....... 295 295 , 
I 

L __ . I 
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BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBU TAL DE CONI'AS 

Acth idaues dos Seryi~os d Direc~ffo Gernl 
Secqao d':) ViJt.o 

A ac~ao jurisdicional do Tribunal de COltas 
na aprecia~ao dos or~amentos dos organismos 

~ 

Podem sel' remuneradas as horas de servi~o, 
a16m das vinte e duns horas semanais, aos 
professores de cardcter eventual , desde que 

elas sejam superiormente autorizadas 

~ 

Urn unico processo em ger~ncias pRrciais, 
mas com cumprimento ~ forma de processar 
est abelecida pelo n2. l? do art2 .l32 • do 

Regimento em visor 

Legalidade do suplement 0 de 50% sobre ' 
subsidios pa:c3. despesas de representa~£" 
atribQtdos aos Presidentes das C~~ara~ 

Abon~;. irregulares e duvidas na 
efectiva~!o de certas despesas 
por uma Junta de EAporta~ao 

o exerclcio da flm~ao , n""' caso do en5ino 
Profissional Indupi:rial e Comerc ial , c. .-.; 
seguir-se imediat .JI ente a posse . Na r; p£ 
tese de se l!~0 dar esta cireunsta.ncit:. .I.'i 
ea 0 funcion/rio suje~to ao regimen e 

faltas ao ncrvi~o 
lI( 

Consulta n2. 1, de 1955 
Parecer do Tribunal de Cont as 

~ 

Rec'..ll'so Admi.!.:l.strativo 
Provim ."os 

r.cumula~oes 
Resolu~ao do Consalho de ·i.rtros 



BOLETIM DA DIRECQAO GEi' .. '\.L DO TRIBUNAL DE CONT S 

ACTIVIDJtDES DOS SERVJQOS DA DlRECQAO GJ AL 

SECgAO Dr T :1'0 

M~s de Julho: 

Entr ada de proces sos •..••. • . •..•..•• • •.•..•••.••••••••••• 3.147 
Submetidos a despach0 dos ExmQs Conse 
lheiros "' ........... '1 • • \t •••••••••••• : ••• 2.768 

Sendo 
Visados •••.•••• .•.•• ~ 2.527 
Devol vido s ,.. ........ 231 
Dedl.Jachados ~") .::,rc.. SCSSf\:0 10 

- " ---·1..8 r.. , I ,.) 

Foram anotados ••••••• 379 

M~s de Agosto 

Entrada de processos 0 iJ . " ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2. 776 
Submet idos a despa8ho dos ExmQs Cons£ 
lheiros ................................ 2.43~~ 

Sendo 

Visados .............. 
Devolvidos ••••••..••• 
Despachados para ses5b 

Foram anotados ••••••• 

2. 216 
212 

3 
2.431 

3,*5 

3 

2.776 



BOIETIM DA DIREGqlo GF.P.AL DO TRIBUNAL DE CCNTAS 

A ACQAO JURISDICIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

IJA p :~t'tEc:::A~Ko DOS ORQAMEflJTOS DOS ORGANISl-fOS 

Por 
T; .tor de Castro 

A no~ao de or~pmento e tao intuitiva que se torna dif1cil 
dar-lhe uma de~in~ rao pre isa e completa~ Este facto, aparentemente 
paradoxal, e proprlo das c . ~ . ..,as que estao no espllito de todos, maG 
que sao dif1ceis de definir por palavras. Nao ha ninguem que nao te 
nha realizado m8ntalmente, ou por escrit o, urn or~amento , um calculo 
aproximario de un:q !eceita propria ou provavel que comp().L'te uma des
pesa B. :'" ~liza::, uG futuro. Assim proced 1 0 indiv1duo, a associa~ffo , 
o organismo ou 0 proprio Estado, E umd disciplina in'ispensavel e 
S 8m ela nao existe uma ordem, u. ._ sequ~ncia de previsao 1.. ~rescind1 
vel a ~a casa bem arrumada. E e tao profunda a sua necessidade cue 
pela leitura do cr~amento se pode efectuar alem da rul~.ise object~
va, uma analise psic ~)logica de quem 0 pre~J"'nde ~aalizar, .. "'" j a , 'n 
di v.l(:·~I.O ou uma col ecti vidade . No or~ame ... to dum Est ado esta att.nte a 
inten~ao po11tica , eco1"tOmica, s0cial e por el e se verifica 0 prog~ 
so material ou espiriv .1.1 duma 1;ociedade , 0 de ...; envolvirnento da cul
tura e da ir;:restiga~ao cient1fica e t8C ·ica e todo 0 cuidc" que so 
poe no patrlm0nio historico, artistico e moral duma la~~ 

o cpe se observa no campo naco anal .. em presen~a d or~a. _ 
to, repete-se, em Irl. .. 10r escala, c.vidc- ': :lent ..,. no Ambito dos o"'~:!! 
t r ,; privativos dos organismos . 0 seu desenvol \-llIDnto 0 a mani -ta
<;;g~ da propria vida, da act.ivil~ .... dc dentro do sector que the 6 }I.' 

prio. 

Por ele se cf'ec.tiva, quaso em absoluto, correc~lIo \::con 
mica ( . .: '.s dcspcRas , cingidas s actividadcs vitais "_ .. ' as pcla s 
orgG.nl ' a . Esse equilibrio, essa corr ~ c<;;5:oJ e-lhe iJ'; c.a pela pro
pria lei, que Yjr:i , ;Jodia deixar de sar a primeira e~ _ cria~~o de l1O£ 
mas e regras ba&il~'es para a sue organizc.~ao . 1 .., ~ lei e 0 regul~ 

4 
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mentos nao sao tudo neste caso: dentro dessa disciplina or~amental~ 
ge urn factor muito importante e, por assim dir.ar , subjectiv~, 0 agru
pament o das despesas em fun~ao da necessidade co organiamo,e maisain
da da sua efic i~nc ia como parcela durn todo a cOltar no conjunto naciQ 
nal. Desta maneira quando se elabora urn or~amento , pratica-se urn acto 
de grande importan'~ia e responsabilidade, acto que se prolonga na re~ 
ponsabilidad8 de q~cm 0 autoriza e , ainda, de quem 0 julga. 

o T~db"' .... ;a:i. de Contns na sun a: ~a fun~ao jurisdicional, qua.!! 
do exarni na e ver lfi\.'" a boa execu~ao dos ot'i$a.rnent ,:..; t8 ger~nci." s qu ~ ) 
Ihe sao present e.s pE;. ~'~ julgamento , efectiva urna aprecia~ao qut.o. nfi:o ~~ 
ra s6 no campo obj ectiv~ cas despesas terem side CUl"'''Y ·.t:.:n.s den-vl I .las 
r egras orcsament ais, antecipadamente aprovadas , mas , ·v. IDem, se qt Ltier 
uma apreciacsao r igor osa de correccsao econ6mic~, indicada para fut\~o, 
dos dispendios efectuados . 0 seu julg.~~l1ento pede nao se limitar a. ve
rificaCSao do cab~hento o~ da exist~ncla de ins0riCSao or~amental, po
de ir mais l onge : verificar se a despesa cfectuada era a que mais con 
vinha ao organi smo para a melhor cfectivacsao do sau fim. O Tri~nm. 1 no 
Contas na sua alta f uncsaoiJ , J.t. _r.J. - a lei propriamente nunca a liIlli
t ou - ira ao mai s profundo das questoes, nao s6 como fiscal e jri2 d03 

act os publicos, mas como v.~ "';ilante das accsoes opostas a economia e 
prosperidade na i onal . Cornu ~lto orgnnismo do Estado, por assim dizcr 
a sua vanguarda at ent a, se bern 0 desejar , nao ha obstaculos, nOOl res
tri~oes a sua el evada ac ~e.o jurisdicional, a maior de todas e no sec
t or mais amplo que est a na ess~ncia de.. vida da pr 6pria NaCSao .Todas as 
actividarl.< 'i oficic.:~s est ao subor dinadas ;i sua ac~ao jur1dica e torna
-se , as:nm, por extensao , urn Tribunal t.; •• ll) nenhum outro , nao em espe
cia~.izacsao , como aparent ement e SI.. pade supor , mas em generaliz~atin 
ginuo as mais r econditas rnanifestacsoes do. vida do Estado . -

5 
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PODEM SER RE}IDNERADAS AS HORAS DE SERVIQO, 

AIEH DAS VINTE E DUAS HORAS SE}fANAIS, AOS 

PROFESS'_JqES DE CARACTER EVENTUAL, DESDE QUE 

ELAS SEJ AM SUPERIORNENTE AUTORIZADA8 

Relator:Exm2.Consel heiro 
Dr. Abranches Ma~ti"'13 

Processo n2 . 213/ 19;3 
Acord~o de 12/7/19;5 

Qucst~o: 

A urn prcfessor eventual de uma Esc ol a Industrial e Camercial 
foram-lhe abonada s import~ncias por hor as de servi '1o que excederam <'.S 
determinadas no contrato; e a urn mestr e, de"sa mesma Escola, fo".·-lJ1C 
proces [';"l.do um vencimento de exerclcio, pcrdi.:'o em 1952, sem u cu...pr i 
me nto do art2. 152 0 do Decreto n2. 16.670, que r di zer, a despesa nao 
se efectuou por cmos e cc"lornicos findos . 

Delib.~~('aG~o : 

o Tribunal de Contas, no acord~o que se tronscr~ve, reso~mx 

Conn- a 0 estabel e cido no resp· ... ctivo contrato , foram distri
bul(~.?s ao professor event ual Dom.:Lngos Ramos Carrilho do Rosu-io I: nt, 
e c i.J(; o horas de servi~o por s em .na (mais tr~s alem das ccntrntu i en 
te fixadas), t endo side abonado das L.lportfu1cias cor_'cspondcnte~ no 
tempo de aulas que excedeu 0 do dito contrato . 

Houve , sem duvid a, irregul~rid~de nesta di stribui~ao 0 , em 
conseque!1 cia, na desocsa del a dcrivllda, visto que se altcrou Poj.' for
ma legalmente in~c "~slvel 0 que fora estipulado n'~ condi~5es c se
gundo as formalidade s previstas 113. le i e por ela iI.postas , nl!o obstan 

6 
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te as razces ponderosas do o:lcio de fls. 73 . 

E certo que nenhurna disposic;ao do Estatuto do Ensino Pratis 
sional Industrial e COr:lercial limita a faculda,Je estabelecida no seti 
art2. 3322., quanta ao nllinero de horas de servi.c;o a distribuir 00 pes 
soal docente eventual, desde que se celebre 0 contrato compet nte. -

Nao obstrum a isso os art2s 3262., 3272 • e 329Q • do aludido 
diploma, p -.} 'q1.:.anto refcrem- se apenas aos profess ores do quadro . 

E a oL :,ig" . .'~ao constante do nr :"Q. 331Q• do roferido Estatu
to a ele s s6 se reI ~'~e tar:J.bem, como clara.:1lon0e so \.~ do. exprcc .)a alu 
sao aos citados precaitos. -

Podia no corrt.rato em causa, portanto, cOl •. ~ignar-se 0 t ,. po 
obrigatario de vinte e cinco horas de aulas scmanais totalmentc • emu 
neradas. 

A irregularidade consistiu, pois em !"'ao se terom observado 
as fo~malidades por lei irnpostas . 

I J Atendendo, po rem , a que a desposn era lega.lmente pOSS1V01~ 
e nao s e mostrando que houvt:;;sse prejulzo pela falta cometidn nem pre, 
pasHo de fraude , releva- R"l a responsabilidade ern que incorrera.m v·~ 
gerentes, nos.' ermus do a.d Qo lQ. do Decreto·-Lei nQ. 30.294,d \ 21 d. 
Fevereiro de 1940. 

Foi rrocessada a favor do mestre Severino da Concoic;ao Bi~ 
po a i mportfulcia de 211r,l80, resrei ta nte ao venciment (' de excrclc' ) 
perdido em 1952, cujo pagarnentoteve autorizac;ao mini~tori31 ern de~
pacho de 26 de Maio de 1953, nao tendo side cumprid, vodavia, 0 di~ 
posta no art2. 159.. do Doc ,~to n2. 16.670, de 27 de • .rc;o de 19' 9, 
isto e; a dospesa nao se fez pela veri,)a de "Anos ecclamico3 fi!"l lv s" . 

Os ser7ic;os atribuem a lapso 3. irregularidade. 

Como dela n~o resultou prejulzo nem se v~ quo no caso se 
procedessc f -.'audulentamente, releva-sc . inda esta fnlta, ao ~brigo 

do mencionado art2. 12. do Decreto nQ . 30. 294 . 

Na liquidac;ffo do. ITlulta irnposta ao professor Joaquim Z fori 
no Ferreira Chaves houve, devic:o a erro involuntario, prejulzo )il ·L. 

o Estado da irnportfrncia de 24070. 

Abona-se na con"('a dos rcsponsaveis estil q'tantia, Or:l vist:l 
do preceituado no artQ . 7Q ., n2. 12., do Decreto nQ. 22.257,dc 25 
FeVerG2.l·0 de 1933. 

'----------_._->--- - - 7 
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Pelo exposto , julg~m 0 Conselho Administrative do. Escol~ 
Industrial e Comercial de Se~ubal e Mnnuel Teixeira Garrido , car.o t~ 
soureiro caucionado, quites pela responsabilid.:rle do. sua g nciu. os 
per:Lodos, rcspectivamentc, de 1 de Jemeiro a 31 de Dczembro de 1953 
e de 20 de Junho a 31 de Dezembro do mesn 0 ano , devendo 0 saldo , que 
e abonado ao mesmo CO:lselho Administrativo , figur como primeira ~ 
tida do debito da conto. seguinte. 

Lisboa, 2..2 de Julho de 1955 . 

(ae. ) - M2'l'lel de Abranches Martins 
- Ma!tJ.el Marques 1-1ano 
- Jose Nunos Pereira 

Fui prescnte - (a ) - Jose Al~,'da Guimarges 

8 
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UM UNICO PROCESSO EM GERENCIAS PARCIAIS, 

Ml'.S COM CTJMPRlllfilJTO A FORMA DE PROCESSA!l 

REGlMENTO EM VIGOR 

Relator: Exm2. Conselheiro 
Dr. Trindade Pe~eira 

Processo n2 . 1.423/1953 
Acord~o de 12/7/1955 

Questao: 

No relat6rio apresentado pela secqao emitia- se 0 purecer qe 
nas gerencias parciais dos Estabelecimentos Fabris do Ministerio d 
Exercito, prestadc>.s n'Js termos do art2 0 7002• do C6digo Ad. inist_at.! 
vo, PO":- forqa do art2. 102• do Decreto-Lei n2 . 39.101, de 9 d.e "ev~ 
ro de 1953, se poderia organizar urn Unico processo que abrangesse to
do 0 ana econ6mico, na ilip6tese de se vcrificarem as condige>es csta 
lecidas no n2. 12 do art Q , 132 • do Regimento om vigor , 

Deliberacao: 

o Tribunal de Contas , no ac6rd~') qu~ se transcreve, deter . . 
na: 

o ajustamento da conta e 0 que acima fica, nquanto r.c re
l dt6rio da reparti~ao haja sido feita a distinqao .L blobo da I ceita 
e despesa de c ac1n. perlodo de ger~ncia - ao que char.. ... c.justamentJ , por 
responsabilidades . 

Deu-se curnprimento a forma de procossar estabelocida polo 
art2. 132• n2, ] 2° : do Regimento, sem prcju:Lzo da forma de po. "al' 
as contas por par~e dos responsavois (art2 • 7002.CJ C6digo Administr 

1 ________________ _ 
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tivo, aplicavel por for~a do art2 . 102 • do Decreto- Lei n2 .39 . 101, de 
9 de Fevereiro de 1953). 

Julgam Flavio Jose Alvares dos Santos, Adriano Vieira Coe
lho dos Santos Macedo , Francisco Eduardo Batista e Adriano Vie:iro dos 
Santos Coelho , directores das Oficinas Gerais de ~aterial de Engenh~ 
r i a , r espectivamer..te nos perlodos de 1 de Janeiro a 11 de Har~o, 12 
a 21 de Ma~~o , c 22 de Mar~o a 31 de Dezembro de 1953, quite com 0 
Estado pela indi-::ada responsabilidade, dovendo 0 saldo, que the C ~ 
nado, figurar como primeira partida do debito da conte seguin~e . ~ 
tao 

Lisboa, 12 de Julho de 1955. 

(aa) - Ernest o da Trindadc Pereira 
- A. de Lemos Moller 
- Manuel de Abranc hes }furtins 

Fui presente - (a ) - Jose Algada Guimar~es 

10 
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LEGALIllADE DO SUPLEMENTO DE 50% SOBRH' I oJ 

SL~st~IOS PARA DESPESAS DE REPRESENTPQAO 

!~rE'IButDOS AOS PRESIDENI'ES DA S cJ.m"-~s 

Rel at or: Exm2.Conselheir o 
Dr. Abranche s Martins 

Quest ao : 

Processo n2. 438/1954 
Acordao de 5/7/1955 

A Sec~ao l evantou duvidas acerca do suplemento de 50% sobre 
os subsldios de despesas de rep~csenta~ao concedidos ao Presidente da 
C~~ara Municipal de Cast anheira de Pera . 

Deli ber a«ao: 

o Tribunal de Cont as considerou legal ~al atribui~~o c. su
plemen~o no acor dao que se t ranscreve : 

Nos t er mos do art2 . 742• do C6digo Administ:'''tivo: scgulld< 
a nova. redac ~t.o que I he foi dada pclo De(;reto- Lei n2. '39.410":; de 23 de 
N0vembro de 1953, atri buiu-se ao Prcsidente da Cfunar.. ,1 sub, "dio men 
s[1.1 para despesas de representa~5.o , acrescido do supl ,.lonto de 50 por 
cento, a que se ref ere 0 art2 . 42• do Ducreto-·l,.ei n.2.. 37 .115, de 26 de 
OutL:bro de 1948. 

Sobr e 0 abono deste suplemento vern levant~.da dtlvida de leg~ 
l i dade no r el atorio de fls . 2 , com 0 fundwmento de ~~ 0 dito su 3XtlD 
nao t ern 0 car acter de vencimento , ordenado ou salari Q e nffo sor torna
do em ccnsidera~ao par a ef eitos de aposenta~ao ou roforna, nom ser re 
munera~ao afe cta ao exerclcio de una fun~~o , pel0 que nao podia bono= 
ficiar do suplem,:)" .:o em causa . 

II 
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A duvida nao tern razao de ser , todavia, carno passa a de
monstrar-se . 

A Portaria n2 . 13 . 803 , de 17 de Janeiro de 1952, declar J 

no seu n2 . 32• que se consideravan em vigor as dis po - . <Jes aplicavcis 
da Portari a n2• 12.630, de 12 de Novembro de 1948. 

Estabeleceu este diploma no seu n2 . 12 . ~ e os corpos ad
miniBtrativ~)s f icavar:t auto:::-izados a conceder aos seus servidores, urn 
suplement 0 de ve r:dJ!'.entos segundo 0 reg3.J:le e ate ao limite f :b"'do no 
Decret o- Lei n2 . 37 . :":'.5 . 

Ent endeu- se que VJ nc~nento e tudo quanta 0 funcion~ ~in re 
ccbe pel o exer cl cio cia sua funC;;ao e que a palavra s0l'vidor abr ;J -oe 
aquele que ser ve efectivamentc urn cargo publico ou administrativo,i!:!, 
dependent emente de ter ou nao D. qualidade de funcionario, camo se ten 
admitido na dout.dna e j"risprud~ncia , necessn .. irunente e de concluir 
que no Ambito do suprac i tado n2 . 12 . da Pbrtar~a n2 . 12.630 cabem os 
president es das c~as municipais. 

Resolvida esta questao previa, importa agora saber se 0 

subsldio par a despesas de representa~ao beneficia do suplemento est_ 
bel ecido no menc i om.do Deer'eto-Lei n2 . 37 . 115 . 

DUvldas nao ha de que ele se refcre ao exerclcio da ftm-
~ao. 

Nao t0m a natureza remuner.:.t6ria de gratifica~ao, porque a 
t~-la , eotaria nas condi~oes previstas no § 22 . do art2 . 32• do alu
dido Decr et o- Lei n2. 37.115, e~ entao , teria os requisitos necessWctos 
ao acrescimo do suplemento atrib~ldo a remunera~ao base pOl' aquele 
diploma . Int egr a- se , perfeit amente , porem, no princlpio do art2 . 42• 
do mesno d i pl omao 

A for ma como esta disposi~ao esta redigida mostra cJ.,;rarm.!l 
t e que 0 suplemcnto de 50 por cento e devido sempre que se trate de 
import~ncias fixadas eT.1 lei e pagas pclo exerclvio da i'un~ao do se:.. . 
vidor do Este.do , mas ql1ando nao se destina a remune... '1 dit.a fun~.:1o, 
c omo aconteco, por exemplo , pelos abonos para falha' 

o subsldio para despesas de representa~ao encontl'2.-se pr~ 
cisament e nest as condi~oes . 

Pelo exposto, julgam a CAmara Municipal de Castanhc: ,:,a de 
Pera quite pel a responsabilidade da sua gcr~ncia no perlodo de 1 de 
Janeiro a 31 de Dezembro de 1954, devendo 0 saldo, lue the e tlbonado, 
figurar como primeira partida do debito da conta s ~ ,uinte . 

Lisboa , 5 de Julho de 1955 . 

(aa) - ~r.anuel de Abranches Mn.rtins 
.- i·~arlUel Marques Mano 
- Tern vot~ de conformidade do Exm2 . Conselhoiro Bra

ga da Cruz que nao assire por ja nffo fazor parte ,J S:! 
te Tribunal . (a) - Abranches Martins 

Fui pr esente - (a) - JOve Al~r 4D. G~~es 
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ABONOS IRREGULARES E DUVIDAS NA 

EfECTIVAQAO DE CERTAS DESPESAS 

POR UMA .JUf·jT;. DE EXPORTAQAO 

Relator: ExmQ. Conselheiro 
Dr. Marques Mano 

ProcesGo nQ. 1.430/195~ 
Acord~o de 19/7/1955 

Questao: 

Foi pago ilegalmente 0 suplemento de 90% a urn chefe de pes 
soal menor da Junta de Exporta~ao de Algodao , quando tinha 'ii ito 
apenas a 50%; nao foi efectuada n reposi~ao da quantia rocebida a 
mais pelos r cpresent c.ntes dum chefe de seclSao, f"l.lecido mu:i.:'os dins 
antes do fim do m~s quo recebera por inteiro; e surgiram duvidas q.lB!! 
to ao pagamento das ajl.1.das de custo a abonar ao pessoal em sorvit;o 
na metropole. 

DGlibG •. ~aGao : 

o Tribunal de Contns r esolve : 

E ilegal 0 page~ento de 90% do suplcnento no chofe do pos
soal menor, que tem direito apenas a 50%; assim 0 decidirn..1l os <..t' '1-

daos que julgaram a s gor~ncias de 1951 11 1952.: 0 p"'imciro dostes , P.2. 
rem f oi intimndo em 15 de Margo de 1954 e , portant l. , posteriorI. vntc 
a efGctiva~ffo da despesa ncsta gor~ncin, em virtud~ do que como nCl
que1es ac6rdffos se aplicou, tambem neste ac6rdao se ap1ica rospoc
tivn re ponsabi1idade 0 disposto no artQ . 2Q . do Dec_'l..:to- Lei 35 . 54', 
por iguais fund?! _ "ltoS e com iguais consequOncias. 
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Um chefe de sec~~o fora abonado dos seus vcncimcntos por 
inteir o r el ativamente a determinado m~s e faloceu dias depois, ant s 
do m~s t er findo, sem reposi~~o pelos seus represen~ntes do rocebkb 
a mais. E osse 0 regime do Estado nos termos do despacho do Subsecr~ 
tario do Est ado das Finan~as de 23 de Feverciro de 1948. Como,n06ter 
mos do prefunbulo do Decreto-Lei nQ. . 29 . 049 , a legis1a<s~o do Estado l 
suplectiva da 1egisla<s~o dos organismos de coordena<sffo economica, e 
nada se acha espA~ificamente determinado quanta a estes, considera~ 
justificada a f alta de reembo1so . 

Tambem na incerteza das ajudas de custo a a onar ao p~r 
soal em servi<so na metropole, se segull'am as dispos~ ~ ( ~ s dos Decre
tos-leis nQ.s 33.834 e 37.117, de 4 de Agosto de 1944 26 de D zattro 
de 1948, respectivamente , 0 que ja se verificara nas ~ontas anterio
res e fora re1evado por este Tribunal, por car~ncia e fraude ou pr~ 
juizo, nos termos do Decreto-Lei nQ.. 30. 294, 0 que de novo se decide, 
notando-se que, por despacho ministerial de 14 de Abril de 1954 fo
ram iixadas as ajudas de cur.to a abonar de futuro . 

Julgam 0 Consolho Administrativo da Junta de Export<l¢o do 
Algod~o, pela sua ger~ncia no periodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezem
bro de 1953, qui.te :pela i nd:1.cada responsabilidade, deverrlo 0 saldo, 
que Ihe e abonado, figurar eomo primeira partida do debito da contu 
a seguir a esta, 

Lisboa , J-9 de Julho de 1955. 

(aa ) - Manuel Marques Mano 
- Jose Nunes Pereira 
- Ernesto da Trindade Pereira 

Fui presente - (a) - Jose Al<sada Guimarffes 

- 0 0 0 -
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o EXERCtCIO DA FUNQAO, NO CASO DO ENS~ 

PROFISSIONAL INDUSTRIAL E COHERCIAL,DEVE 

SEGUIR-SE IMEDIATA~ENTE A POSSE. NA HIPO 

TESE DE SE NAO DAR ESTA CIRCUN3 TANCIA FI 

CA 0 FUNCIONARIQ SUJgITO AO REGI~mN DE 

Relator: E):TIiQ • Conselheiro 
Dr. Abranehes Mart ins 

FALTAS AO SERVIgO 

Consulta n2 . 1/1955 
Sessao de 22/7/1955 

A Diree~ao Ge~~al da Contabilidade PUblica eonsultou 0 Trjb~ 
nal de Contas sobre aSSlliJtos que the sugeriam duvidas c que julgcu 
eonstituirem materia de eonsulta. 

Transereve-se na integra (). eonsulta referic.. c 0 r"speetivo 
pareeer do Tribunal de Contus. 

CONSULTA N2~1222 

A Eseola Industrial e Comcreial Ant nio Augusto de Aguiar , 
no Funehal, suseitaram-se duvidas quanto aos abonos a proeessur 00 mc§. 
tre e ontratado Diogo Leite Peixoto, em virtude do seguinto : 

1) - Este funcion" '.-io, na qualid~de de auxiliar eo!~tratado do quadro 
da Eseola Teenien Elementar Rrunulho Ortig~o , no Porto, eoneorreu 00 lu 

'------------- - _. - 15 
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gar de mestre contratado da Escola do Funchal, do qQ~l t omou posse , 
por procura~ao , em 8 de Janeiro de 1954, devenco ter entrado em excr
c{cio no dia 1 de Outubro seguinte, par forga do disposto no n2 . 22 . 
do art2. 2112. do Decreto n2 . 37 .029 , de 25 de Agosto de 1948, e ~ 
22. do Decreto n2. 38~898, de 6 de Setembr o de 1952. 

Entretanto , e em virtude de novo concurso , ficou 0 intcr~s
sado classific&do em vnrias escolas do continente, conforme r elagffo 
publicada no Diario do Governo , 2~ . Serie, de 17 de Setembro de 1954. 

o aludido funci onario nao entr ou em exorc{ljio no din 100 o,);! 
tubro na Esc ol a do Funchal e , por despacho de 9 ~ .. lJledi 1.tamentc 8€-':L'ill

t e de Sua Ex~. 0 Ministro da Educ~~ao Nacional, prof~rido nos t !~Os 
do n2. 12. do art2 . 3632• do Decret o n2 . 37 . 029 , foi '.ndado prcstar 
servi~o na Escola de Santo Tirso, onde entrou em exe!\j{cio no mcsmo 
m~s de Outubro. 

Todavia , e em virtude da port aria publicada em 19 de Novem
bro de 1954, 0 funci onario em refer~ncia tomou posse, em 22 seguinte, 
do lugar de mestre de trabaLhos manuais do quadro da Escola de Sant) 
Tirso. 

Muito embora 0 cit ado mestre nao t ivesse entrado em excrcl
cio na Escola ",-0 Funchal , a Direcgao Geral do Ensino Tcicnico Profissio 
nal det er minou a est e estabelecimento de ensino que fosse considorado 
para todos os efeitos l egais , como ali t endo exercido as suas fung5es 
no perl0do de 1 de Outubr o a 15 de Novembro . 

2) - As nomea~oes do pessoal docente do ensino tecnico ,1' '.i.·i.;.Ji 1 1 
sao reguladas pel0 art2. 2112. do Decreto n2 . 37. 029, de 25 de Agosto 
de 1948, (Estatuto), que se transcreve em parte : 

" 1 - Os professores nomeados ou contratados para os qua
dros devem, ir:}ediatament~ depoi s da posse , ant!· en 
exercl~io' no cargo em que foram providos, salvo 03 ca 

- J -sos pr~vistos nos numeros seguintes . 

2 - Se a data do provimcnto os pr ofessores se .~contrarem 
prest ando servi~o noutra escola, entrar~o 'cxcrc~o 
na escola a cujo quadro passam a pertencer somente do 
inicio do ana escolar seguint " . 

o disposto neste artigo foi mandado aplicar aos mestr#s , co~ 
tramestr es e auxiliares , pel0 art2 . 22 . do Decreto n2 . 38.898, d~6 do 
Set embro de 1952. 

AlClll destas disposi~5es 0 art2 • 392• do 1: 
lei n2. 18.381, de 24 de Maio de 1930, determina qu 

to com for<;a cb 

"Os ver.cj.mentos iner entes a quaisqucr fungue s pUblicas com,£ 
gam a ~ontar-se desde a data da posse, scguida do exerc1cio 
das fun~oe s do lugar em que se deu 0 provimento, no prazo 
devido e termos r egulamentares". 

_____________________J 
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Em presen~a destas disposi~oes legais verifica-s que 0 m ~ 
tre em questao deveria ter entrado em exerclcio na Escola do Funchal 
em 1 de Out ubr o de 1954. 

Por em, tal nao se verificou, e , como se disse, foi mandndo 
prest ar servi~o na Escola de Santo Tirso , por despacho ministerial de 
9 do mesmo m@s , nos termos do n2 . 1 ) do art2 . 3632• do Estatuto do En 
sino Tecnico PJ.'ofissional , que se trrnscreve: 

"Os pr ofessores ou mcstres dos quadros que, nessa qualid!l
de e em cu~primento de deterQina~ao superior , dovrun p~mar 
servi~o for a da localide.de da escolQ. a cujo quadro pel· ... n
c;;am serao abonados do.s despesas de transporte , em 1.Q. cla~ 

se , tratando-se do professores , e em 2g • classe, tre.tc.ndo
- se de mestres , e das ajud as de custo durante 0 tempo em 
que, por motivo de tal servic;;o, ostiverem deslocados", 

t endo em 22 de Novembro seguinte tornado posse do respectiv~ lugar . 

3) - A 10~. Repartic;;ao desta Direcc;;ao- Geral J EWant'1.111"'se as seguinto'" 
questoes: 

a ) - se a Escola do F\;.nchal podern abonar os vene'imcntos ao ci
t ado mestre, em r c lac;;ao ao perlodo de 1 dc ~tubro a 15 do 
Novembr o, uma vez que este nunca ali entrOl. em excrclcio; 

b) - se , em virtude do que dispoe 0 art2 . 2112 , do Decroto n2 . 
37. 029 , e t endo em atenc;;ao a data do diploma que 0 nomeou 
par a 0 quadro da Escola de Santo Tirso, 0 mestrc de que se 
trat a nao t eria de entrar em exerclcio na Escola do ~ 
em 1 de Outubro de 1954 - ondc se manteria ao servi~o ate 
30 de Set embr o do ano corrente - e na Esco1a de Santo Tir
so em 1 de Out ubr o pr oximo . 

De f acto, dadas as disposic;;5es citc~as , parece que 0 me~ 
nao pode ser abonado pe1a Esco1a do Funchal, visto nao tor ali entra
do em exe rclcio, 0 que , em casos identicos ao posta e pare. que os abo 
nos s e pos sam considerar 1egais , se t orna necessario respoi+·x 0 prin 
clpio est abel ecido no nUme r o 2 do art2 . 2112 . do Dec~to n2. 37 . 029,
consider ando-se como data do provimento a data do respectivo dip10na 
de nomea~ao . 

Dado.s as duvidas que se e.prescntam na ap1ica~~0 ao ca 0 
t ente das disposic;;oes 1egai s que reeulam os abonos do pcssoa1 docunte 
do ensino t ccnic o profissiona1 e pare. os efoitos do d isposto nn J 

a ) do n2 . 12. do ar t2 . 62• do Decreto- Lei n2 • 22 . 257) do 25 F v 
r o de J.933 , t enho a honra de submeter 0 assunto e1evada apreciac;;Lo
de V. Ex!!. . pera que se digne pronunciar sobre 0 que tivcr r C nvcn!. 
ent e . 
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CONSULTA N2. 1, de 1922 

F_~CER DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Em face do disposto no art2 . 62., n2 . 12., al1nea a),do D 
creto n2• 22.257, de 25 de Fevereiro de 1933, v -se que a ult~ ar 
te da alinea b) do n2. 32• da consulta respeita a problema estranho 
a compet~ncia consult iva deste Tribunal. 

Segundo aquela disposi~ao, compete ao Tribunal de Contas 00r 
parecer sobre as duvidas que a Direc~ao-Geral da Contabilidade PUbli_ 
ca tiver acerca da execu~ao das disposi~~os legais na realiza~~o de 
qualquer despesa e da sujei~ao de qualquer diploma ao seu visto, 

De nenhuma das hipoteses provistas no citado preceito so v~ 
que possam cons tituir objecto de consulta quest~es respeitantes si
tua~ao l egal dos funcionarios, quando delas nao derivem despesas a 
realizar ou abonos suspensos por motivos de dUvidas da sua legalidad 

Saber se 0 mestre de trabalhos manuais da Escola Industrial 
e Comercial de Santo Tirso, Diogo Leite Poixoto, entrou em exerc~na 
mesma Escola antes do tempo prcvisto no art2, 2112, do Decreto 37 ,029 
de 25 de Agosto de 1948, a fim de ser dofinida a sua situa '0, , efoc 
tivamente, questao nao pertinente a materia de consultas a formula; 
ao Tribunal de Contas nos termos do moncionado art2 . 62., n2 . l2. , ali 
nea a) do Decreto n2, 22,257, e como e conclui ainda do art2, 232 .do 
Decreto nQ. 18.381, de 24 de Maio de 1930. 

Nao so trata de vencimentos cujo pagamont 0 houvcssc sido 
suspenso em r azao de duvidas da sua legalidadc, 0, em tcis condi~~os, 
s6 no julgamento das contas de gerdncia da Escola de Santo Tirso pede 
ra 0 Tribunal apreciar a legalidade de tal situa~ao , para dofinir a 
r esponsabilidade finance ira dos sous gorentes . 

- II -
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A primeira dUvida posta na consulta, rcla~_onada com apr! 
meira parte da al:lnea b ) do seu n2 . 32., cabe no Ambito dn compet~n
cia consultiva deste Tribunal, e sobre cIa se passa a dar 0 s guinte 
pare ccr: 

Vern referido que 0 JIB stre de t raballlos manuais , sendo auX;i 
l iar contratado do quadro da Escola T0cnica Elementar Ramalho Orti
gao, no Porto, foi c ontratado para a Escola Industrial 0 Comercial do 
Funchal, tomand o posse do lugar, por procura<s~o, em 8 de Janeiro de 
1954, s em, todavia~ ali ter entrado em excrcicio d~ s suns fun~Oes, qUJ 
devia t er come csado em 1 de Outubro do mesmo ano, conforme Pl 'JsC'reve 
o art2. 2112., n2. 22., do Decreto n2 . 37 . 029 . 

Entretanto , por despacho ministerial de 9 do dito mOs do 
Outubro, pr ofer ido ao abri go do estabelocido no art2 . 3632• daqu Ie 
diploma, 0 mestre foi rrwndado prestar s orvi~o na Escola de Santo Ti~ 
so . 

Quando nesta Escola so encontrava ja no cxerc:lcio do fun
cs aes docentes , em c umpr imo!1to do aludido despacho, obteve aprova~110 
de contrat o de mostre do seu quadro, vindo a +.om" posse do lugar 1 

22 de Novembr o do ana ac~a referido . Dudas estas circunst~ncias, 
em vista do pr e ceituado r.o supracitooo artQ• 2112 . do Decreto 37 . 029 
a Direccsao-Ge~ al da Contabllidooe PUblica pretende saber: 

"Se a Es col a do Funchal podera abonar os vencimontos ao ci
t ado m~stre em relacs~o ao per:lodo do 1 de Outubro a 15 de 
NovG.mbro , uma vez que este millca ali entrou em xerc:lcio" . 

Considerou a Direc~ao -Geral do Ensino Tbcnico Profissional 
aquel e per:lodo como tempo de exerc:lcio na Escola do Funchal do f ~ 
nario deslocado em ser vicso na Escola de Santo Tirso, cam 0 que apc
nas declarou 0 que a l e i estabelece na materia . 

It pel a posse que os funcionarios se vincu1am ao lugar e por 
ela fic am a ser seus tUul ares, derivando desta situacs!lo juridica t() 
do s os direitos e obrlcacsaes inerentes a fun~ao . 

A part ir da data da posse, portanto, cOID3~a a cC" ltar-so 0 
tempo para efeit os de venciID3ntos . 

It princ:lpio que decorre do art2 . 3QQ . do Decroto n 18 .381. 

Sem duvida que , segundo dispae ainda este precoito, j. pos
so deve s eguir-se l ogo 0 exercicio da fun~110 - princ:lpio confil'l.laclo 
no artQ. 2112. do Estatuto do Ensino Profissional tndustrial 0 Comer 
cial. 

Mas isto apenas significa que entre a tornada de titulo do 
lugar e 0 exerclc io dest e nao ha prazo em beneflcio do rervidor do Es 

I -t ado . Se 0 omposRado n~o antra logo na fun~110 do cargo, e evidente 
que fic a na situ~~ao do funcionario que falta ao servi~o , com faltas 
su j eit as a desconto no vencimento , qlando nao justificadas , poden 0 
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ate provocar a aplica~ao de san~oes disciplinares . 

Na doutrina exposta se funda trunbcm 0 princlpio qu , nest.:!. 
questao, r egula a situa~ao dos funci narios adrrunistr~tivos, c 0 se 
v~ do art2 . 4982• do Codigo Administrativo, 0 qual, sem a.ludir [0 

exerclcio da fun~ao daqueles, se limita a declarar que a antiguidado 
os vencimantos e 0 tempo para a .3.posentac;;ao contwn-se scmpre desde--.£ 
p.os~. 

Iii e assim que 0 pr oblema tern side posto pelos trat.3.dlstas 
de direito a~nistrativo. 

o professor Marcelo Caetv.no afirma claramcnte neste en~i
do: "Tomada posse, a nomea~ffo fica sendo plenrunento eficaz e torr.a-5J 
irrevog6vel; 0 nomeado fica investido nos poderes c . res inere~ 
a fun~ao, contanci.o-se a part ir dela 0 tempo da sua v: . oficinl p~r.:'.. 
efeitos de abono de vencimentos, aposentac;;no , l'0sponco bilidade disci 
plinar ••• "(Manual de Direito Administrativo , J.Q, . edi~ao, pagina 476). 

Pelas r.3.zOes exp08tas , conclui-se : 

o mestre de trabalhos manuais, Diogo Leite Peixoto, tern di 
r eit o a ser abonado dos seus vcncimentos pela Escola Industrial 0 Co 
mercial Ant6nio Augusto de AGuiar , no Funchal, desde 1 do Outubro a 
15 de Novembro de 1954, salvo na parte de faltas porventura nao jus
tificadas, em rela~ao ao tempo anterior ao despacho ministerial que 
o mandou pres t aI' servi~o na Escola de Santo Tirso . 

Aprovado em sessao de 22 de Julho de 1955 . 
o Juiz Rel ator - (a) - Manuel de Abranches Martins . 
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Relator:~nQ.Conselhciro 
Dr. Lemos Moller 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

PROVHfENT OS 

A Junt a Geral do Distrito Autoriomo de Angra do Heroismo ig 
t erpas r 8curso de urna decisao tomada pela Comiss~o Distrital de Con
tas, decisao essa que negou parcialmonte 0 visto a duas dolibora~oes 
da Comissao Exocuti va da referi .. la Junta Geral , sobre 0 provimen-ro, por 
contrato de assalariamento , de dois guarda ri s. 

o Tribunal de C01:!tas, com os fundamentos ql'O se seguem, d",u 
provimento ao recurso. 

Rfr::URSO ADMINISTRATIVO NQ. 8 

Nos t ermos do artQ . 95Q • do Estatuto dos Distrit ~ Autono
mos das Ilhas Adjacentes , aprovado pelo Decreto-Lei nQ . 36 . 453 ,de 4 
de Agosto de 1947, vam a Junta Geral do Distrito Autonomo de ~ do 
Heroismo interpor recurso das decisoes da comissao distrital de con
tas de Angra do Heroismo que negaram em parte 0 visto a duas dol~be
ra~oes da sua Comissffo Executiva de 6 e 13 do AbriJ do ana corrente , 
tomadas nos termos do nQ. 9 do artQ . 362 • do refer~lo Estatuto . T~is 
delibera~oes , aprovadas por unanimidnde, consistiram em prover, por 
contrato do assalariamcnto, em duas vagas de "euarda-rios", rospccti
vamente, Jose da Rocha Labandeira e FrClI1Cisc(~ da Rocha Labandeira, am 
bos pelo prazo u9 urn ano , sucessiva e tacitamcnt0 renovavel, por pe: 
rlodos de igual dura~ffo , com 0 saldrio diario de Escudos 10,00, refQ 
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rido a todos os dias do ano e elevado ao dobr o por f r ,~ do Decroto
-Lei nQ. 40.014, de 31 de Dezembro de 1954, lugares Jes que fazem 
parte do quadro do pessoal assalariado permanonte da Virec~~o dos ~ 
vi~os Industriais, Electricos e do Via~~o da Junta Goral , aprovado 
por de spacho do Ministro do Interior , de 9 de Mar~o de 1954. 

Submetidos os proce ssos a exame e vist o da comissffo distri 
tal de cont as , emitiu est-a, prime iramente , em cOOa procffi so, 0 pare
cer de que uma d~libera~~o da Comissffo Executiva , de 19 de J~neiro 
de 1955 - que resol'17:ra beneficiar 0 pessoal dos auruentos de CI dena
do, salarios e pensoes de harmonia corn 0 disposto no artQ. l Q •. e.o D~ 
creto-Lei nQ. 40.014, de 31 de Dezembr o de 1954 - estava sujeita a 
visto. Nao se concluindo concret amente dos pareceres exarados nOG~ 
cessos que estes tivessem ou nffo side visados, mandou a Comissao ~ 
cuti va da Junta Geral envia-los novamente ~ comissao distri tc1l cB CO!} 
tas, corn 0 pedido de aposi~ao ou denega~ffo do visto , nos prec~ ter 
mos do § 5Q • do artQ. 94Q • do Estatut o dos Distritos Autonomos . E, 
por decisoes de 4 de Maio d0 ano corrente, resolveu a comissao dis
trital de contas, "pelos fundament os ju invocndos" denegar 0 vist.o 
quanta ao salario atribuldo, na parte ern que se considera aquelo " cL~ 
vado ao dobro por for~a do Decreto-Lei nQ. 40.014, de 31 de Dezernbro 
de 1954." 

A Junta alega r csurnidamente 0 seguinte: 

~ que ~ da decisao de 4 de Maio, que denegou 0 visto quan
t o aos oalarios atribuldos , que interpoe este recurso; 

- que os poderes da GCJ 1USSaO distrital de contaG sao 0", de 
finidos no nQ. 4Q • do artQ. 93Q • do Estatuto dos Distritos Aut6nomn~ 

- que a sua delii)era~ao de 19 de Janeiro nao estava .,ujo:i. 
a qualquer especie de exarne e visto; 

- que os abonos autorizados pelo Decreto-l nQ .40.014, se 
encontl'am abrangidos p <,Ja almea a) do § Unico do ci '.ado art2. . 932.0 
do Estatuto; 

- que carecem de fundarnento legal as decisoes da comissffo 
distrital de contas que r ecusararn 0 visto porque as despesas emerge!} 
tes dos assalariamentos em causa tinha"'l" e t~ cabirnento nas cor pete!} 
t ee: verbas do or~amento distrital, os candidatos r euni arn os r err isi
t Of; legais, e foram cumpridas todaz as formalidacies que as h:iu c .. :i
gem. 

Pede que seja dada vista ao digno Agente (",0 Ministorio PU
blico e seja por este Tribunal conccdido 0 visto aos assalariarnuntos 
r eferidos . 

Em ses •. C::J de 31 de Maio resolveu 0 Trib:.nal de Conms ser 
ele competente para conhecer do r ecurso, que este f oi interposto ern 
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t empo, e , por fim, mandar indagar da Direc~ao-Geral da Administr~~no 
politica e Civil se fora reconhecido por despaGho do Ministr o (' In
terior ostarem os salarios-base fixados por despacho de 9 de 11ar~0 do 
1954 conforme as regras ger ais d0 equipara~ffo , havendo ou nao influ~ 
do na sua fixa~ao 0 a~~ento do custo de vida. 

Veio depois a Direc~ffo-Gcral dn Administra~ao politica c Qh 
vil - autos a fis. 19 - dizer que 0 despacho ministerial de 9 de M~ 
~o de 1954 se r cfor e , "nao s6 a inclusao da c1asse de guard!1.-r:ios nO' 
qundro do pessoal as . al ariado a tltulo permancnte da Juntn Goral , co 
mo tambem a. fix.:l~ao do salario base ont ~o propos t o , 0 que inpl ,'''' 0 
reconhecimento de que 0 mesmo se harmoniznva com as rcgr as gor"is Iota 
equipara~ao, sem influ~ncia no numento do custo de vida ". 

Ouvido 0 digno /'.ge nte do Hil'istcrio Pu'blico foi de opiniffo 
que os abonos autorizad08 pelo Decreto-Lei nQ. 40 . 014 estffo exclufdos 
do visto em virtude do disposto no artQ . 93 Q . , Unico, alinca a ) do 
Estatuto. 1vbs se f or entendido dever conhec er-se da legalidad", do a
bono, e tambem de opiniao q"L _ os termos do despacho de 9 d ~Iar~o de 
1954, com 0 alcance que the 6 dado no ofici o ~ .~+~ n fls. 19 lcgiti
mam 0 pl'ocedimento da Junta recorrento . 

o que tudo visto c pondcrado : 

Considerando que s6 e materia do presente r~curso a d ncg~ 
~a:o do visto nos processos de assalari.'1mento dos gunr ' ,.'ios acima 
nomeados e que nao 0 e a delibera~ffo tom.:-.da pela Juni.. Jernl em 19 de 
Janeiro de 1955; porquanto 0 artQ . 95Q • do Estatuto d~s Distritos A~ 
t6nomos das Ilhas Adjacentes s6 2.dmite 0 r ecurso parn 0 Tribunal de 
Concas das decisoes da comisseo distrital de contas sobre dcncga~uo 
de visto; 

Considerando que nos t ermos do artQ . 93'~., aline as b) u c) 
ostao oujeitos a visto nao s6 os contratos de qualquer naturoza, mas 
tnmbem todas as deliber ::c;:oes e docisoes que envo:tvam abonos de qual
quer especie a pagar po~ vorbas do or~amento distrital , incluindo as 
nomea~oes; 

Consider and 0 que a alinea a ) do ~ Unico do mesmo artigo , 
referindo-se a autoriza~ao e mandndos para pagamcnto de vcncimentos 
cortos ou eventuais inercntes por disposi~ao ll-gal eoXprcssa ao cxcr
ClC.l.O de qualquer cargo, contempla hip t csc difcrcnte da dos au~-:>s; 

Considernndo assim que, nos tormos expostl. s , cstn.vnm sujci 
tas a visto da comissao distritnl as delibora~Bes t. 1adas para 0 as= 
salariamento dos do is guarda-rios; 

Considerarrlo que se c umpriram todas as formalidndcs lugais; 

ConsidEL ... a lo que aos assalarindos em cau' u. 6 aplicave1 0 

disposto no artQ. 1Q. do Decreto- Lei nQ. 40 . 014, de 31 do Dczcmbxu do 
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1954, po is provam os autos que 0 aumento por cstn di~posig~o legal 
permitido incidiu sobr e urn salario baso, fixado em 1954 tendo em 
ta 0 aumento do custo de vida, e conforlile as r gras gerais de equi
pa.ra~ao; 

Considcrando assiIn, que a donega~110 do visto quanto 0.0 au 
mento, pela comissao distrital de contas, caroce de fundam nto lw~ 
gal, 

Pelos fundamuntos expostos : 

Acordam os do Tribunal de ContQ.s em due provimcnto 0 1'13-
curso com as cons cqudncias l egais. 

Lisboa, 26 de Julh o de 1955. 
(all. ) - Adolfo HenriquG de Lel7los Moiler, r elator 

- Manuel de Abr,mches lfurtins 
- Manue l da Cunha e Cvsta ~f;.JT'ques l-fano 
- J ose Nunes Pereir t'. 
- Ernesto da Trind:lde Pcrc:i.ra 

Fui present e - (a) - Jose Al~ada Guimarffes 

- 0 00-

• 
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ACU l1ULAgOES 

Reso1u~ao do Conselho de Ministros 

A expressao "lugar remunerado dos qu.d.ci ... 'os permanentes •••• 
do Estado", do artQ. 24Q. do Decreto-Lei nQ. 26 .115, de 23 de Novem
bro de 1935, abrange os quaJros permanentes dos servi~os do Estado 
com persona1iuade jurldica e autonomia administrativa ou financeira , 
no numero dos quais estao inc1uldos os organismos de coordena~~o eC2 

I • nOffilca. 

Deste modo, 0 desempenho de cargos destes servi~os em reg~ 
me de acumu1a~ao so e permitido quando autorizado em Conse1ho de Mi
nistros, nos termos do artQ. 25Q • do r eferido Decreto-Lei. 

Diario do Governo - 1§. Serie- de 25-7-1955 . 
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BOLETlll DA DlRECQAO GERAL DO TRlb~;AL DE CO~AS 

SUNA}~O 

iK 

U:r. r clat6rio not.avel 

Zonas de Tw'::'smo 

Feitos co Tribunal de Contas 
no m@s de OutCluro de 17)5 

Actividades dos servi~os da Direc~~o-Geral 
0 f3C($ 10 do Vis to 

A non':ea~ao :t' .. · -1. 0 exer(;j\~io de urn ca.rt;.,o em 
que se exige 1:1, .• "', determinada licenclatura 
nao pode r ec c.o. L.r noutro irJdividuo que, crrJJo 
r a licencic,(: , ) nao possua aCJ.uela que a lei 

cxprcssamerli,1 rieclara 

As transfer encias ~e oessnA' n~R quadros tee 
nicos dos servi~os meteol'ologi cos dos terri= 
t6r~~ ()s do Ult. .mar , d.e prov{nclti para pronn 
cia , s 6 ce poderao r eali~IJ..':' /-" ,('e ] '.c;ares dn 

masma ou identica ~~te~oria 

P(Jr r azoes plausiveis , a Cu.ls':'r:erar pelo Tribunal 
de Contas, os Aeroportos podem adquirir combu~vt
vei s l iquidos scm cuw~rir a formalidade do concur 

so publico e contr-to escrito 

Isen~~o dn responsabilidade dos gcrcntes 
por urn alcanr.e praticado pOl' urn fune i.on4 
rio e abone c...a iT!Tnrt~nci a des\riada .. os 
j.:ldindJ.os qUtJ COJlc.:!,~J''':':':-cl!Il a gerOncla 

em C1l"u 
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SU1-IJffiIO 

(Cont. ) 

Na aquisi~ao de material, excedente a dez 
contos, mesmo que ele seja pago pela cla~ 
se or~am~ntal de pagamentos de servi~os e 
diversos encargos , e sempre exiglvel 0 

"Visto" do Tribuna..l de Contas 

As despesas com servi~os de limpeza e 
transporte~ devem ser cornprovadas por 

docurnentoa suficientes e precisos 

As folhas de aaonos do pessoal civil das 
Bases Aereas (laVern ser acornpanhadas dos 
recibos respectivos. Nao e de aplicar nes 
te caso 0 art, Q. 34, 19.,." uo Decroto nO 

35 .413, de 29 de Dez~r.~ro de 1945 

Isen~ao de resp::msabilidades dllm ger ente 
por urn servi~ o pu~lico no arrebatamento 
de valores e dinheiro e:X:ster.+,':ls em cofre. 
Circunsttlncias previstas no a:; .. 1. Q • 4~Q. do 

regimento em vif,t)r 
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UM SIS'I;EMA HP,.BMONICO E C01\f?LETO VOA FM PEDAQOS 

(Conti nua<sgo) 

Doutor Artur j(guedo de Olivcil a 

II 

4Q • pont,£ - Adop.£3.o da escrita por parti}'3.s dobr.?-das. 

Ja Pombal havia tent ado que ~s demonstra~oes do E rio Re
gio se fizess em subordinadas ao sistema, descoberto pelo cvl ebre fra
de italiano Luca Pacioli; as contas de deve e haver , acertat!do e con
ferindo entre si. 

Tanmem 0 Decreto de 12 de Junho de 1835 estabelecera em ca
da Ministerio uma conta por partidas dobradas de todas as desp~~ls ~ 
petentes . Aconteceu que se organizou assim na1guns ministerios 0 nou
tros nao , re su1tando dar a impossibi1idade de coord.,ma<sao entre elas , 
mas 0 que e mais, a imposs:''biJ idade de organizacsilo elel. Conta Geral do 
Estada, 

Pois 0 a:.'':.2. 30Q • da Carta de Lei de 18 -" nilo s mente man
dava escriturc:.r ass..i.JI1 a receita e despesa gcral d~ Lstado como e'tcn-
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dia tal metodo a escritura~ao das reparti~oes de contabilidade e suas 
dependencias . 

A ideia do legislador era compreenslvel , as varias partidas 
de contas podiam confrontar-se e fiscalizar-se, umas pelas outras, re 
ciprocamente. 

Que se fez neste runo? 

Absolutamente nada! 

Nao vale a pena levantar aqui 0 problema e discutir 0 vigor 
da solu~ao nele contida . 

E certo que a partida dobrada apresenta invulgar valor cion 
tlfico e beleza de arruma~ao mas nao e menos certo que a simplicidade 
dos r esultados alinhados em coluna simples darau maior certeza co pals 
e igual satisfa~ao ao l{Lnistro das Finan~as. A ~ru'tida dobrada engana 
os desprevenidos e e urn r efinamento que nem todos os palses estao pr~ 
parados para ter e reconhecer como demonstra~ao da verdade. 

Continua 
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ZONAS DE TURISMQ 

POI' 

M. Ferreira da Costa 
Chefe de Secgao 

Com a pr omulgagao d~ Decreto- Lei n2• 27 .424, de 31 de D~ 
bro de 1936, que aprovou 0 r,odigo Administrativo na sua redacgao pr~ 
mitiva, as fungoes exercid.cl.~~ ate essa da.ta pelas comissoes de inicia 
tiva e turismo passaram a (;c:mpet ir a juntas de turismo e as propria; 
camaras municipais, no caso especial em que as sedes das zonas de tu 
rismo se situavam nas sedes dos respectivos concelhos . -

No C6digo foram, portanto, d~finidas as atribuigoes e COffi

pet~ncia desses novos orgaos gestores das zonas de turismo e estabe
lecidas as suas subordina~oe s as entidades coordenadoras e fiscaliz~ 
doras. 

Estes apontamentos constituem urn breve estudo de algunas das 
normas estabel ecidas nao so pe lo Codigo Adm:i nistrativD como por ou
tros di plomas e que constituem a regulamenta~ao basica das actividu
des daquel es orgaos . Assjm: 

No art 2• 1192• do C6digo , na sua redac~ao actual, estabel~ 
ce-se que tanto as cfunaras como as juntas submeterao anualmcnte a 8p::2 

va~ao do actual S. N.I. os pIanos da sua actividade turistica . No ar~ 
282• do Decret o n2.34.134, de 24 de Novembro de 1944 que , postcrior
mente, veio regulamentar os servi~os do S.N. I. dispoe-se que "os pl~ 
nos de actividade turistica elaborados pelas juntas ou camissoes mu
nicipais de tur ismo serao submetidos , acompanhados dos rcspectivos ~ 
~amentos a aprova~ao do Secretariado , 0 scm esta nao poderao ser ex~ 
cutados" ~ 

Scm atencarmcs na incorr'3~(:£:0 contida nesta :Utima dispos~ 
~ao , quando se refere a pIanos elaborcl.1 [. )S pelas cOJr Ls soes municipuis 
de turismo , visto ~~ la , conforme se v~ do art2 . 119' • do Codigo , saa 
as camar as quem organiza e submete a aprova~ao superior os pIanos de 
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actividade turistica, limitando-se as comissoes municipais de turismo 
a colaborar na sua prepara~ao, vejamos quais os problemas que envolve 
o cumprimento daquelas normas legais. 

o or~amento representa 0 projecto financeiro da execu~~o do 
plano de actividade. Esta- lhe, pois, directamente subordinado, razao 
por que no referido artQ . 28Q • se determina que ele deve acompanhar 0 

plano quando da sua remessa para aprovagao dc> S·. N.I. 

Ora, nos termos do Codigo Administrativo, sao as cAmeras m~ 
nicipais ou as juntas de turismo as entidades soberanas na aprovalJno 
dos respectivos or~amentos , e essa aprova~ao apenas se encontra legab 
mente condicionada a impugnagao perante 0 contencioso administrmivo~ 
tro dos prazos l egais (artQ• 364Q .). 

t, pois, licita a conclusao de que e inoperante a ac~~o do 
S.N.I. em relagao aos plrulOS de actividade . Se os rejeitar, essa re
Jelgao nao influe de modo algum nos orgamentos , visto que eles sao l~ 
galrnente validos. Se ordenar altera~oes elas nao poderao ser reprodu
zidas no orgamento que ja foi aprovado por quem de direito . E, ainda, 
dada a possibilidade de se podercm orgrulizar anualmente dois or~amen
tos suplementares, 0 plano i !1.Lcialmente aprovado pelo S. N. I. pode, na 
sua execugao, sofrer legaJJnej:~:i:.e altcra~oes das quais 0 mesmo Sccretn
riado nao chega a ter conhecimento , e isto nao obstante a tentativaqn 
representou a expedigao da cir cular da Direc~ao Geral de Administra~ao 
Polltica e Civil, nQ. 0-3/5, de 29 de Margo de 1952, na qual foi omit! 
da a opiniao de que sao ilegais as deliberagoes que aprovem or~amentos 
suplementares que modifiquem planos de actividade , pois que tal qnniao 
carece, manifestamente, de apoio legal. 

No artQ. 118Q• do mesro Codigo estipula-se que "as zonas de 
turismo cuja sede coincida com a sede do concelho scrao directamcnte~ 
ministradas pelas cfunaras municipais .•• ". Mais adiantc , no artQ . 122Q. 
prev~-se a existencia de"comissoes municipai s de turismo" dcstinadas a 
colaborar com as cAmaras <Ne direct~"I1..e_nte_ adn~nistl:.~a_s 2-e .:turismo 

Dado 0 f acto de as zonas screm ndministradas polns cfunaras 
tais comissoes so poderiam ter fun~oes consultivas. Todavia, no artQ . 
124Q., ao definir-se a compet~ncia desses organismos admitiu-se , no nQ . 
5Q • a possibilidade de "deliberarem sobre propaganda, despcndendo as 
verbas que para esse efeito Ihes sejam atribuldas no orgamcnto" . 

Dificilment e se podcr~ comprcender 0 alcance desta dispos~~ 
Como poder-i urn organismo quo nd:o adr'~1.mf'~.ia 0 apenas colnbora na acl1.u
nistragao (cit . artQ . 122Q.) dcspendor v~ 'bas? Como f .r~ posslvcl num 
orgamento municipal lri-:luirem- se vorbas cujo dispcnd. 0 nao C dn.s ntri
buigoes da propria cAmara? ~~cm, na realidade, podcria sar consider~o 
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responsavel por urn pagamcnto ilegal: A cAmara, em cujo or~amento fi
gurava a verba e em cuja conta aparecia 0 seu dispendio, ou a comis
sao municipal que efectivamente a havia dispendido, embora nAo sendo 
legalmente responsavel, por presta~ao de contas, perante qualquer en 
tidade fiscalizadora? -

Mas, no art9.. 299.. do citado Decreto n9.. 34.134 foi-so mais 
longe: Nele estabelece-se que "0 Secretariado podera propor ao Mini~ 
tro do Interior a dissolu~ao das juntas e comissoes~ __ t~ismo, qu~ 
do motivos ponderosos 0 justifiquem, e a sua substituiqao per co~~
soes administrativas, nao podendo ser reconstitufdos tais organismos 
senao decorrido urn ano a contar da data em que forem dissolvidos':. 

Ocorre aqui perguntar: Para substituir uma comissao munic1 
pal de turismo e nome ada uma "comissao administrativa". Para admini~ 
trar 0 qu~, se a administra~ao das zonas incumbe directamonte as c~
maras municipais? 

Nada distingue e~ zonas de turismo administradas por cdma
ras das que 0 sao por junt ::13 . Parece, portanto, que a compet~ncia d3s 
entidades administradoras ~Gveria ser identica, quer elas fossem os 
municipios, quer as juntas de turismo. Todavia, no Codigo Administr§: 
tivo so 58 fixou a compet~ncia das juntas (art9.. 1279..) eJ em re1~ 
as camaras apenas se estabe1eceu, no a':' t9.. 1232• que "as efunaras mu-· 
nicipa1s que administrem zonas de turismo ineumbem nessas zonas as atri. 
bui~oes de exercicio obrigatorio impostas as cdffiaras dos concelhrn u£ 
banos de 3l!. ordem, se nao 1hes perteneer maior eategoria da meSlIB ~ 
se". 

Quer dizer: enquanto para as junta s foram fixadas rigliw ~ 
gras ce compet~ncia, as cfumaras ficaram absolutamente libertas d~~ 
quer condicionamento como administradoras de zonas (Veja-se ne~sen 
tido 0 acordao proferi lo pelo Venerando Tribunal em 2~. InstAncia,p~ 
blicado no "Bo1etim" de Mar~o de 1954). 

Parece que existindo tal discrepancia a sua natural resol~ 
~ao seria a promulga~ao de regras de compet~ncia para as c~ras que 
administram zonas e nessa qualidade , para as colocar em situa~fio an§: 
loga a das juntas, e isto porque a liberdado que usufruiam contondia 
com a compet~ncia directiva do S.N.I. estabelecida no art2 . 99.. do~ 
ereto-Lei n9.. 34.133, de 24 de Novembro de 1944. 

Com efeito ja ao Sf)):, pr0Jnulgacto 0 Codigo Administrativo de 
1940 h;:>'"i_o. ::>ido supL'inL'.dc:.. 2. uispo ~j ~J., .oll::3tante do 'lQ 129.. do 0.1. tf·· 
1109. 0 d, ,~6digo de 19?6; segu.r:do a q 1.:.,i' as juntas ( ~ turismo pert ':m
cia de1iberar "em L ' ..... al , sobrt:. tudo 0 qu.J possa IX' +/ribuir para 0 m£ 
1horamento dus zonas". 
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Entendeu-se , pois , necessaria n supressao de uma disposigffo 
que dava a t ais organismos umn ilimitada liberdade de acgao , pois com 
f ac ilidade extremn se poderia a todo 0 tempo delj'.onstrar que qunlquer 
encar go assumido ou qualquer despesa realizada contribuirun para 0 me
Ihoramento das zonas . 

Preferiu-se, pois, que as atribuigoes nas juntas ficas~em 
claramente definidas, evitando-se a tend~n~ia~ que entffo ja se esboga 
va, de aqueles organismos relegarem as preocupagoes de ordem turisti
oa para segundo plano, dando prefer~ncia a iniciativas de administrn
~ao locnl, l egalmonte comotidns as autarquins . 

Os or gaos gostores das zonas de turismo destinam-se, como e 
obvio, a resolu~ao dos problen~s turlsticos locais . So se dedicarema 
outros, alem desses, teremos de admitJ..r a possibilidade do. sua intro
missao no exerclcio de fun~oes l egalmente cometidas a outras entidats 
com os consequentes atritos, isto scm falnrmos no afrouxrunento da sua 
actividade puramente turisticn em resultado dn dispersao de activida
des. E, esta afirma~ao tao verdadeira parece ser em rela~ao as zonas 
administradas por juntas como as que se encontram a cargo das propr:ias 
c§maras., 

Todavi n, 0 problem~ teve resolu~no diferente : Com n promul
ga~ao do Decreto-Lei nQ. 39.286 , de 21 de Julho de 1953 foi ndiciona
do urn nllinero 12Q . ao artQ . 127Q . do C6digo, segundo 0 qual passou C1 

ser das atribui~oes das juntas deliberar "sobre tudo 0 mnis que posso. 
contribuir para 0 melhoramento da zona e esteja compreendido nas atri 
bui~oes das cfunaras municipais" . 

Assim voltaram as juntas a sun antigo. liberdade de ac~ao, COL 

a introdu~ao duma disposi~ao que torna, praticamente, superfluas as 
restantes que se cont@m no c itado artQ . 127Q., embora nao pare~a'l II'~ 
meira vista, razoavel que os orgaos gestores das zono.s do turisml') te
nham atribuic;;oes identicas as das cfunaras) as quais abrangcm problemas 
de administrac;;ao local, foment 0, abastecimento publico, cultura, as~ 
t~ncia, salubridnde e pollcia • • 

Procurando uma explicac;;no para aquela libertagao tercmos do 
concluir que houve inten~ao de reduzir a interven~ffo do S. N. I . na ori 
entac;;ao dos orgaos gestores de zonas, pais que ela , por dcfinic;;no le
gal (cit. artQ. 9Q • do Decreto-Lei nQ . 34.133) aponas abrango a acti
vidade turisticn dos organismos locais e estes passaram todos a tor, 
alem dessa activid2.de especlfica, outras de caractcr difcrente e quo 
esscs organismos t~m funC;;ffo mais ampla do que n de simples executoros 
das respectivas parcelas do plano geral de turismo n que se referem 0 

artQ. 9'Q.o citado e 0 n2. 15<. do artQ. ?3 2 • do Decroto nQ . 34.13~o 

I 
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Para finalizar: 

Ap6s a publica~ao do Decreto-Lei n2 • 39 . 286 as ntribuigous 
das juntas de turismo passaram, como se dcmonstrou, a sar qUclBe tl'b vas 
tas como as das cAmaras municipais e cada uma delas tornou-sc, portan
to, como que uma segunda cfunar a dentro do r espectivo concelho . Ocorre , 
pois, perguntar qual a vantagem da sua exist~ncia visto que perdcram 
praticamente as suas caracteristicas de organismos especiali zados e 0 

facto de as sodes dns zonas nao coinoidirern com as dos concelhos nao 
pode ser considerado r azao bastant e para quo existam as juntas, pois 
que, como e obvio, as camaras nao at endem apenas aos problemas que so 
suscitam nas sedes dos r espectivos concelhos . 
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FEITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

NO I{gS DE OUTUBRO DE 1955 

Nwnero de Sessoes realizadas: 

De julgament o .... . ... . ......... ... ...... ... . .. 4 
Plenarias .... . 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
Plenarias extr aordinarias ••...........•.• • ...• 3 

Movimento das participa~oe s elaboradas nos tcrmos do artQ• 7Q • do D~ 
to-Lei nQ. 29.174: 

Para resolver ou com despacho em 1 de Outtbro.. 19 
Apresentadas ................................... 5 
Arqui vad as: 

E1n sessao ................................ 7 
Por despacho da Presid~ncia •••.......•.•• 2 

Para res olu~ao ou com despacho em 31 de ilitubro •• 15 

Movimento dos processos de "visto" presentcs as sessoes : 

NUrnero de processos ..... , ...... .. . . ........... 14 
Reso1u~oes: 

Devol vid os ..............................• 6 
Visados .................................. 5 
Recusndo 0 "vist 0 tt ••••••••••••••••••••••• 3 
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C'l I 
I 

?1ovimento da distribuir;ao II Movimento dos despachos 
e julgamento I , 

Especie de processos 
Par ju±1Di~ri- Julg.§: j Por j~ u,sp9-ch-'!1 fup:dDs J I~SI Desp!Xh~ 
gar em buidos Total dos gar em , dos em Profer! Total Cumpri- dos em 

I 1 <."c Out. o 0 J~de~' 1 de Out. ~ _ dos .l. dos I 3. de Q.t,. 

I I I I I Processos de contas 106 216 a) 322 209 a) ' 113 jl 42 15 57 33 24 

~ Proc • de extingao de re spol1S3.bilid. 1 1 1 I 
~ Processos de extinr;ao de fianr;as 3 3 2 1 2 2 2 
0 

I 

0 
I 

Proc.para confirm.nos terma3do aI"tfo. 
, 

f§ I SQ.do Dec~nQ.22.257 e § 1Q.do anft . 

~ 4Q• do Dec.-Lei nQ.29.174 
~ Processos de recurso 6 6 6 4 1 5 2 3 

~ 
~ Processos de anula~ao de ac6rdao 2 2 4 1 3 2 1 3 2 1 

0 Processos de multa 0 
2 1 3 1 2 1 2 2 

~ Proc.de rec. nos termos do artp.9~ 

r5 
do Est. dos Dist. Aut. das Ilhas.Ad 
jacentes -II II 

0 
l~ Proc.de rec.ultramar - nQ.3Q.do~ 0' II 0 6Q.do Dec.nQ.22.257 (s/visto) 1 1 1 1 1 1 

~ 
H Proc.de rec.u1tramar - a1fnea c)do I 0 

c::: nQ.6Q.do artQ.6Q.do Dec.nQ.22.257 
0 (s/contas) 1 1 2 1 1 II 

;:s 
Consult as 1 1 1 II 

E-< 

~ 
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a) 

Distri-
.---.------------------------------.-~~~--.----------

Especies de contas 

Servi~os do Estado 

Corpos administrativos 

Exactores 

Pessoas colectivas de utilidade 
publica ndministrativa 

Organismos de coordena~ao econd
mica 

Diversos 

Totais .......... . 

bUldos Julgados 

38 37 

65 59 
88 96 

20 14 

3 1 

2 2 

-------- 1 --_.-

216 209 
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ACTIVIDADES DOS SERVIQOS DA D_IREPQAO GERAL 

SECQAO DO VISTO 

M~s de Set embro 

Entrada de pr oces sos ...... .. .. . . ......... . ... ..... . 

Submetido s a despacho 
dos E:xmQs Conse1heiros •••.••• 2.787 

Sendo : 

Visados .......... 
Devo1vidos •••...• 
Despachado s para 
se ss§o •.•.•••..•• 

Anotados .... ..... 
M~s de Outubro 

2.522 
260 

Entrada de processos ............................ . . 

Submetidos a despacho 
dos ExmQs Conse1~s •..•••• 2. 283 

Sendo: 

Visados ••••••••• 
Devo1vidos •.•..• 

Em se ssao 

Visados •.•••••.• 
Devo1vidos •••..• 
Recusado 0 visto 

Anotndos ••.••.•• 

2 .131 
138 

2. 269 
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BOIETIM DA DlRECQAO GERAL 00 TRIBUNAL DE CO IT AS 

A NOHEAQAO PARA 0 EXERCtCIO DE UM CARGO EN 

QUE SE EXIGE UMA DETERMINADA LI ~:::;;,!CI.\TURA, 

NAO PODE RECAIR NOUTRO INDlvtDUO QUE, EMBQ 

RA LICENC IADO, NAO POSSUA AQUELA QUE A LEI 

Relator: ExmQ . Conselheiro 
Dr. Mar ques Mano 

EXPRESSAMENTE DECL: RA 

Sess~o de 4/10/1955 

Foi submet ida a visto deste Tribunal a portaria do Ministc
rio da Justi~a nomeando 0 licenciado Joao Teixeira de Oliveira Bastos 
3Q • ofici al da Subdirectoria de Lisboa do. Policia Judiciaria, par~ 0 

lugar de 2Q . oficial da mesma Subdirectoria. 

o nomeando e licenciado em Ci~ncias Economicas e Finance~ 
Nos t ermos do art2. . 392. . do Decreto nQ. 22.708 de 20 do Junho de 1933, 
aplicavel por for~a do disposto no artQ . 78Q • do Decreto-Lei ~35 . g44 
o provimento dos lugares de 2Q . oficial faz - se alternadamente entre os 
3Qs of i ciais e individuos licenciados em direito . 0 Ultimo pI' ovimcnt 0 
foi 0 de um 3Q • oficial . 0 provllaento actual deve recair num licencia
do em direito . 0 candidato nao 0 e. 

Nao se propoe a questao da possibilidade de provimento nura 
individuo que nao soja licenci~do em direito , pOI' nenhum licenciado om 
direi to tel' concorrido ao lu?;ar, pois se nao deu publicidade a. esse eli.. 
r ei to n<31C. pOI' anuncio, nem [101' COrl''::111' f,0 nem pOI' qua1.qu.er outr~ m:xlo qLl.~ 
assegure a falta de licenciados em dir(;l.to como cOll-.!orrentcs . 

A nomea~ao, com 0 fundc:'J:lcnto no. licencial,ura, de UJ.l licenc La 
do em Ci~ncias Econor:licas f' Financeiras e, deGtel:10do, contra lei ex: 
pre ssa e, pOI' isso, resolve 0 Tribunal de Contas recusar-lho 0 visto . 

15 



BOLETIM DA DIRECQAO GEEAL DO TRIBUNAL DE CONTI S 

AS TRANSFERENCIAS DE PESSOAL DOS QUADROS TEQ 

NI COS DCS SERVIQOS !1ETE~LOGICOS DOS TERRI

TORIOS DO ULTRAMlffi, DE PROVINCIA PARA PROVI~ 

CIA, SO SE PODERAO REALIZAR ENTHE LUGlffiES DA 

IvIESMA OU IDENTICA Ch.TEGORIA 

Relator:Exm2.ConseD1eiro 
Dr. Nunes Pereira 

// 

Sessao de 4/10/1955 

Foi submetida ao vis to deste Tribunal a portaria do Minist£ 
rio do Ultramar em que era transferido 0 observador de l~. classe do 
Servi~o Meteoro16gico de ~fucau, Duarte TeL~eira Benevides , para 0 lu
gar de observador de 2~. classo do Servi~o Moteoro16gico do Angola, nos 
termos do nQ. 1 - lQ. da Base XI da Lei nQ. 2.066 , do 27 do Junho do 
1953. 

Os quadros do pessoal dos sorvi~os moteoro16gicos dos terri 
t6rios do ultramar f oram fixados pol o Decreto n-Q.. 38.041, de 8 do 110-
vembro de 1950, em cWllprimento da lei nQ. 2 . 042 de 17 de Junho !"I.nto
rior; verifica ndo- se que no quadl'o do pessoal tecnico subalterno cs 0E. 
servador8s sao de varias cltlflscs hicl'G.!'cpicamcnte ordenadas , atribllJ.l1 
do-se pOJ..·.;m para cada provine ia apenas 0 nUmoro e categorias dos qw is:. 
eavam a perteneer-lhe no resp~ctivo servi~o . -

16 
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As condi~oes de recrutamento e de promo~ffo, conformc 0 d~ 
minado tio § lQ. do artQ• 3Q • do refcrido Decreto, seriam estnbelecXbs 
par a cada provincia por diplon~ pr6prio, tendo-o sido pelo Decreto-fui 
nQ . 38 . 699 de 27 de Mar~o de 1952 para 0 Servi~o Meteoro16gico de Ma
cau e pel o Decreto- Lei nQ . 38 . 603 de 15 de Janeiro de 1952 para 0 Sor 
vi~o Met eor o16gico de Angola e tambem de Mo~ambique . -

Nada se dizendo porem quanto a trnnsfer~ncia destes funcio
narios, e sta tem de obedecer ns regras gerais, que mandanl ou permitem 
que el a se efectue somente entre lugares da mesma ou id~ntica catego
ria. 

Or a os funcionarios que compoem 0 quadro privativ~ de cada 
provincia t ~m as categorias doterminadas naquele quadro geral, noqual 
estffo i nt egr ados os mesmos quadros privativos. 

Os l ugarcs de observador de l~. classo e observador de 2A . 
classe r eferi do s na port aria em causa sffo, pais, de classes ou categQ 
rias diferentes; e para ser posslvel a transfer~ncia entre eles seria 
necessari o que se indicassc a disposi~ffo de lei que 0 pormitisse,como 
manda 0 artQ. 3Q • allnea a) do Decreto nQ . 26 . 341, de 7 de Fevcreiro 
de 1936. 

E assim a portaria em questffo resolve 0 Tribunal do Contas 
r ecusnr 0 vist o . 

17 



BOLETIM DA DIRECQAO GERiili 00 TRIBUNAL DZ CO: J'S 

POR RAZOES PLAUStVEIS, A CONSIDERAR PELO TRIBUNAL 

DE CONTllS , OS AEROFDRTOS PODEH ADQUIRIR COIvrnusTt

VEIS LIQUIDOS SEH CUMPRIR A FOilliALIDADE 00 CONcuE 

SO PUBLICO E CONTRATO ESCRITO 

// 

Rel ator: Exm2 . Conscl heir o 
Dr. Abranches Marti ns 

Processo n2• 1.153/1953 
Acordao de 18/10/1955 

QuesUio : 

o Consel ho Administrativo do Aeroporto de Sunta ~furiu, no uno 
de 1953, realizou deterrninudas despesas com a uquisi~no du c0BbustlVul 
liquido sem atender a formulidadc do concurso publico c contrato cscri
t o por ent cnder que ao caso nao era de aplicar 0 dcterninado no Decreta 
n2. 27.563, de 13 de Mar~o de 1937. 

Resolu9ao : 

o Tribunal de Contas com os fundamcntos que se scguem delibu-
ra: 

Como om gor13ncias nntcrioros, ncstn. foram r('alizadas duspcsuo 
com a aqn.l.si~ao de combustive:i_s liquid os paru 05 vOlculos autom6veis c 
a central electricu scm precodBncia de concurso pubJico c contrato cari 
to au dispensa daquelas forr.:ta.lidades , par os rcspor .aveis cntcndcrclU qv 
ao caso nao era de aplicar 0 que a tal rcspeito cstabclG~c 0 Decrcio-lli 

18 
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nQ. 27.563, de 13 de Mar~o de 1937, alegando : 

Que 0 Aer oporto nao dis poe de depositos com capacidade sufi
ciente par a gr ande s quantidades de combustlveis , e que , em razao disso 
mas segundo as ne cessidades do concurso , as aquisi~5es se t&l foito no 
fumbit o da compet &ncia exclusiva do Conselho Arnninistrativo acrescentan 
do que se trata de produtos cujo pre~o se encontra oficialmente tUbela 
do. -

As razoes apont adas justificam 0 procedimento adoptado, alem 
de que , dado 0 t abel ament o oficial dos combustlveis, n hipotese se ~ 
ca 0 dispo sto no Decreto-,Lei nQ . 33 .670, de 25 de Mo.io de 1944. 

Pel o expost o , julgam 0 Consel ho AdministrAtivo do Aeroporto 
de Santa ~mria quite pel a r esponsabilidado da sua ger~ncia no perlodo 
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1953, devendo 0 saldo, que lho 6 
abonado, figurar como pr imeir a partida do debito da conta seguinte . 

Lisboa , 18 de Outubr o de 1955. 
(aa ) - Manuel de J.branches Hartins 

- Manuel ¥~rques r~o 
- Jose Nunes Pereira 

Fui present e - ( e. ) - J'liS0 iU~ada Guimara.es 
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BOLETIM DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

ISENQAO DA RESPONSABILIDADE DOS GERENTES 

POR UM ALCANCE PRATICADO POR UM FUNCION~ 

RIO E ABONO DA IMPORTANCIA DESVIADA AOS 

INDIVtDUOS QUE CONSTITUlRAM A GERENCIA 

EM CAUSA 

// 

Relator:E~nQ.Conselheiro 

Dr. Marque s Mano 
Processo nQ. 1.356/1948 

Acordao de 4/10/1955 

I 

Urn caixeiro despachante ao servi~o do Aoroporto de 
ria desviou determinada import~ncia em seu benef:lcio. Esta"ra 
a responsabilidade dos gerentes em rela~ao ao facto. -I 

} Delibera«ao: 

o Tribunal de Contas resolve: 

Santa ~ 
em causa 

Durante esta ger~ncia do ano de 1948, do Conselho Administr~ 
tivo do Aeroporto de Santa Maria, 0 caixciro deapachante ao servigo do 
mesmo Aeroporto e do outras entidados, Manuel Natulino do Qucntal Sar
mento, fez constar das suas facturas importAncias de emolumcntos , so
los e outras despesas, superiores as logais, e as efoctivamente rcali
zadas por ele, com 0 que defraudou as entidades a quem servia, segundo 
a fls. se informa, na importAncia de Esc. 5.920~OO, de que cabem ao 

20 --------------~--------------..."-



"" () 

BOLETH1 DA DlRECQAO GERAL DO TRIBUNl',L DE CO IT, S 

Aeroporto Esc. 715$50. Nao se verifica qualquer responsubilidado que 
seja imputavel aos gerentes, pois que as despesas segundo facturas sao 
normalmente por el as documentadas, elas cram passadas segundo os mol
des corrent es , sem vicio que suscitasse reparo . 0 cnracter tecnico da 
actividade do despachante nao permitia fiscaliza~~o eficaz por parte 
dos administrador es gerais ~le nno exercem a mesma activid~de . Contu
do, essa despesa formalmente legal e substancialmente ilegal; os co
fres dos servi~ os forarn prejudicados por meio de facturas em que os 
montantes eram invcridicos, no valor das mesnms despcsas, naquela p~ 
te em que excedem 0 seu valor legal. Verifica-se assim urn alcanc~pr£ 
ticado pelo despachanto, conforme sentenga junta aos autos , mas de q.lC 

nao sao r esponsaveis os ger entes , nos termos da Lei nQ.. 2.054, e q.D p:r 
isso se abona. 

Dada vista ao Ministerio PUblico, nos termos do art2 . 1092• 
nQ.. 4 do Regimento, f oi el e , no sou douto pareccr de fls. , cleste lID.2 
mo parecer. 

Nestes t er mos, 0 Tribunal resolve abonar aos gcrcntes a io
portfulcia do alcance , da quantia de Esc . 715$50, e julgar 0 Consclho 
Administrativo do Aeroporto de Santa Maria , pela sua ger~ncia de 1 do 
Janeiro a 31 de Dezembro de j.948, quite com 0 Estado pela indicada res 
ponsabilidade, devendo 0 sa~do figurar como primeira partida do debi= 
to da conta seguinte a esta . 

Lisboa, 4 de Outubro de 1955. 

(aa) - Manuel Marques ~ano 
- Jose Nunes Pereira 
- Ernesto da Trindade Pereira 

Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimarffes 

¥*"'*;'O~;IO" ~:r,,,* 

* ;,OIOK lK lr. * ;IOIOUO~ 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

NA AQUISIQAO DE l-1ATERIAL, EXCEDENTE A DEZ 

CONTOS, MESMO QUE ELE SEJA FAGO FELA CLA,2 

SE ORQAMENTAL DE PAGAMENTOS DE SERVIQOS E 

DIVERSOS ENCARGOS, It SEMPRE EXIGtVEL 0 

"VISTO" 00 TRIBUNAL DE CONTAS 

// 

.... () 

Re1ator:~anQ.Conse1heiro 

Dr. Marques Mano 
Processo nQ. 1.161/1953 

Acordao de 11/10/1955 

Quest~o: 

A Comissao Administrativa do Instituto Superior de Ci~ncias 
Economicas e Financeiras efectivou uma 1cspesa re1ativa a compos~ e 
impressao de exemp1ares dos seus Anais por quantia superior a dcz CO!! 
tos, paga por Encargos Administrativffi - Pub1icidade e Propaganda, sem 
o cumprimento do determinado na a1:Lnea c) do artQ. 6Q • e nQ. 2 do artSl. 
8Q • do Decreto-Lei nQ. 27.563, de 13 de Mar~o de 1937; 

De1iberasi1o: 

o Tribunal de Contas resolve: 

Fez-se uma despesa relativa ~ composi~i1o, impressao e papc1 
de 500 exemp1ares dos fulaiS do I.S,C.E e F., paga por Encargos Admi
nistrativ-os - Pub1icidade e Propaganda ' do Or~amcnto Goral do Estado
- Ministerio da Educc..c;a.o Nacional" da import§.ncia "!""pcrior a ESC1Hl 3 

10.000,00, sem se haver-cUIDDrido 0 disposto na allnea c) do artQ. 6Q • 
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e consequenternente 0 nQ. 2 do artQ . 8Q• do Decreto-Lei nQ.27.563, de 
13 de Mar~o de 1937 . Nos t er mos da doutrina deste Tribunal, expressa 
na Consulta nQ. 6 de 1950, "sempre que se trate de aquisi~E'io de mat~ 
rial, seja qual for a verba or~am8ntal que suporte 0 encargo , 0 vis
to do Tribunal de Contas ~ necessario, quando as despesas sejam sUPQ 
riores a dez mil escudos" . Por falt a de fraude ou prejuizo 0 Tribunal 
r el eva por~m, a r espect iva responsabilid~de , nos termos do Decreto 
-Lei nQ. 30.294. 

Lisboa, 11 de Outubro de 1955 . 

( aa) - Manuel Narques ~k1JlO 
- Jos~ Nunes Pereira 
- Ernesto da Trindade r ereira 

00000000000 
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BOLETlM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL IE CONTAS 

AS DESPESAS COH SERVIQOS DE LIMPEZA E 

TRANSPORTES DEVEM SER CO~WROVADAS POR 

DOCUHENTOS SUFICIENTES E PRECISOS 

Relator: ExmQ. Conselheiro 
Dr. Trindade Pereira 

Deliberaq~, ~...:.. 

// 

Processo n2 . 1.353 
Acordao de 4/10/1955 

o Tribunal de Cor::'as no processo acima r eferido r esolvcu da 
seguinte maneira 0 assunto expos to em eplgrafe : 

Esta r eposta a quantia abonac1.a. a mais a uma professora. 

Verifica-se defici~ncia de documenta~ao nas despesas rofc~! 
tes a servi~os de limpeza e transporte de carvao, reconhecendo- sc os 
r esponsaveis da conta que t~m dado uma interpreta~ao demas~ado lata s 
instru~5es deste Tribunal, acrescentando , porem, que ja na conta de 
1954 se document( ~u as despl; "as em harmonia com tais instru~5es . De re§. 
to, nao ha qualquer dtlvida sobre a veracidade dos dispendi06 do ;.ui !! 
temente documentados . 

Julgam 0 ConGelho Administrativo do Liceu de Chaves pela sua 
ger~ncia no perlodo decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dez~~ro ~ 195J 
quite com 0 Estado pe1a indicada respons.:l.bilidade, devendo 0 saldo, que 
1he e abonado, figurar como primeira partida do debito da conta seguig 
te a esta. 

Lisboa, 4 de Outubro de 1955. 

(aa ) - Ernesto da Trindade Pereira, relator 
- A. de Lemos Moller 
- Manuel de Abranches ~~rtins 

Fui presente - (a ) - Jose Pl.ada Guimaracs . 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONI' S 

AS FOLHAS DE ABONOS DO PESSOAL CIVIL DAS 

BASES AEREAS DEVEM SER ACOHPANHlJ)AS DOS 

RECIBOS RESPECTIVOS .NAO E DE APLICAR NES 

TE CASO 0 ARTQ . 34, § l Q ., DO DECRETO N~ 

35.413, DE 29 DE DEZEl-1BRO DE 1945 

// 

Relator: ExmQ.Conselheiro 
Dr. Abranches Martins 

Proccsso nQ. 1.440/1953 
Acord~o de 18/10/1955 

Deliberas;J.o : 

o Tribunal de Contas , sobr e a questao exposta em titulo rc-
solveu: 

As folhas de abonos rcspcitan~es ao pessoal civil !laO viv
ram acompanhadas dos compot entes recibos, por os servi~os ontendorem 
que ao caso e de aplicar 0 artQ. 34Q • lQ., do Decreto nQ . 35 .41~ do 
29 de Dezembro de 1945. 

Esta disposi~ao, no entanto , nao prev~ a hipotese, pais ap£ 
nas se refere ao vencimento dos oficiais . 

Nenhwna duvida se levant a , todavia, quanta ~ lcgiti.midado da 
despesa nem quant a a recep~ao das devidas import~ncias por parte do 
pessoal e!l1 refer@ncia. 

Releva-sc a falta, por isso, nos termos do artQ . lQ. do De
creto-Lei nQ. 30.294, de 21 de Fevereiro de 1940. 

Lisboa, 18 de ~t~bro de 1955. 

(aa ) - Manuel de Abranches Martins 
- Hr.nucl £1...'U'Clues Ifo.nl) 
- Jose Eunes Pereira 

Fui presentc - (a ) - Jose Al~ada Gu~arUes 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONI' AS 

ISENQAO DE RESPONSABILIDADES DUM GERENTE 

POR UM SERVIQO Pl1BLICO NO ARREBATAl-lENTO 

DE VALORES E DINHEIRO EXISTENTES EH COFRE 

CIRCUNSTANCIAS PREVIST AS NO ARTQ . 45 

REGIMENTO EM VIGOR 

// 

DO 

Relator: ExmQ. Conselheiro 
Dr. Trindade Pereira 

Processo n2 • 49/1953 
Acord~o de 25/10/ 1955 

Questao: 

Foram roubados do cofr e duma Esta~ao Regional dos C.T.To ce~ 
tos valores e dinheiro. A exactora fez a comunica~ao imediata aosseus 
superiores e as autoridades. 

Resolu<i~o : 

o Tribunal de Contas delibera sobre 0 assunto do seguinrem£ 
do: 

A conta traz em alcance a quantia de quatro mil cento e cin 
quenta e cinco escudos e cinquenta centavos, valores e dinheiros arr~ 
batados do cofre da esta~~o em circunstAncias que os documentos nos a~ 
tos permit em definir assim: 

Na noite de 29 pa.:ca 30 de Jurx.v de 1933 foi levado a efeito 
o arrombanento das portas da esta~~o e C) cofre, dosaparecend~ destc 
a quantia em refer~n~ia - 0 que foi comunicado telefonicamente pela 
exactora aos seus superiores e ~s autoridades policiais , logo que chQ 
gou a. esta~ao a seu cargo. ,'ssas entidades verificaram 0 arrombamento 
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e 0 processo adoptado e deram balan~o a esta~ao , apurando a import An
cia do arrebatamento. 

Suguiu seus termos tanto 0 processo de investiga~ao policial 
embora nao se pudessem descobrir os autores dos factos criminosos,camo 
o processo de inquerito dos C.T. T. que, alias , confessam t~-lo extra
viado - embora pudessem instruir estes autos com as pe~as principais . 
Os mesmos C.T.T. ilibaram, afinal , de responsabilidade a responsavel 
da conta e um j ornaleiro que prcstava servi~o na Qsta~ao - seu mlico 
pessoal - nao so porque t omadas estavam as providencins em uso ,mBS por 
que se consideram 0 born comportamento e a boa reputa~ao de ambos,aluITL 
de se considerar que 0 arrebatamento teve lugar preelsamente na ocasi 
ao em que eles sabiam ser deminuta a ~port~ncia dos valores em cofre 
nada os impedindo de escolher uma oportunidade em que tais valaresfo~ 
sem avultados . 

o Digno Magistrado do Ministerio PUblico e de parecer que a 
documentaqao nos autos mostra ser de abonar a importAncia do alcance . 

Nestes t ermos , dao-se como averiguadas as circunstuncias do 
artQ. 45Q • do Regimento deste Tribunal, pelo que se abona n ~lantiado 
alcance na conta em julgamel,GO e assim julgam Gracindn Marques da Sil 
va, como exactora da es ta~ao Regional dos C.T.T. de Gafanha dn Nnznr6 
(Beira Litoral) no perlodo decorrido de 1 de Janeiro a 30 de Junho do 
1953 quite com 0 Estndo pela indicada responsabilidade, devondo 0 sal 
do, que lhe e abonado, figurar como primei~a partida do debito da con 
"ta seguinte a esta . 

Lisboa, 25 de Outubro de 1955. 
(aa ) - Ernesto da Trindade Pereira, relator 

- A. de Lemos Moller 
- Manuel de Abranches Martins 

Fui presente - (a ) - Jose Al~da Guimaraes 
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5UMARIO 

Feitos do Tribunal de Contas 
no m~s de Novembro de 

1955 

Feitos do Tribunal de Contas 
no m~s de Dezembro de 

1955 

Actividades da Direc~ao Geral do Tribunal de Contas 
Sec~ao do Visto 

A "Cour des Comptes" da Belgica 

Pedido de anula~ao de acord~o depois de se 
verificar a existencia de alcance numa con 

ta ja julgada de quita~ao. 
Isen~do de responsabilidades pela conjuga
~ao das preceitos do art2. 452• do Regimeg 

to e da Lei nQ. 2.054 
lIE 

Pi'eteneao O.E! s e ann.lar· UI!l • ";ol:'de.o do 'l'rihullsl 
de Contas por haver conhecL~~nto , por interme 
dio da Inspec~ao Geral de Finan~as, de irre~ 
laridades efectuadas numa camara Municipal, 
que fora isenta de apresentar a documenta~ao 

de despesa 

Falta de fundamento legal para a anula~ao 

~ 

Rectific"3. ,;;d.0 d8 acordA.o com base 1"c ... 

art2.66',,2,clo Codit!,J .tv Processo Civ:il 

~ 
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Urn caso de acumu1agao de urn professor 
provis6r io com as fung5es de chefe de 
reparti~ao e de vogal da Comissao Adminis 
trat.iva do GrE:<mio dos .A!':n1.zenistas de 

Mereea:r ·l.Rtl 

Isengao de r esponsabi1idade finaneeira 
dos rnembros de urn Conselho Administra
tivo no caso de desviv de va1o:;:,os efee 
tuado por urn funcionar~.:) estran110 a es 

sa Administragao 

lei 

Indice das ma~>;rias versadas nos bo1etins 
de Janei~o a Dezembro de 1955 

Errata 
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FEITOS DO TRIBUNAl. r:;~ CONTAS 

NO MES DE NOVEMBRO DE 

1955 

Numero de sessoes r eali zadae: 

De julgaJIlento ..... r " •••••••••••••••••• 

Plenarias •......... . ................... 
Plenarias extraor dinarias ••.•...•.•••.• 

5 
3 
4 

Movimento das participagoes elaboradas nos termos do art2. 72 • do De
creto-Lei nQ. 29.174: 

Saldo em 1 de Novembro ••••....••••••••• 15 
Apresentadas , •......................... ~ 18 

Arqui vadas: 

Th1 se s sao ......•.•................. 9 
Por despacho da Presidancia •••••••• 2 

Com proces so de multa •••..••...••••.••• 
Saldo em ' 30 de Novembro •••..•..•.••.••• --1- 18 

Movimento dos processos de "Visto" presentes as sessCSes : 
, 

Numero de processos ••.•.••.••.••.•••••• 

ResolugCSes: 

Devolvidos ......................... 
Visados ........................... . 
Recusado 0 "Visto" ••••••.•••••••••• 

6 a ) 

4 
2 

a) - Inclui 0 processo nQ. 26 .383, duas vezes prcscnto a sess~o e t~ 
bern duas vezes mandado devolver . Foi, posteriormente, substitllRb 
pel0 de n2. 28.739, que veio a ser visado em sess~ . 

4 

I 

I 

I 

I 
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ESPECIES DE PROCE3 . ../JS 

1-ic'rimento da distribuicsao e J.',io\"i!rrcnto ;,t. .... oj dcspa\.;~los 
julgrunento 

gar en Total gdr em chados enos Total 
De f ·iJ<.:.

chos 
C1..II:":pr 

Despa-
chados 
30/ll 

Por ~ Distri Jul-B:por-j~tD~Spa-1 -~-~pa-
l/n buldos gados 30/ll 1/11 Prof. 

r---------------------~II----~--~-- ~--', --~ --------~--~----~--~ 

Processos de contas 

Proc . de ext . de responsobilidades 

Proc . de ext . de fian~as 

Proc . para confirmacsffo: nos termos ci. ..I 
artQ . 8Q. do Dec . nQ . 22 . ~57 e § lQ. do 
artQ.IQ .e § 3Q. do art .c.- L~Q. do Deere 
to-Lei nQ. 29.174 

Processos de r ecur so 

Proc. de anula~ao do ac6rdao 

Processos de multa 

Proc.de r ecurso nos t ermos do artQ . 
95Q.do Est .Dist . AQt . d as ~ AJ j a
centes 

Proc.de r ecurso ultra"-5,r , - nQ. 3Q
o 

do artQ.6Q.do Dec.nf.. 22 0 257 (s/viS:.o) 

Proc. de recurso ultramar- . - Al.c)do 
nQ .6Q • do artQ.6Q.do Dec.nQ.22.257 
(s/contas) 

Consultas 

a) Vide, a seguir, as especies de 
contas e r espectivos JU:l2ES Bel. 

b) - Vide, a seguir, -a discrimin$ 
por Juizes Relatores 

llO 

6 

3 
1 

1 

1 

1 

144 a) 

1 

1 

1 

254 

1 

6 

3 
2 

2 

1 

1 

171 a) 

1 b) 

3 b) 

1 b) 

1 b) 

83 

6 

1 

2 

1 

24 

3 
1 

16 

1 

1 

1 

40 

1 

I 

'+ 

1 

1 

19 

1 

1 

1 

1 

21 

3 
~ 



BOLETIM DA DIREC~AO GERAL DO TRIBU AL DE CONTAS 

r--------------------------------.--------.---- ------
ESPEGIES DE CONTAS 

Servi~os do Estado • 0 • •• •• ••• •• •••• 

Corpos Acl.ministrati 't ' -3 •••••••••••• 

Exactores .......... . ............. . 

Pessoas co1ectivas de uti1idade pu
bJ.ica administrativa ••••••..• • 0 • • 

Organismos de coordena~ao econbuQca 

Di versos •......................... 

Totais •••..•••••. ••• 

6 

D·i.STRI· 

BUIDOS 

26 

35 
44 

31 
1 

7 

JULGA 

DOS 

33 
53 
43 

35 
5 
2 

171 

1 
! 



BOLETIM DA DIHECQAO GERA:' DO TRIBUNAL DE CONTAS 

RELAQAO DOS PROCESSOS JULGADOS POR CADA UM 

DOS EXF£S JUtZES CONSELHEIllOS DO TRIBU:JAL 

DE CONTAS NO 1-fES DE NOVEMBRO DE 1955 

AcordeJs de Quitagoes: 

Exm2. Co,selheiro Abranches Martins 

300/1953 - Associa~ao de Nossa Senhora Conso1adora dos 
259/1954 - Asil0 de Nossa Senhora da Gra~a 
325/1954 - C:cfam.to E"' cola de Santa Isabel 
2ql/1954 - Asil0 Portuense de Mendicill:1.Cie 
328/1954 - Misericordia de Alcacer do Sal 
191/1954 - " " fleja 
257/1954 - " " Mora 
991/1954 - " " Pinhel 
648/1954 - Cfunara Municipal de Ansiao 
471/1954 -" " " Rez nde 
169/1954 -" " "Vi] a Nova da Barquinha 
566/1954 -" "" Nafra 
285/1954 -" " "Castro Daire 
727/1954 -" " "Figueira dos Vinhos 
865/1954. -" " "Guimaraes 
80] /] 954 -" " "Marjnha Grande 
::..' ''/ : 954 -" " " h .'lalva do Castelo 
7~. :/J... C) 54 -" " ,,~ ~brosa 

1.307/1948 - D-- (' ec~ao-Geral da Aeronautica Ci"a 
549/1954 - Junta Aut6noma dos Portos do Nort~ 

7 

.,.,8 

Af1itos 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

333/1954 - Escola Comercial Veiga Beirao 
1.006/1954 - Comiss~o Reguladora das 01eaginosas e Oleos \egetais 

963/1954 -" "do Comercio de Bacalhau 
1.477/1954 - Consul em Bombaim (1-8 a 31-12) 

79/1955 - Tesoureiro da Administracsao Geral dos C. T. T. (1-la1Q-9) 
22/1955 - Consul em Liverpool (1-1 a 5-4) 
42/1955 - " "Marselha (1-1 a 3-4) 
73/1'755 - " "Sydney (1-1 a 30-4) 
64/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Cantanhede (1-1a12-8) 
51/1955 - " "" "" Fafe (1-1 a 30-6) 
11/1955 - Consul em Bordeus (31-1 a 8-4) 
33/1955 - " "Londres (1-1 a 3-4) 

Exm~. Conselheiro Mar~ues Ma~o 

1.451/1953 - Obra de Constru~ao do Ediflcio da Pol1cia Judic~a 
976/1954 - Escola do Magisterio Primdrio de Braga 

1.114/1951 - Comissaric m Desemprego 
122/1954 - Liceu D. Joao de Castro 
374/1954 - Escola d·, Hagisterio Priffic{rio da Guarda 
251/1954 - Cofre dos Gonservadores, Notarios e Funcionarios de 

Justicsa 
238/1954 - Albergue das Crian~as Abandonadas 
265/1954 - Sanat6rio Marltimo do Norte 
275/1954 - Associacsao de Benefic "''1cia e Socorros "Amadeu Duarte" 
211/1954 - Maternidade Abraham Bensaude 
102/1954 - Miseric6rdia de Barcelos 
483/1954 - C~ra Municipal de Gois 
659/1954 -" " " Penafie1 
421/1954 -" " "Valencsa 

1. 221/1953 -" " "Mira 
577/1954 -" " "Tre..ncoso 
444/1954 -" " " Ferreira do Zezere 
731/1954 -" " " Moura 
916/1954 -" " "Santa Cruz - Madeira 
741/1954 -" " "Sobral de Monte Agra'1o 
817/1954 - Cofre Privativo do Covvrno Civil de Leiria 
65/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Fafe (29-7 a 4-8) a) 
34/1955 - " " " "" Ve1as (1-1 a 15-5) 
60/1955 - " " " "" Fafe (1 a 28- n a) 
26/1955 - " " " "" Umcorvo (1-1 a1.8-4) 
81/1955 - Consul em Paris (1-1 a 20-8) 
/')!/1955 - " "Madrid (12 a 28-2) 
.2/1955 -" "S. Paulo (].-1 a 9-5) 

74/1955 - F.xactor dos C.T.T. do Cartaxo (1-7 a 18-8) 
1.451/1954 - Banco Nacional Ultramarino como Caixa do Tesouro do 

Macau 
1.002/1954 - Comissao Ueguladora do Comercio de Algodao em Rruna 

66/1955 - Consul em Buenos Aires (1-1 a 31-3) 

8 



BOLETIM DA DffiECQAO GERP L DO TRIBUNAL DE CONT AS 

Exm2. Conselheiro Nunes Pereir~ 

960/1953 - Casa da Metropo1e em Luanda 
762/1954 - Esco1a do Magisterio Primario de Faro 
129/1954 - Liceu Pedro Nunes 

1.390/1946 - Transport,e~. Aer eos Portugueses (16-9 a 31-12) 
468/1953 - fuldo das Casas Economicas 
104/1954 - Lic ou de Aveiro 

1.235/1951 - Esco1a Comercial Ferrei..-a Borges 
293/1..954 - Ins '~ituto JlIedico-Pedagogico Condessa de Ri1vas 
437/1954 - Misericordia de Odemira 
231/1954 - " " Mafra 
279/1954 - " " Puvo~ de Varzim 
185/1954 - n " Matozinhos 
278/1954 - n " Sousel 

1.261/1954 - Recolhimentos da Capital 
915/1953 - C8.mara }funicipal de Nordeste 
250/1954 -" !' " Cinfaes 
523/1954 -" " " Oliveira de Frades 
557/1954 -" " " Arnares 
4L~7 /1954 -" n " Sernancelhe 
406/1954 -" 11 " Aljezur 
106/1954 -" " It Mealhada 
846/1954 -" n " Rio Maior 
807 /1952 -" " " Tcmar 
79.2/ '1954 -" " " Agl':"ar da Beira 
836/1954 -" " " Fundao 
695/1954 -" " " Moimenta da Beira 
941/1954 -" rt " S.Roque do Pico 
736/1954 -" " " Porto de Mos 

83/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Coruchc (7-6 a 21: 8) a) 
75/1955 -" " " "" Tcrres NJvre (l-la19-8) 
59/1955 -" " " "" Glstro Dai.re (1-1 a 31-7) 
9/1955 -" " " "" Calhcta - Arpres (1 a31-1) n) 

32/1955 -" " " "" Tabua~o (1-1 a 31-5) 
84/1955 - Consul em Barcelona (1-1 a 7-7) 
68/1955 - " " Antuerpia (1-1 a 8-5) 
46/1955 - " " Bremen (1-1 a 7-5) 
37/1955 - " "Roterdao (1-1 a 25-4) 

Exm2. Conselhe iro Trindade Pereira 

1.299/1954 - Aquario Vasco da Gama 
9:; ' /1953 - Associa~ao de Benen.\';· ncia Popular - Gouveia 
2;;" .... /1954 - l'1iscricordia de Chave.J 
264/1954 - 0 .. "anato Municipal Presidentc Sic1 c'llo Pais 
164/1954 - Albergue de Hendicidadc de Santar~ 

9 
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BOLETU1 DA DIRECQAO GERA::'" DO TRIBUNAL DE CONTI,S 

288/1954 - Misericordi a de Vila Nova de Gaia 
257/1954 - Instituto de Assist~ncia aos Invalidos 
266/1954 - Miser i cordia do Cadavai 
649/1954 - CAmar a Municipal de Arcos de Valdevez 
479/1954 -" " " Espinho 
803/1954 -" " " Oleiros 
532/1954 - " " "Alter do Chao 
828/1'/ ~3 - \I " " Ou '.'ique 
710/1953 -" " "Povoa de Lanhoso 
616/ 1954 - I ! " "Horta 
834/1954 - " t; "Celorico da Beit'a 
655/1954 -" " "Lamego 
735/1954 -" " " Penamacor 
186/1954 - Cofre Privativo do Governo Civil de Braga 
755/1954 - " " " " "" Evora 

1.003/1954 - Comissao Reguladora das Moagens de Rama 
1.234/1953 - Lotar ia do. rusericordia de Lisboa 
1.476/1954 - Consul em - ombaim (1-1 a 31- 7) 

77/1955 - " " Berne (1-1 a 11-4) 
67/1955 - " II t1ar selha (4-4 a 30-6) 
36/1955 - ,, ' It i::J.bat (1-1 a 12- 5) 
4/1955 - " 11 80r deus (1 a 30-1) 

45/1955 - Tesoureiro da Fazenda Pu~lica de Angra do Her oismo 
(1-1 a 10--6) 

55/1955 - Tesoureiro da Fazenda Pu~lica de Porlo Santo (1-1 a 
8-7) 

29/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Belmonte (1-1 a31- S) 
404/1954 - Asil0 de Mendicidade e Orfaos do Funchal 
244/1954 - Mi sericor nia de Braga 
938/1954 - C~ra Municipal de Calheta - A~ores 
157/1954 - Miseri cor dia de Mirandela 

ExmQ. Conselheiro Lemor- I·foll er 

's 

1.449/1953 - Orfanato Municipal Presidente Sidonio Pais (Z7- 2 a 31.-12) 
285/1954 - Misericordia de Tavira 
286/1954 - " "Barreiro 
240/ 1954 - " "Valpa~os 
201/1954 - " "Torres Vedras 
634/1954 - Asilo- Escola Antonio Feliciano de Castilho 
152/1954 - lI.lbergue de t-iendicidade de Viseu 
515/1954 - C~ara Municipal de Alcoutim 
';;)'')/'2..954 -" " " Avis 
. ;:/1954 -" " I' t ,;,aves 
42.:2/ 1954 - " " " Velas 
478/1954 _ .1 " " Celorico de Dtlsto 
813/1954 - " " " Covilha 

10 



BOLETIM DA DIRECQAO GElli_L DO TRIBUNAL DE CONTI,S 

884/1954 - C&ffiara Municipal de Esposende 
728/1954 -" " " For nos de Algodres 
738/1954 -" " " Santiago d,) Cac6m 
886/1954 - Cofr e Privativo do Governo Civil de Bragan~a 
499/1954 -" " " " "" Castelo Branco 
430/1954 -" " " " "" Be j a 

1.251/19/+8 - Universidade de Lisboa . 
1. 243/11, '+9 - Inst ituto Portugu~s de 0nco10gia 
1.328/ 1950 - Conser vatorio Nacional 

371/1954 - Com:) ssao Venator i a Regional do Centro 
1. 234/1949 - Cadei as Civ:i_s Centr ais de Lisboa 
1.292/1950 - Cadei as Civis Cent rais de Lisboa 
1.358/1952 - Aeroporto do Sal 
1.345/1954 - Heran~a de Rovisco Pais 
1.373/1952 - ,Tunt a da Export ac;;ao co Cafe 

76/1955 - Consul em Montr eal (1-1 a 28- 2) 
61/1955 - " " Bremen (8- 5 a 7- 6) 
38/1955 - " " ' , Francisco da California (1- 1 a 12- 6) 
71/1955 - Tesoureiro da Fazenda Pu~lica de Ce10rico da Beira 

(1- 1 a 31· R) 
50/1955 - Tesoureir c '~a Fazenda PUblica de Ovar (1-1 a 7-7) 
56/1955 - " " 'I "" Angra do Heroismo 

(11-6 a 19-7) a ) 
16/1955 - Tesoureil·o da Fazenda PUblica de Idanha a Nova 

(1-1 a 10-4) 
961/1954 - Comis sao Regu1adora do~ Produtos Quimicos e Farmaceu 

ticos 

a) - Compreendeu, t ambem, 0 julgamento da caUC;;ao prestada 

ExmQ. Con~elheiro Nunes Pereir a 

1.195/1952 - Colonia Correcciona1 de S. Bernardino . 

- Julgada extinta a cauc;;ao prestada pel a econana. 

C) - PROCESSQS DE ANULAgAO DE AcORDAOS 

ExmQ. G .s'.:; lheiro 11argues Hano 

73- A - Cfunara MUIllCipal de Terras 0 Bot::o, ger~mia de 1951 . 

- Ac6r ~ao nao admit in do 0 pedido de anulac;;ao . 

II 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE ONT AS 

Exm2. Conselheiro Trindade Pereis~ 

72- A - Misericordia de Redondo , ger ~rlcia de 1947 . 

- Acordao anulando 0 anteriormente proferido em 
1 Bo . inst~ncia , mas dando , de novo , qui ta~ p:r 
outr os fundamentos . 

- Socledade de Instru~ao e Beneficenci a "A Voz do 0p~ 
rario", ger (;)ncia de 1949 . 

- Acordao anula.~do 0 anteriormente proferido em 
l Bo . instfulcia, mas dando, de novo , quita~ao , 
por outros funJamentos. 

Exm2. Conselheiro Abranch ( ' ~ ' Martins -.-----
32-M - Misericordia de tlhavo, g8r~ncia de 1954. 

- AC0rdao absolvsndo os componentes da Mesa Ad
ministrativa da ~'e sponsabilidade resultante do 
atraso na remessa da conta do ana de 1954. 

E) - ~OCESSOS DE CONSULTAS 

Exm2. Conselheiro Lemo~ Moller 
~---

- Consulta nos termos da allnea a) do nQ . IV da Base 
LXVII da Lei n2. 2. 066, de 27 de Junho de 1953 - Lei 
Orgfulica do Ultramar . 

- Parecer nao considerando 0 Tribunal de Contas 
competente para se pronunciar sobre a ~teria 
da consulta - julgamento das contas das mis
sees e brigadas de estudo d pendontos da Jun
ta das llissees Geograficas I) de InvestigalSC5es 
Ul:iramarinas - en~lanto nau for regulament~C!o 
o disposto n1. J eforida allnea a) do nQ . IV G.tl. 

Base LXVII da Lei n2 • 2 . (01) . 

12 
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BOLETHI DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONl'AS 

EJanQ. Conselheiro AbraI!~hes Martins 

1.307/1948 - Direcgao-Geral da Aeronautica Civil a) 

- Baixou a Reparti~ao para os fins constan~ do 
r espectivo despacho . 

1.361/1953 - Tesoureiro da Imprensa Nacional 

- Foi com vista ao Ministerio Pu~lico . 

ExmQ. Conselheiro Marques Mano 

558/1951 - C~ara Mlmicipal de Guimaraes - Recurso a) 
1.297/1950 - Casa de Portugal em New- York 
1.381/1949 - Instituto .:0 Alta Cultura 

563/1954 - C~ara Municipal de Castelo de Vide 

- Ba~':, ~3.r am a Repartigao para os fins constantes 
do s :"-'.;Ispectivos despachos. 

ExmQ. Conselheiro Nunes prl~eira 

915/1953 - C~ara Municipal de Nc:deste a) 
960/1953 - Casa da Metropole em Luanda a) 

- Forum com vist~ ao ExmQ. ConseD1ciro Trinl~de 

Pereira. 
15 - Recurso uitramarino em materia de "visto" 

- Foi com vista ao Ministerio PUblico 

1.118/1952 - Hospit0.1 JUlio de l-fa~,os a) 
1.195/1953 - Escola Industrial e ;omercial de Portalegre a) 
1.195/1952 - Colonia Correccional de S. Bernardino (Extingao du 

fiangas) 

- Baixaram a Repartigao para os fins constantcs 
dos respectivos despachos. 

ExmQ. Conselheiro Trindade Pereira 

111/1954 - Aviso de 2~. Classe Gongal0 Velho a ) 

- BaixolJ. a. Repa.ri,:i.gao para os fins constantes do 
respectivo despacho , e , po~teriormente ,foi com 
vista ao Ministerio Publico . 

13 



1.190/1952 - Instituto de Assist~ncia a Farnllia a) 

- Baixou a Reparti~ao para os fins constantes 
do respectiv~ despacho . 

1.368/1952 - ~lissao Geo- Hidrografica da Guine a) 

- Foi ~om vista ao ExmQ . Conselheiro Lenos MoJler. 

ExmQ. Conse1J:~eiro LE'illOS M<2l.1er 

740/1952 - Junta de Freguesia da Penha de Franca a) 
1. 3 51/19 51 - Base Aor ea nF~ . 4 a) 
1.251/1951 - Universidade de Lisboa a) 

- Baixaram a Reparti~ao para os fins constantes 
dos r espectivoG despacbos . 

a) - Despachos segundo de1ibe ra~oes tomadas em sessao. 

?~lIf*lIfllf**lIfllfJl(* 

lIflUOII 

;.. 8 ) 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

FEITOS DO TRIBUNAL DE CONTAS 

NO MES DE DEZENBRO DE 

1955 

Numero de sess5es r ealizadas : 

De julgamento •..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Plenarias ......... . ......... .. .. .. .. . ........ 2 
P1enarias extraordi:l-irias ••. ....•• . ....•.•••• 

Movimento das participa~5es e1aboradas nos termos do artQ . 7Q • do De
creto-Lei n2. 29.174: 

SD. ~do em 1 de Dezembro ••..•••• •.•••• ••••.•.•• 
Apresentadas •......... ... .............. ... ... 

Arqui vadas: 

7 
.-L 

En sess!lo •......................... .... .. 3 
Por d~spacho da Presid~ncia •••• • •••• ••• •• 

Com processo de multa ••••..••••••..•••• • ••.•• 

10 

Sa1do em 31 de D3zembro •••.•• • ••...•••••••••• -1- 10 

Movimento dos processos de "Visto" presentes s sess5es : 

NUmeros de processos 

Reso1u~oes: 

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

Devo1vidos ............................... 

2 

Visados •................................. 1 
Recusado 0 "visto" ..................... C" • 

Para reso1u~aa posterior •.••••••••••••• • • 1 

15 

~ 8 • 

I 



, 

Ic'~ 

~ 

(/) 

< 

~ 
o 
~ 
Cl 

~ 
'Z 
::> 
Q 
.; 
::: 
f-< 

g 
...:J 

i 
o 
< -y. 
Q 

~ 
Cl 

Ci 
rs 
E-< 

~ 
t:Q 

ESPECIES DE PROCES~OS 

Processos de contas 

Proc. de ext . de responsabi1idaces 

Proc. de ext . de fian~as 

Proc2• para confirma~ao) nos termos do 

I 
art2.82.do Dec .n2.22. 257 e § 12. do 
art2 .12.e § 32.do art2 .42.do Decre

i to-Lei n2• 29.174 

I Processos de recurso 

I Proc. de anula~ao do acordao 

Processos de mu1ta 

I Proc.de recurso nos termos do art2. 
I 952.do Est. Dist. Aut. das I1has 

Adjacentes 
I 

I Proc.de recurso u1tramar. - nQ . 32 • 

\ do art2.62.do Dec. n2• 22.257 (s~ 
, to) 
I 

; Proc.de recur so ultramar. - Al. c) 
: do n2. 62• do art2• 62• no Dec. n2. 
': 22.257 (s/contas) 

Consult as 

! Proc.para rectifica~ao do acordao 

: Froc. doc.de despesa dos MinistE~rics 
I 

- Vid~a seguir~ a des~~iminacao por especles t1e cuntas eJUL. p:r WlatO"res 

i. 

" 

Movimento da distribui~ao e 
julgamento 

io.....-imento 

-_ . . -, . - --------

...... "I,.:) despa-:hos 

\I I 
Por j!h Distri . Julg~?-r j.il Desp:; Df>r:?~ Desp.§!: Desp.§!: 
gar em Total gar em chacbs chos Total chos cha:bs 
1/12 buiios dos 31/12 i 112 Prof. Cumpr. 31/12 

83 

6 

1 

2 

1 

70 

3 

1 

1 

1 

153 

1 

6 

3 
1 

2 

1 

1 

1 

93 

1 

1 

1 

60 II 2l 

6 

3 
1 

1 

1 

1 

3 

9 

1 

1 

2 

1 

30 

1 

4 

2 

1 

9 

1 

1 

1 

2l 

4 
1 

" 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONT AS 

ESPECIES DE CONTAS 

Servi~os do Estado •.....•..•..• 

Corpos Administrativos ••.... .. • 

Exa.c tor es •..................... 

Pessoas colectivas de utilidade 
publica administrat.ive. •....••••• 

Organismos de coordena~~~ econo-
mJ..ca .................. ....... . ... 

Diver 80S •••••••••••.••••••••••• 

Totais .............. . 

DISTR! 
BtJ1iJOS 

2l 

22 

10 

11 

3 
3 

70 

JULGA 
DOS 

37 

23 

17 

9 

3 
4 

93 
L-_____________ _______________ -L ________ ~ ______ . ___ 
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BOLETIM DA DlRECQAO GF.RtLL DO TRIBUNAL DE CONTPS 

RELAQAO DOS PROCESSOS JULGADOS POR CADA UM 

DOS- E]{}1Q S JUtZES CONSELHEIROS DO TRIBUNAL 

DE CONTAS NO !lmS DE DEZENBRO DE 1955 

A) - EWCESSOS DE CONTAS EM 1~. INSl'ltNCIA 

Ac6rdao:" de Quitaqao: 

E:xmQ. Conselheiro Abranches l1artins 

8/L?55 - Consul em Madri d (1-1 a 11- 2) 
91/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica da Murtosa (1-1 a 22-9) 

339/1954 - Oficina de S. J ose de Braga 
627/1954 - Cofre Privativo do Governo Civil de Lisboa 
828/1954 - C~ara Municipal de Sousel 
852/1953 -" " "Reguengos de Honsaraz 

1.21C/1954 - Asil0 de Mendicidade de Lisboa, em Alcobaga 
1.278/1949 - Direcgao-Geral da Aeronautica Civil 
1.448/1953 - Orfanato i'Jfunicipal Pre' ,:'clente Sid6nio Pais (10 a 1>-2) 

85/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Miran:bla (1-1 a 11-9) 
153/1954 - Albergue Distrital de Mcndicidade de Faro 
650/1954 - C~ra Municipal cle Arg~nil 

1.200/1953 -" " "Salvaterra de M£!.gos 
1.212/1954 - Adrninistragao- Geral do Porto de Lisboa 

99/1955 - Consul em Antuerpia (9-5 a 27-6) 
233/1954 - Escola Industrial e Comcrcial de Setubal 
742/1954 - C~ara Municipal de Valongo 
974/1954 -" " do Funchal 

1.136/J.'154 - Escola Tecnica Element&.J.' Nuno Goncsalvus 
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Exm~~ Conselheiro Margues Mano 

3/1955 - Consul no Para (1 a 8-1) 
89/1955 - " em Paris (21-8 a 5-9) 

300/1954 - Misericordia de Espinho 
501/1954 - Cfunara Hunicipal de Alenquer 
563/1954 -" " "Castelo de Vide 
816/1954 - Cofre Privativo do Gov('rno Civil de Coimbra 

1.447/1953 - Orfanato Municipal Presidente Sidonio Pais Cl-J.a 9-2) 
88/1955 - Consul em Hong-Kong (1-1 a 30-6) 

373/1954 - Escola do Magisterio Primario de Coimbra 
863/1954 - Instituto Comercial do Porto 

1.207/1954 - Hospital da Rainha D. Leonor 
1.347/1953 - Escola Industr i al e Comercial de Bragan~a 
1.424/1954 - Obr a de Constru~ao da Colonia Penal do Ultrrunar 

683/1954 - C~ara Municipal de Beja 
804/1954 -" " "Vila Real 

1.017/1954 - Junta Auto .. !oma dos Portos do Barlavento do Algarve 

ExmQ. Conselheiro Nunes Pe~eira 

62/1955 - Consul em Leopoldville (1-1 a 4-2) 
93/1955 - Obra de Constru~ao do Novo Ediflcio da Pbl1cia Judi 

ciaria de Lisboa 
207/1954 - Misericordia de Vila Ft-anca de Xira 
910/1954 - " "Vila Nova de Fcmalicao 
420/1954 - Cfunar a Municipal de Ribeira Brava 
799/1954 -" " "Feira 

1.409/1954 - Cofres dependentes do Ministerio da Marinha 
118/1954 - Liceu de Viseu 
567/1954 - C~ra Municipal de Matozinhos 

1.063/1954 - Escola Tecnica Elementar Paula Vicente 
1.145/1953 - Admini3t.ra~ao dos Po -::'os do Douro e Leixoes 
1.458/1954 - Obra de .::nplia~ao da Cadeia Comarca de Bragan~a 

99/1954 - Escola Industrial e Comcrcial de Evora 
726/1954 - CAmara Municipal de Figueira da Foz 
854/1954 - Junta de Turismo do Local da Pcnha 

1.036/1954 - Junta Nacional dos Resinosos 
1.479/1954 - Conselhos Administrativos do Ministerio do Exercito 

ExmQ. Conselheir o Trindade Pereira 

2.'1.11955 - Consul em Santos (1-1 a 9-2) 
S<:/j 955 - " It Barcelona (8 a 28-7) 

161/1954 - Jt'.nta de Turismo de Vidago 
346/1954 - Misericordia de Estremoz 
720/1954 - CAmar a Municipal de Alpiar~a 
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1.298/1952 - Conservatorio Naciona1 
1. 213/1954 - Escola do Hagi sb:fr io Prim&io de Bragan~a 
1.314/1953 - Conservator io Nacional 

218/1954 - Alber gue dos Invalidos do Trabalho da Covilha 
679/1954 - Miserico~dia de Santa Comba Dao 

1. 295/1953 - Hospitais Civis de Lisboa 
1.347/1954 - Escola do Nagisterio Primario de Evora 

100/1955 - Consul em Durban (1-1 a 18-7) 
393/1954 - Cfun2..ra Municipa.l de ilmaJ.'ante 
757/1954 - " " It Cascais 
988/1954 - Junt a Nac i onal da Corti~a 

1.160/1953 - ConussUri o do Desemprego 
1.254/1954 - Obr a da Cadeia de Tires 

ExmQ. Conselheiro T,emos ~·1011er 

72/1955 - Consul em Santos (10-2 a 15-5) 
222/1953 - Miser i cor diJ de ~mrvao 
290/1954 - " "Viana do Castelo 
442/1954 - C~mara Munidpal de Aljustrel 
811/1954 - " I: " Alcanena 
977/1954 - Escol a TeCnlGa El ementar Pedro de Santarcm 

1.088/1954 - Comissao Vena.t or ia Regional do SuI 
1.481/1954 - Obr a de COl"str uc;ao do Novo Edif:lcio da Pol:lcia Judi

ciUri a de Lisbon 
1. 056/1952 - Comi s sclri o do Desemprego 

98/1955 - Tesoureiro da Administra~ao Gcral dos C. 'l!T.OJ.-9 a 5-10) 
114/1954 - Liceu Municipal da Figueira da Foz 
533/1954 - C~ara Municipal de ,\nadia 
870/1954 -" " "Niza 

1.229/1949 - Uni ver si dade de Lisboa 
655/1954 - Cfunara Municipal da GoleGa 

1.034/1954 - Comissa0 ReguladoJ'a do Comercio de Arroz 
1. 271/1953 - Cadei as Civis Centrais de Lisboa 

841/1954 - Cfunara Muni cipal de Mora 
1.462/1954 - Banco Nacional Ultramarino, como Caixa do Tc",ouro da 

Prov:lncia de Ho~ambique 
1.450/1954 - Junta do Credito PUblico 

- 0- 0- 0- 0- 0-0-

- Acor daos de quita~ao e de extin~ao de fian~as : 

95/i955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Vila Real de Santo 
AnGunio (1-1 a 17- 9) 
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ExmQ. Conselheiro Trindade Per.eira 

86/1955 - Tesoureiro da Fazenda PUblica de Cantanhede (13-8 a 
17-9) 

ExmQ. Conselheiro Lemos Hol1i'lr 

70/1955 - Tesoureiro da Fazenda ~{blica de Castro Daire (1-8 a 
6-9) 

B) - PROCESSOS PARA EXTINqAO DE FIANqi S 

ExmQ. Conselheir o Trindade Pereira 

1.256/1953 - Junta de Coloniza~ao Interna 

- Julgada extinta a cau~ao prestada pel0 tesourei 
ro 

c) - PROCESSO~ ~ARA RECTIFICACAO DO ACORDAO 

ExmQ. Conselheir o Trindade Pereira 

1. 256/1953 - Junta de Colonizac;ao IFt-erna 

- Rectificado 0 acordao anteriormente proferido 
que cit ava urn so tesoureiro quando na ger~ncia 
tinham servido dois . 

RELAgAO DOS PROQESSOS QUE FORAM OBJECTO DE DESPACHO 

ExmQ. Conselheir o Margu~ 3 Mano 

151 - Recurso ultramarino em materia de "visto" 

- Foi com vista ao Ministerio PUblico 

558/1951 - C~ara Municipal de Guimaraes - Recurso a) 

- Foi com vista ao ExmQ . Conselheiro Jl.l:rnncl1cs l-far 
tins 

1.460/1954 - Batalhao de Caminhos de Ferro a) 
86 .. :1? 53 - Escola Su.perior ColonL·ll 

- Baixaram Repar~ic;ao para OJ fins constantes 
do r~spectivo despacho. 
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ExmQ. Consel heiro Nunes Pereira 

75- A - :iospital Sobral Cid ... 1947 - Autos de anulal1ao a) 

- Foi com vista aos Exm.Qs Conselheiros Trinciade P~ 
r~ira e Lemo :;; 110ller 

" .1.166/1954 - Escola de Regent es Agrico1as de Santarem 

- Baixou a Repartil1ao para os fins constantes do 
r espectivo de spachoo 

E~Q. Conselheiro Trindade Pereira 

1.420/1953 -Fabrica Militar de Bra~o de Prata a) 
849/1954 - Cfunara Municipal da Serta 

- Baixaram a Reparti~ao para os fins constantes cbs 
r espectivos despachos . 

1.256/1953 - Junta de Col(' .'liza~a.o Interna 

- Foi com vista ao Ministerio PUblico 

ExmQ. Conselheiro Lemos Mol1.-: t: 

153 - Recurso ult:::'amarino em materia de "visto" 

- Foi com vista ao Ministerio PUblico 

1.229/1949 -Universidade de Lisboa a) 
1.391/1951- Base Aerea nQ. 4 a ) 
1.421/1953 - Laborat6rio Militar de Produtos Quimicos e Farmaceuti 

cos a) 

- Baixaram a Reparti~a.o para os fins constantes das 
r espectivos despachoc. 

a) - Despachos lavrados conforme delibera~oes tomadas em sessao . 

~ - PROCESSOS DIVERS OS 

ExmQ. Consel heiro Trindade Pereira 

16-D - Proces so de exame e verii'ica~a.o dos docum.entos d3 des
pesa dos Hinisterios , relativos ao ana de 1953 . 

- Parecer em sess~o I'2..enaria de 13 de Dezembro de 
1955 . 

========== 
========== 
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ACTIVIDADES DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUnAL DE CONTAS 

SECQAO DO VISTO 

Mes de Novembro 

Entrada de processos ...............•....•••••••••• .1 .836 

Submetidos a despacho 
dos ExmQs Conse1heiros ••••....••••••• 3.484 

Sendo: 

Visados ••.•.•••••• 3.282 
Devo1vidos •••• 0'. . 196 3.478 

Em sessao: 

Visados ........ ... 
Devo1vidos •••..••• 

2 
4 

Anotados ............................ 
M~s de Dezembro 

352 

Entrada de processos •............... .. ............ 

Submetidos a despacho 
dos ExmQs Conselheiros •• •.. ••••••.•• 

Sendo: 

Visados ••......... 
Devo1vidos •••••••• 

Em sessao: 

Visados •••.••.•..• 
Para reso1u~ao •••• 

5.ll8 
209 5.327 

1 
1 2 

---=:..... 5.329 

.Anotados •............... .•. .......• 
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BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Por 
Joao Bartolomeu JUnior 

Chefe de Reparti~ao 

A "Gour des Comptes" da Belgica exerce a st:a ac~ao fiscaJi
zadora em harmonia com 0 disposto no art 2 , 1162 • da Gonstitui~ao , es
tando as regras da contabilidade publica principalmente contidas na 
Lei de 15 de Maio de 1846. 

A contabilidade publica belga e essencialmente uma contabi
lidade de creditos. 

A fiscalizaqao tern por fim assegurar a regularidade e a le
galidade das operagoes consignadas nessa conta de creditos, de forma 
que 0 Parlamento se ja devidamente informado a quando da discus sao do 
projecto de lei que regular~ a execu~ao or~amental. 

A "Gour des Gomptes" deve comunicar imediatamente as Cfuna
ras Legislativas a infrac~ao as leis orgamentais, c bem assim a. lei 
respeitante a. contabilizagao dos creditos contraldos, independentcmeg 
te da r emessa anual as mesmas C~aras, ccnforme determina a Gonstitui 
~ao, das suas "observac;;oes" - "Cahier d'observations" - quanta a for= 
rna como as r eferida s l eis foram executadas . 

Nao existe na Belgica contabilidade patrimonial . Para reme
diar esta lacuna , esta uma comissao encarregada , dcsde 1932, de efec
tuar 0 inventario dos bens do Estado. 0 primeiro inventario efect~ou
-se em 1935, r epetindo-se 0 mesmo trabalho em 1947. Este inventrulo,PE 
rem, e apenas uma situa~ao peri6dica dos bens do Estado S6m qualqucr 
registo nos livros de contabilidade. 

Tanto a citada Lei de 15 de Maio de 1846 como a de 29 de Ou 
tubro do mesmo ano (art2• 52.), que organizou a "Cour des Comptes",ei 
tabelecem 0 r egime de "controle" preventivo antes do pagamento da des 

J -pesa. "Nenhuma salda de fundos pode efectuar-se sem a interven~110 do 
Ministro das Finangas e sem previa aprova~ao e liquidac;;ao da "Cour des 
Comptes", salvo as excepgoes estabelecidas na lei". 

Quando a "Gour" se nega a conceder a aprovac;;ao , os mot ivo s 
da r ecusa sao examinados em Gonselho de Ministros . Se os ~unistros eg 
tendem q>-3 0 acto deve ser aprovado sob sua responsabilidade, a "GOlli,II 
aprova-o com reserv~, dando conhecimenLo no prazo dq quinze dias a. C~ 
mara dos RepresentalYCeS e ao Senado dos motivos adl .... idos . Devere tam
bern mencionar estes factos nas suas "observac;;oes anuais" (art2 .142 .da 
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Lei Org£tnica). 

A "Cour des Comptes" da Belgica e , portanto, um organismo de 
fiscaliza~ao encarregado , por urn l ado , de verificar todns as opera~oes 
de escrita ou financ eiras do Estado; por outro, de submetcr os result~ 
dos dessa fiscaliza~ao ao Poder Legislativo. 0 seu regulamento - de o~ 
dem interna - por ela elaborado, foi aprovado pel a C~a dos Represeg 
tantes, nao podendo, porem, ser-lhe introduzida qualquer altera~fio sem 
a aquiesc~ncia dest a C£tmara. 

As atribui~oes e prerrogativas da "Cour" sao, pois, uma ema
na~ao parlamentar completamente independente do Executivo, nao rec0beg 
do, nem devendo aquela r eceber , instru~oes do Governo . Tern 0 dire~ de 
exigir do Executivo todas as informa~oes e esclarecimentos sobre as r~ 
ceitas e despesas do Estado e dos organismos sujeitos a sua fiscaliza
gao. 

Existe uma disposigao de caracter geral que determina expre~ 
samente que todo 0 funcionaxio, que t enha a seu cargo 0 maneio de fun
dos pertencentes ao Tesouro f~blico, se constitui responsavel perante 
aquele t~ibunal, naG podendo 0 Governo impedir a r espectiva presta~~o 
de contas. 

De igual modo est1:-.io subordinados a jurisdi~ao da "Cour" to
dos os organismos criados por iniciativa particular que sao financia -
dos quase unicament e pelo Estado e que prestam servigos que 0 Estado , 
sem 0 concurso de t erceiras pessoas, t eria ele proprio que organizar. 

A verificagao da Conta Geral do Est ado , que constitui uma eRS 
atribuigoes fundamentais da "Cour des Comptes", ha anos que n[1o pode 
efectuar-se nos prazos previstos . Efectua-se com muitos anos de atraso 
embora a Lei determine que 0 r esultado dessa verifica~[1o seja enviado 
as C~aras antes do fim do m~s de Setembro que se segue ao exerclcio . 

Atribui-se, em grande parte, este atraso as circunstAn~~ e~ 
peclals derivadas da gue~a , mas - diz-se - 0 ~ecutivo deveria fazer 
um esforgo no sentido de evitar que os elementos a verificar pelo tri
bunal, e que devem ser submetidos ao exame das C~naras , care~am de ac
tualidade e valor real. 

Para fiscalizar a legalidade e veracidade das receitas a "Cl::ur" 
dispoe de r esumos gerais elaborados pela !ldminiStra~ao , confiando aque_ 
la principalment e nas informagoes e declara~oes que the sao prestadas 
pelos funcionari os superiores dependentes dos varios Ministerios . 0 r! 
goroso cumprimento da importante missao destes funcionarios garantc t.ma 
fun~ao que 0 tribunal nao poderia Gxercer sem efectu~r lima fiscalizapo 
"in l oco". 

A forma como as contas devem sar organizadas e os modclos des 
documentos comprova~~vos das receitas e despcsas n~las escrituradas 6 
regulada em diplomas administrativos , nao podendo a "Cour" intervir un 
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sua confec~ao ou modifica~ao, devido ao Poder Executivo ser "0 illuco 
que pode dar ordens aos seus funcionarios". A "Cour des Comptes" nao 
tem, pois, a este respeito mais que 0 direito de critica e de obser
va~ao. 

Das observa~oes formuladas pelo tribunal e dado conhecimeg 
to ao ministro interessado. As diverg@ncias que se verifiquem e~ 0 
Governo e a "Cour des Comptes" sao comunicadas ao Poder Legislativo. 

Em harmonia com a nova concep~do do exerclcio das atribui
~oes do Estado, estaa confiadas a servi~os delegados da Administr~ 
geral certas actividades para 0 efeito de lhes pcrmit.ir, em certos v.§: 
sos, urna gestao industrial e comercial, que nem sem:t-'re se COl.'C:ilia c:)m 
as regras da contabilidade publica. 0 desenvolvimento e a multiplici 
dade das actividades exercidas por organismos autonomos estaduais ~ 
considerado na Belgica urn perigo para a unidade de direc~ao, "uma!U£ 
tura na unidade de caixa" e urn atentado contra 0 princ:lpio da univer 
salidade do Or~amento. 

Como consequ~ncia leste facto, a Conta Geral aprese~ pc 
la "Cour" ao Parlamento e incompleta, pois nao compreende as opera:: 
~oes realizadas por tais ol'ganismOS, que movimentam fundos cujas ci
fras atingem alguns bilioes de francos belgas. 

A fim de habilitar a "Cour des Comptes" com os elementos 
necessarios para 0 exerc:lc5.0 da sus fun~ao geral de verifica~ao, foi 
institu:lda nas administra~oes publicas urna fiscaliza~ao de caractcr 
interno que incide simultanoamente sobre a exactidao dos nUmeros re
presentativos do movimento contabilizado e sobre a legalidade e 0 t2 
tal das receitas cobradas em benef:lcio do Tesouro. 

Esta fiscaliza~ao esta organizada de forma a pcrmitir acorn 
para~ao dos nUme~os escriturados na conta anual da Tesouraria e os 
descritos no Or~amento. 

Os funcionarios encarregados de fiscalizar supcriormcntc a 
contabilidade daqueles que movimentaro. ou t~ a sua guarda dinheiros 
ou valores, sao responsaveis por todos os preju:lzos irrecuperaveis Ie 
sultantes de defici@ncia na verifica~ao da gestao dos funcionariose~ 
contrados em falta. 

Os departamentos ~~nisteriais possuem livros de registo des 
tinados a fiscaliza~ao dos seus proprios or~amentos . SGmestralme~te
efectua-se 0 confronto dos livros dos departamentos, da Tesourarla e 
da "Cour des Comptes". Esta revisao tem par fim assegurar Ulna melhor 
vigil~ncia para as diferentes administra~oes, da eX?cu~~o do seu or
~amento .• e facilita 0 estabelecimento e a fiscalizal~do da Conta Gcral. 

A "Cour" formula as suas obscrvac;;oes scm comentarios e, sq±. 
vo quando se trate de propostas tendentes a modifi. ar disposi~oos da 
sua propria lei org~ica ou de decretos que lhe int,eres sern directanal 

26 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS 

te, recusa-se a dar parecer . Nao desempenha qualquer fun~ao consulti
va nem toma a iniciativa de reformns. 

A fiscaliza~5.o da "Cour des Comptes" exerce-se sobre todas 
as opera~oes financeiras, tanto sob 0 ponto de vista da sua legalida
de, como da interpreta~ao das inten~oes do legislador, tais como se 
traduzem nas leis or~ament~is . 

Os membros da "Cour" sao nomeados pela Cfunara dos Represen
tantes e os seus vencimentos fixados PG'~ ' Lei. 

E a "Cour i
' que noraeia e exonera 0 seu pessoal e que fixa a 

tabela dos seus vencimentos sob a fiscaliza~ao da r ci.'ericla Cfunar<'.. a 
qual deve comunicar no prazo de quarenta e oito hO:CdS as suas 00ci::.;0es 
sobre esta materia. 

Nenhuma ordem de pagamento produz efeitos sern a aprova~ao 

da "Cour des Comptes". As suas decisoes sao execut6rias,mas JXXlan ser 
denunciadas a. "Cour de Cassati on" per omissao de formalidades ou vio
la~ao da Lei. Contudo, se llilla senten~o. e anulada, 0 procosso e envia
do a uma comissao "ad hoc":, formndo. no soio da camara dos Repres ntnn 
t es, que a julgara ern ultima inst~ncia . -

A fim de assegur" '~ a "Cour" independ~ncia e autonomia tottrls 
perante 0 Poder Executivo, a Lei concede-lhe a faculdade de utilizar 
directamente os creditos que the sao destinados, os quais nao so en
contram incluldos no or~ ru~ento de qualquer departrunento ministerial, 
mas sim no das "Dota~oes", isto e, no C'apltulo rcspeitante as dota
~oes or~amentais relativas a. Lista Civ~l do Rei , a Fam{lia Real c as 
despesas com 0 funcionamento das CAmaras Legislativas, que deve cor
r esponder no Or~amento portugues aos "Encargos gerais da Na~ao" . 

Nenhuw.a obriga~ao de emprestimo ou de conversao tem valor 
se nao for previamente aprovada pela "Cour des Comptes" . 

Esta institui~ao devera submeter 0.0 Parlamento, 0 mais tar
dar no mes de Setembro) com as suas "observa~oes" a Conta Goral do Es 
tado do Ultimo exerclcio encerr ado e liquidado . Conforme 0 nrt2 . 2Q . 
do. Lei de 15 de Maio de 18L~6 , 0 eXBr'clcio come~a no dia 1 de Jt.n .iru 
e termina no dia 31 de Dezembro do mesmo al!Q . mas as opAra~Ces relati 
vas a cobran~a das r eceitas e a. liquida~ao e autorizu<suo da::l doopesas 
podem ef ectuar-se ate 31 de Mar~o do ano seguinte . 

Ern consequ~ncia da guerra, a Ultima conta de numerar:.o, apr2 
sentada a exame da "Cour", r efer e-se 0.0 ano de 1945 . 

Numerosos organismos aut6nomos , dotados de personalidade ci 
vil, sao fiscalizados pela "Cour des Comptes" . Est:io , por exemplo,nes 
tas c~ ~ :;u..'1st~ncias , a Adrninistra<$d.o ':1'..·s Telegrafos e Telefones (.u~ I. 
de 19 ae Julho de 1930 - artQ. 9Q .) e 0 Instituto Nacional Bclga de 
Radiodifusao (Lei ae 18 de Junho de 1930 - artQ. u Q.). 

I 
I 
I 
I 

I 
'I 
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Alguns or ganismos do Estado t~m tentado subtrair-se fisca 
liza~ao da "Cour de s Comptes " al egando que os seus estatutos orgfuIicos 
nao cont~ nenhurna dispo si~ao a este r espeito . Essa fiscaliza~ao, po
r em, f oi conside r ada "de di reito", devendo ser exercida , independente 
mente de qualquer l ei especial 0 determinar , pois n~o e admisslv lqi 
a administra~ao central possa subtrair-se aos seus deveres , abandonan 
do 0 exerclcio das suas atribui~oe s a organismos cr iados por el a . -

A "Cour des Comptes" participa ai nda na fiscaliza~ao admi
nistrativa liquidando as despesas e preparando at raves do exame das 
contas a decis~o final dos "Conselhos Provinciai s ", aos quais se apli 
ca a f orma de elei~~o adopt ada par a as C~aras - sufragio universal 
puro e simples - e que gozam, em materi a de fiscaliza~ao das finan~as 
provinciais, das me smas prerrogativas que sao r econhecidas ao Parla
mento no que r espeita as finan~as do Estado . 

At e 1921, a "Cour des Compt es" da Belgica compunha- se de 01 
t o membros: urn presidente , seis conselheiros e urn secretario , nomeabs 
pelo perlodo de seis anos . Por em, a fim de se conseguir uma fiscaliza 
~~o mais completa e eficaz , a Lei de 4 de Junho de 1921 dividiu u 
"Cour" em duas "c§maras" e elevou 0 nillner o dos seus membros para doze . 
Cada c§mar a ainda hoj e se cvmpoe de urn presidente , quatro conselhnus 
e urn secretario. 

Nao existe junto da "Cour" qualquer r epresentante do Minis
t erio PUblico , poi s 0 l egi sl ador, preocupado em refor~ar cada vozmais 
a independ~ncia da institui~ao , confi ou as fun~oes que seriam exorei
das por aquel e r epresentante ao mais j ovem dos conselheiros . Em con
s equ~ncia da execu~ao de t al preceito , est e conselheiro intima os ro~ 
ponsaveis que nao apresentam as suas eontas nos prazos estabeleeXbs e 
solicita a aplica~ao das multas previstas nas disposi~oes legais apl1 

J • cavelS. 

o r egulament o de or dem i nter na por que ainda hoje se rege a 
"Cour des Comptes" f oi lP..andado apl icar pelo Congres so Nacional de 18]1, 
nao podendo ser modificado sem a aprova~ao da c§mara dos Representan
tes. 

o pes soal da "Cour" compoe- se hoje de cerea de 275 unidades: 
verificador es encarregados da fiscaliza~no pr priamente dita, empreg~ 
dos que execut am 0 t rabalho material e empregados subalternos . 

De uma mane ira ger al os membros do Tribunal sao escolhidos 
entre os funcionarios dessa institui~ao que possuar- mais conhecimentts 
e experi@ncia par a 0 exerclcio daquelas altas fun~oes . 

A "Cour des Comptes" nao constitui, portanto , urna magistra
tura pr~~J:..'iamente dit a , mas sim um.a nat:istraturn "sui gcneris" , inde
pendent e e de car acter misto . Em categ()t'ia, esta c010eada imediata.T.len , -
t e a "Cour de Co.SS!'l.t,j on" Q ao Conselho de ~::lbo.rlo ,~ goza das l'I'lCsm;'\o Fl?T 
r ogativas que estes or ganismos . -

A fim de contribulr para assegurar a imparcialidade e inde
pend~ncia dos merr':"ros da institui~ao a Lei estabeleec urn sistema de in 
compatibilidades mais ou m-::nos id~ntico ao que existe noutros palscs . 
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PEDIDO DE A~~LAQAO DE ACORDAO DEPOIS DE SE 

VERI FICAR A EXISTENCIA DE ALCANCE NUMA CON 

TA JA JULGADA DE QUITAQAO. 

I SENQAO DE RESPONSABILIDrDES PELA CONJUGA

QAO DOS PRECEI TOS 00 ARTQ . 45 90 • DO REGIMEl! 

TO E DA LEI NQ . 2.054 . 

Relator: Exm9o.Conselheiro 
Dr. Lemos Moller 

Processo nQ . 63 A/1949 
Sess~o de 15/11/1955 

Questao: 

A Comissao Administrat i va da Sociedade de Instru~ao e Benefi 
c!§ncia "A Voz do Oper ari o" apr esent ou as suas contas , rclativas X) ano 
de 1949, par a julgamento do Tri bunal de Contas sem que por elas se pu
desse verificar precisamente a existancia de alcanco . No ana do 1950 
t omou-se conheciment o de lUll clesvi o de c.inhoiros , conhecimento esse fo!: 
necido pel o Tribunal competente que julgara 0 caso no foro criminal. 0 
roubo f or a praticado por urn i ndivl duo estranho a Comissao Administrati 
Va. 

o Director Goral do Tribunal de Contas aprcsentou a petigao 
par a que f osse anulado 0 ac6rdao . Subhlctido , port ant 0 , 0 processo a nQ 
vo julgamento 0 Tribunal de Contas resolveu ilibar de rcsponsabilid~ 
os administrador es com os f undamentos que so seguem: 

Durant e a l i quidagffo da conta da Comissao Administrativa da 
Sociedade de Instru~ao e Bcneficoncia ".'1. Voz do Opcl'~rio" , do ano d I 

1950, ti \;]'am os servi~os destc Tribunctl conhecimento de que dos cofiu3 
daquel a Institui~ao haviam sido desviadas naquele a~o e no de 1949, di 
versas import~cias por urn funcionario que , por es~c circunstAncia, hQ 
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via r espondi do e sido condenado nos tribunais comuns. 

o Director Geral do Tribunal de Contas, depois de ter rece 
bido c6pia da sent enc;;a exarada pelo Tribunal competente , informou cpe 
por esse f acto as cont as daqueles anos indicavam "a deoito quantias 
que nao correspondem a verdade , por ter havido omissao de receitas" . 
E acrescentou "que 0 assunto nao foi aprociado pelo Tribunal por nao 
t er havido del e conhecimento" quando do julgamento do processo da con 
ta de 1949. Pede , as sim, nos termos do a~tQ . 6Q . do Decreto-Lei nQ7 
29.174, de 24 de Novembr o de 1938, a anulaC;;ao do ac6rdao de 5 de De
zembro de 1950 proferido naquel e processo . 

Mandada j untar a petic;;ao aos autos , foi ela julgada!Xl!' ac-:r 
dao de 14 de Julho de 1952 - nos autos a fls . 10. E neste ac6rd50 de 
cidiu 0 Tribunal em adnutir 0 pedido de anulaC;;ao . 

As alega c;;oes apresent adas pelos responsaveis - a fls . 16 e 
s eguintes - confirmam a petiC;;ao do Director- Geral deste Tribuna~~ 
mando que , na ver dade , nas contas de 1949 "nao ha uma ineX<.1.c tidao ria 
t erial, porque as r eceit as cpe deram entrada na CaiL1. Social sao as 
constante s do bal anc;;o apresentado"; que s6 houve, "por parte dum fun 
cionario de sonesto, uma actc!aC;;aO criminosa que impediu 0 ingresso na 
Caixa Social da i mpor tancia de 24.8971:180" , que tal import~ncia, como 
~onsta da c6pia da sentenc;;a junta aos autos , nao deu entrada na~ 
"razao pel a qual sob 0 ponto de vi sta material , a oscriturac;;ilo das 
receita s esta certa"; que a Comissao AdnUnistrativa e os seus mcmbros 
"ao apresent ar as contas de ger encia em questao, nilo procederam nem 
com dol o nem com rna f e " ; por quanto , "s6 mais tarde, ao ser descober
t o 0 crime praticado " agiu "c om a mai or energia, procedendo-se civil 
e crirninabnente contra 0 f uncionari o delinquente, a quem fez condenar 
t anto num f er o como noutro".' "procedcmdo- se a reforma do respectiv~ 
servic;; o etc •••• " ; que nao Ihe pode ser imputada neglig6ncia por f3.1-
t a de control e e f iscalizaC;;ao dos ser vic;;os de contabilidade 0 tC80U
r aria ; que "A Voz do Oper ario" , como outras instituic;;oes particula.rcs 
congener e s, "e admini stT.'uda em perlod08 curtos por direcc;;oes ou co
missoes adnUnist rativas el eit as em Assembleias Gerais de ana a ano"; 
que t ai s clirecc;;oes ou comissoes "silo constituidas por s6cios que t~ 
as suas ocupa c;; oes pr ofi ssi onais, reunindo- se norJnalmente noite,UJn[l. 
vez por s emana" ; que 6 assim "inevitavel que funcionem em parte a rrer 
ce da competencia ou incompet~ncia do pessoal respecti vo e tambem da 
honesti dade ou desones t idacte dos chefes de servic;;o , sendo normalnen
t e irr~ossivel, por falta de sequencia adnUnistrativa, que as direc
c;; oes cheguem a t er conhecimento perfeito das qualidades de cada um 
do s membr os do pessoal . ; . por maior que seja 0 z~lo e a fiscalizaq3.0 
exercida!l; que 0 funcionario delinquent.o, "que servit:!. ha muitos anos 
a SocieC · ie, sempre se havia revelado l'onesto e zeloso, sendo impos
sivel prever a alterac;;ffo da sua conduta"; quo a friJ.J.cl" "foi possivel 
devi do a conf ianc;;a nele depositada pelos corpos directivos e princi
palmente ao as cendente que havia adquirido sobre os domais funciona-
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rios"; que "a des cobert a da fraude foi posslvel devido principalmento 
ao z~lo com qQe a Comiss~o Adnrinistrativa em exerclcio se desempenha
va da sua miss~o , e t ambem ao facto .,. de 0 Presidente da Comiss30 j~ 
t er f eito part e de outra ger~ncia, ainda que muito anterior, 0 qlelhe 
dava urn conhecimento da mec~ica dos servi~os acima do vulgar e ainda 
a circunstAncia de 0 mesmo Presidente , pelas suas condi~5es pessoais, 
permanecer na sede social durante todas as horas do expediente"; que , 
nos t ermos expost os, "parece impor- se 0 abono por parte deste Digno 
Tribunal da quant i a em causa, ilibando- se a Conilss~o Administrativa e 
todos os seus membr os de quai squer responsabilidades" . 

Foi em seguida ouvido 0 Digno l~ente do Ministerio Pu~lico 
que a fls. 29 ·e seguint e e de parecer : 

a ) - que a responsabil~dade dos agentes em causa tern de ser 
apreciada em f ace do artQ. 45Q • do Regimento de 1915 em conjuga~~o 
com os pr ecei tos da Lei nQ . 2. 054, de 21 de ~aio de 1952; 

b) - que pela rigidez da lotra do artQ . 45Q , lie man:ifesto que 
t era de concluir-se pel a exi~tSncia de r esponsabilidade , uma vez que 
exigindo-se ali a conc orr~ncia simultAnea das circunstAncias que enu
mer a - for~ a mai or , adop~~o de todas as precau~oes e participa~~o no 
prazo de 24 hor as - nao s e IT.ostr a dos autos que clas tenham side satiE 
f eitas". Com ef eito - acr escenta - "nem so verifica que haja sido da
da participa~ao a aut oridade compet entc" , "nem se doduz quo os respon 
saveis tivessem t omado t odas as precautS0es para evitar 0 o.cto fraudu= 
l ento". Bast a - diz - "ref erir que os Estatutos da Sociedade determi
nam que 0 cofre deve est ar em poder do tesoureiro e esto deve deposi
t ar t odas as quanti as que de pronto n~o sejel )recisas , pratico. que 
certamente se nao cumpriu" ; 

c) - que "diversas sao, por em, as conclusoes quando aprocia 
do 0 caso t ambem a. luz dos preceit os da Lei nQ . 2 . 054"; -

d ) - que por aquel e di ploma, "impor ta, para que a oyJ..gancia 
da r esponsabilidade proceda, que se ve~ifique (ulPfl_Ernv~'" E que as
sim, t rat ando- se "de l ugarcs de elei~ao anual Estatutos , artQ .31Q. ) , 
de exerclcio gr atuito (artQ• 12Q ., n2 . 5) , e que n~o representrun a ac 
tividade exclusi va ou principal dos componentes do. Comiss~o o.dminiffira 
tiva"; e ai nda porque se v~ de documentos juntos ao proccsso "que 0 
prevaricador fo i j a condenado no Tribunal Criminal onde foi julgado 
Unic o r esponsavel " , enilte 0 parecer de que se podera abont'l..r 0 al~o.nce 
da r espectiva cont o. . 

o que t udo visto , pouderado e discutido: 

Considcrando que 0 Chefe da Sccr otaria 00ral da Sociedade de 
InstrutSi:.u e Bcnefic~ncia "A. Voz do Opel C£rio" rcc3b(;u nessa qualidado, 
de Janeiro de 1949 a Novembro de 1950, rcccitas no ,ralor global de k 
57. 209$80 que nao entregou na Tesouraria daquela Institui~~o e gastou 
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em seu beneflcio - autos a fls. 5; 
Considerando que ate a pratica do acto crll'nlnoso sempre foi 

considerado como tendo born comportamento, sendo exemplar chefe de fa
mllia e tendo modesta situa~llo social e econ6mica - fls. 5 verso; 

Consi derando que, pela pratica dos actos atras roferidos, 
foi condenado no 2Q. Juizo Criminal da Comarca de Lisboa, por sBnten
~a com transito em julgado, pelos crimes previstos e punidos pelos 
artQs 453 Q • e 421Q., nQ. · 4 e seu § 3Q • do C6digo Penal - abuBo de con 
fian~a e furto; 

Consider ando que os dinheiros que desviou 0 foram antes da 
sua entrada em cofre e que as import~cias que deram entrada na Caixa 
Social sao as constantes do balan~o apresentado, razao pola qual a es 
critura~ao das r eceitas esta certa; 

Considerando que, nos tormos da Lei n~. 2.054, de 2l de M:ri.o 
de 1952, a r esponsabilidade e do agente de facto criminoso, podondo 
tambem recair sobre os memb,:,os da Comissao Administrativa se so veri
ficar, nos termos da sua Base I, nQ. 2, allnea c) - unica aplicavcl 
ao caso - que estes, no desempenho das fun~50s de fiscaliza~ao que]Es 
estao cometidas, procederah 00m culpa grave , devendo 0 Tribunal de Con 
tas avaliar 0 grau de culpa ., de harmonia com as circunst.1ncias do caso 
e t endo ainda em considera~ao a lndole das principais fun~oes de quem 
exerceu a ger~ncia; 

Considerando a forma como foi realizado 0 desvio dos dinhei 
ros - que f oi f eita antes da sua entrada na Tesouraria - sendo as r e
ceitas que entraram na Caixa Social as constantes dos balan~os apr~ 
tados, e ainda que a org~ica da Sociedade nno permitia a Comissao A~ 
ministrativa, como acima se referiu, maior efici~ncia na fiscalizagao 
pelo que nao the pode ser imputada culpa grave - ou "in elijendo" ou 
"in vigilahdo"; 

Considerando que na gradua~5.o da dita culpa - a cxistir - de 
ve 0 Tribunal de Contas, nos termos da citada Lei nQ. 2.054, ter em 
c onsidera~llo as circunst~ncias do caso e a lndolo das principais fun 
~5es de quem exerceu a gcr~ncia; 

Consi derando, ainda , que a descoborta do crime so devou a 
actua~5.o da Comissllo Administrativa em exerclcio; 

Pelos fundamentos expostos, dado quo a Comissao Adminictra
tiva tomou as precau~oes que cstavam ao seu alcance para evitar perda 
de dinheiros, sendo por isso alheia as causas que detorminaram essa 
perda, como 0 exige 0 artQ. 45Q • 0 seus §§ do RogimGnto doste Tribunal 
e, porte:1to , nos temos da Lei nQ. 2.054, actualmente aplicavel ao Cd.':iG. 

Acordam os do Tribunal de Contas em abonar na conta dos res 
ponsaveis a quantia represontativa do alcance quo lhos r espeita,ou se 

32 

I 
I 
I 

-' 



BOLETIM DA DIRECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONT s 

ja Esc. 29.897~80. 

Lisboa, 15 de Novembro de 1955. 

(aa) - Adolfo Henrique de Lemos Moller, ~elator 
- Manuel de Abr anches Martins 
- Manuel da Cunha e Costa Marques Mana 
- Jose Nunes Pereira 
- Ernesto da Trindade Pereira 

Fui presente - (a ) - Jose Al~ada Guimaraes 

~~~****~**** 

****** 
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PRETENSAO DE SE ANULAR UM ACORDAO DO TRIBUNAL 

DE CONTAS POR HAVER CONHECIMENTO, POR INTERME 

DIO DA INSPECQAO GERAL DE FINANQAS , DE IRREGl! 

LARIDADES EFECTUADAS NUMA CAMARA MUNICIPAL, 

QUE FORA ISENTA DE APRESENTAR A DOCUMENTAQAO 

DE DESPESA 

FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A ANULAQAO 

Relator:Exm2.Conselheiro 
Dr. Marques Mano 

Quest~o: 

Processo n2 . 73-A/1951 
Sessgo de 2/11/1955 

A C~ara Municipal de Terras de Bouro foi isenta da remessa 
ao Tribunal de Contas dos documentos comprovativos da despesa da sua 
conta relativa ao ana de 1951. Posteriormente pelo relat6rio da visi
ta de Inspec~ao Geral de Finan~as verificou-se que foram efectuadas, 
durante 0 ana r ef erido, algumas despesas com transportes consideradas 
irregulares. Em vista do facto e introduzida a peti~~o de anula~~o de 
ac6rdao. 

Resolu9~o: 

o Tribunal de Contas resolve que 0 assunto carece de ~e 10 
gal para a anula~ao e, assim, considera: 

o digno Agente do Ministerio PUblico requer a anula~ao do a
c6rdao deste Tribunal de 10 de Mar~o de 1953, que julgou 0 proce$o n~ 
623 relativo a conta da gerencia de 1951 da CAmara Municipal de Te~ 
de Bouro, com 0 fundamento de que do processo da 5~ . visita da Inspe£ 

: ( 
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gao Geral de Finan~as aos servi~os da mesma CAmara consta que furam re~ 
lizadas despesas com 0 transporte do presidente daquele corpo adminis
trativo em autom6vel entre a cidade de Braga, m!de reside, e a sede do 
concelho: de tais despesas, ilegais, segundo jurisprud~ncia do Tr~al 
de Contas, nao houve conhecimento no julgamento dos respectivos proce~ 
sos pelo facto de haver sido dis pens ada a confer~ncia dos documenU6 de 
despesa. Juntam-se a peti~ao os documentos de despesa em causa; 0 pag~ 
mento pela cfum~ra do transporte do seu presidente do lugar onde reside 
ate a sede do concelho, se esse transpor\:.e t eve por fim apenas conduzi 
-10 as sessoes da cftffiara , seria sem duvida, illcito. -

A conta dessa ger~ncia de 1951 esta, porem, julgada; foi jub 
gada com dispensa da confer~ncia dos documentos de despesa, de c~ ex~ 
me resultariam os esclarecimentos necessarios para prova plena da in
frac~ao, se a houve; 0 julgamento, f eito nos termos legais, transitou 
em julgado; ele pode ser anulado pelos mesmos fundamentos com que pode 
ser anulado 0 julgamento de uma conta em que os documentos de despesa 
tenham sido conferidos, e estao expressos no artQ. 6Q • do Decreto- Lei 
n2. 29.174, de 24 de Novembi'v de 1933; resta, pois, saber se no cas:> de 
que se t rata algum desses fundamentos se produz para que 0 Tribunal ~ 
sa ou nao admitir 0 pedido, -

o ac6rdao de jUlgamento em causa s6 pode ser anulado nos te!:, 
mos daquele art2. 62• do Decreto-Lei nQ. 29.174, de 24 de Novembro de 
1938, isto e, pelos fundamentos admitidos em processo civil c ainda 
quando se prove que , em materia de facto essencial, as contas foram 
apresentadas com dolo ou rna fe, ou apresentam defici~ncias ou erros que 
nao tenham side apreciados por 0 processo nao fornecer os elementos 
de informa~ao precisos. 

A despesa consta dos documentos , alias apensos, e , como ~ sa 
disse, a defini~ao dela como infrac~ao nao se deduz directa e completa 
mente dos mesmos documentos; a mesma despesa esta correcta, embora g~ 
nericamente , contabilizada; os documentos estavam a disposi~ao do Tri
bunal e foi por facto dGste e nao dos responsaveis que a conta foi jul 
gada com dispensa da confer~ncia deles. Nao se produz, pois, 0 funda
mento de anula~ao que seria 0 erro ou defici~ncia por 0 processo nao 
forn ecer os el eoontos de informa~ao precisos . 

A refer~ncia a dispensa da confer~ncia dos documentos de des 
pesa, e declara~ao de que as despesas merecedoras de r eparo constam de 
les, parece oferecer 0 fundamento de que surgiram com eles documentos 
novo's de que 0 Tribunal nao dispuzesse nem tivesse conhecimento, isto 
8, 0 fundamento constante do n2. 3 do artQ . 7712. do C6digo do Proces
so Civil. 

Ora as despesas em causa c0~Rcavam dos do~umcntos cuja conf~ 
r~ncia se dispenso:l e que estao apensos aos autos. :!:sses documcntos, 
portanto, est avam a disposi~ao do Tribunal, 0 Tri'ul1nal sabia da SU3. em 
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t~ncia pois que s abia da documenta~ao da conta, e recusou-se a tomar 
conhecimento dessa documentagao. Se 0 Tribunal nao quis atender a ela 
alias em t er mos l egais, para 0 julgamento , nao ;Jode atender a esses d£ 
cumentos para anular esse julgament o, porque eles nao reunem nenhuma 
das duas condlgoes exigidas por l ei para isso . 0 caso julgado, estab~ 
l ecido nos t ermos l egais, mant em nos termos l egais , todos os efeitos 
que 0 definem. 

Nest es t ermos os do Tribunal G3 Contns acordam em nao admi
tit 0 pedido. 

Lisboa , 2 de Novembro de 1955. 
(aa ) - Manuel Mar ques Mano 

- Jose Nunes Per e ira 
- Ernesto da Tri ndade Pereira 
- A. de Lemos Moller 
- Manuel de Abr anches Marti ns 

Fui pre sente - (a; - Jose Algada Guimaraes. 
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RECTIFICAQAO DE ACORDAO cmf BASE NO 

ART2.6672.DO CODIGO DO PROCESSO CIVIL 

Relator:Exm2.Conselheiro 
Dr. Abranches Martins 

// 

o Tribunal de Contas resolve: 

Processo n2• 892 
Sessao de 15/11/1955 

Devido as circunstAncias apontadas na informa~ao de fls.13~ 
no ajustamento foram indicados valores referentes ao debito e saldo de 
encerramento que nao c orrespondem a realidade e nao traduzem fielmen
te, por isso, 0 resultado da gestao financeira do organismo no ano da 
ger~ncia julgada pel0 acordao de fls. 130. 

Como consequ~ncia, 0 mesmo ajustamento apresenta erradamen
te 0 saldo de 193.780$93, em vez do saldo verdadeiro - 193.800~13. 

Nestas condigoes, e em vista do disposto no artQ. 6672• do 
Codigo de Processo Civil, acordam os do Conselho no Tribunal de Contas 
em rectificar 0 mencionado acordao, anulando 0 dito ajustamento, que 
fica substitu1do pel0 apresentado na aludida informagao de fls. 137, 
considerando sem efeito as notifica~oes legais que porventura tenham 
sido feitas, procedendo-se as devidas. 

Lisboa, 15 de Novembro de 1955. 

(aa) - Manuel de Abranches i\fartins 
- Manuel ~fa.:rques Hano 
- Jose Nunes Pereira 

Fui presente - (a) - Jose Al~ada Guimaraes. 
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UM CASO DE ACUMULAQAO DE UM PROFESSOR 

PROVISORIO COM AS FUNQOES DE CHEFE DE 

REPARTIQAO EOO VOGAL lACmrrSSAO AD~ 

TRATIVA DO G~MIO DOS ARMAZENI STAS DE 

Relator:Exm2.Conselheiro 
Dr. Abranches Martins 

MERCEARIAS 

// 

o Tri bunal de Contas delibera : 

Processo n2 • 333 
Sess~o de 15/11/1955 

o professor provis6rio LUl s Pedro Pinto de Campos acumulou as 
suas funrsoes com as de Chef e de Repart.Lrsao do Ministerio da Economia 
e as de vogal da Comissao Administrativa do Gr~mio dos Armazenistas do 
Mercearias. 

Do process o de "visto " relativo a nomearsao de professor d9. E~ 
cola const ava a sua q~alidade de funcionario do referidoMllUBterio,mas 
o mesmo processo era omisso quanto ao seu lugar naquele Gremio . 

o respectiv~ dipl oma f oi visado por este Tribunal , sem emb~ 
go da situarsao do i nt er essado, por se considerar nao ser necessaria a 
autorizarsao do Conselho de Mini st ros na acumularsao constante do menci~ 
nado prc~esso de "visto" , dado 0 prim;:;'?io estabelecido no despacho do 
dito COii:-a lho de 15 de Marrso de 1949, t~~le , usando da faculdade cons:ig@ 
da no art 2. 462• do Decreto- Lei n2. 26 .115, de 23 do Novembro de 1935, 
entendeu que, par a as acumularsoes referentes aos professores e mestres I 

I 
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do servi~o eventual (contratados alem do quadro e provisorios),na6 ern 
de exigir a autoriza~~o do art2. 252• do mesmo Decreto. 

Como a quest~o, porem, n~o foi posta relativamente ao lugar 
de vogal da Comissao Administrativa do Gr6mio dos Armazenistas de Mer 
cearias, e de apreciar aqui a legalidade desta situa~~o. -

DUvida nao ha de que, na hipotese, da mesma maneira actua 0 

supradito despacho do Conselho de Ministros, uma vez que nele se n~o 
limita 0 numero dos 1ugares acumulavais , 

~ certo que, em rela~~o a acumula~ao do lugar com 0 de Che
fe de Repartigao do lftnisterio da Economia, antes da nomea~ao do fun
cionario para 0 cargo de professor provisorio da Escola, era de l evag 
tar 0 problema, por falta da autoriza~ao referida no art2. 252• do D~ 
creto-Lei n2. 26.115, em face do despacho do Conselho de Ministros pu 
blicado no "Diario do Gover no " , 11&. SEirie, de Z7 de Novembro de 1942: 
Esse problema, todavia, tornou-s6inoportuno pelas razoes expostas. 

Posto isto, julgam 0 Conselho Administrativo da Esco1a Co
mercial Veiga Beirao e Va1entim Sales, como tesoureiro caucionado,qu! 
tes pe1a responsabilidade da sua ger~ncia no per1odo de 1 de Janeiro 
a 31 de Dezembro de 1954, devendo 0 saldo, que e abonado ao dito Con
selho Administrativo, figurar como primeira partida do debito da cOQ 
ta seguinte. 

Lisboa, 15 de Novembro de 1955. 

(aa) - Manuel de Abranches Martins 
- Manuel Marques Mano 
- Jose Nunes Pereira 

Fui presente - (e.) - Jose Al~Cl.da Guimaraes 
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OOI.ETIM DA Dl RECQAO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS ------. 

ISENQAO DE RESPONSABILIDADE FINANCElRA 

DOS MEMBROS DE UM CONSELHO ADMINISTRA-

TIVO NO CASO DE DESVIO DE VALORES EFEQ 

TUADO POR UM FUNCI ONARIO ESTRANHO A E.§ 

SA ADHINISTRAQAO 

// 

Relator:Exm2.Conselheiro 
Dr. Nunes Per eira 

Processo n2 . 1.447/1950 
Sessgo de 25/10/1955 

Questao: 

Descobriu-se urn alcance, na ger~ncia de 1950, no Conse110 A£ 
ministrativo da Escola de Regentes Agricolas de Santarem. Procedeu-se 
a inquerito, efectuado pel a Inspec ~ao Geral de Finan~as , e confir~ 
-se as irregularidades e desvios de dicilleiro da responsabilidade de un 
funcionario estranho a Administra~ao . 

Resoluqao: 

o Tribunal de Cont as determina : 

Ao encerrar-se a ger~ncia de 1950 foi pelu Conselho Admini~ 
trativo desta Escola descober t o urn al cance que estava sendo praticado 
pel0 Chef e da Secret aria, 0 22. oficial Ant6nio Alves da Cunha Junior. 

Participado 0 f acto , procedeu-se a inquerito pela Inspec~ao 
Geral de rinan~as , cujo pr occsso se enc.;0:1tra apenso aos autos . 

o inquer ito abr angeu 0 perlodo que dccorr0u de 1 de Janeiro 
de 1949 a 30 de Junho de 1951, nao tendo podido incidir sobre os anos 
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anteriores, visto ter desaparecido a respectiva documenta~ao por obra 
do mesmo infiel funcionarioJ 

N~o estando ainda organizada a conta da ger~ncia de 1950,fai 
esta elaborada pelos inquifidores. E assim a quantia de 97.817'90,no 
ajustamento credit ada em conta do alcance , e a r espeitante tao somen
te a es~a ger~ncia. 

° funcionc(rio r esponsavel foi ,_ em consequ~ncia, demitido e 
relegado ao poder ju.dicial, estando por({m ainda a aguardar julgamento 
visto ter side declarado presentemente inimputavel por dem~ncia. 

Todavia, da prova f eita nos autos mostra-se que a fraude~ 
sistiu na subtrac~ao de dinheiros por ele recebidos por meio das re~ 
qUlsl~oes de fundos e pelas r eceitas privativas, encobrindo-se, e~ 
to foi posslvel, com a falsifica~~o de documentos e a inutiliza~ao de 
outros mais antigos e com 0 pagamento, a custa das novas receitas,das 
dividas que iam ficando em aberto. 

Assim, e segundo 0 r elat6rio da Inspec~ao, 0 Chefe da Secr~ 
taria no ana de 1949, t endo subtraido nas requi8i~oes de fundos qEr~ 
cebeu no Banco de Portugal a quantia de 105.363$90, sonegou na entre
ga das receitas pr6prias d~ Escola a import~ncia de 74.177$00 que ut! 
lizou para pagamento de despesas a que era destinado 0 dinheiro que 
subtraira, e ainda falsificou documentos de despesa no montante deRc 
25.412$90. 

Em 1950 e no primeiro semestre de 1951, como n~o t eve t~ 
de encobrir 0 desfalque nas requisi~oes de fundos, este objectivou-se 
apenas nas quantias subtraidas, r espectivamente 97.817#90 e 59.600,00. 

Quando" finda a ger~ncia de 1950, 0 Conselho Administrativo 
eXlglu 0 encerramento da conta, e insistentemente perante as evasivas 
do Cunha Junior que alegava nao t er ainda recebiJ.o da Contabil:i,~ade a 
requisi~ao de fundos do m~s de Dezembro, veio entao a descobrir-re que 
nao s6 facturas respeitart es a 1950 estavam a ser pagas com funcbs de 
1951 como tambem certas despesas que ele afirmava estarem pagas , de fac 
t 0 n~o 0 estavam. -

Adoecendo com uma congestao e nao se encontrando em sua ca
sa documentos que l evara, foi polo confronto entre uma rela~ao, forne 
cida pela Direc~ao de Finan~as, das requisi~oes de fundos pagas e as 
entregues f eitas no cofre da Escola, que se descobriu a fraude . 

No entanto, dando-se balan~o ao cofre , verificou- se que 0 n}! 
merario existente se ajust ava aos saldos acusados pelas folhas "Caixa" 
da t eso .... lraria e pelo balancete, como fj.cou provado no inquerito. 

Os dinheiros eram desviados, pois, antes da sua entrada em 
cofre e, como os 06rvi~os da contabilidade corria~ exclusivamente pe
las maos do Chefe da Secretaria, (pois os outros dois funcionarios , 
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alem de doentes, nao tinham a menor no~ao de como tais servi~os eram 
efectuados), e 0 Chefe da Secretaria quem nao pode deixar de ser con
siderado autor do alcance nos termos da Lei n2. 2.054. 

Mas, segundo a mesma Lei, a r esponsabilidade financeira t~ 
bem caira sobre os membros do Conselho Aillninistrativo, se se verifi
car, nos termos da Base I, n2• 2, allnea c) Chip6tese aplicavel ao c~ 
so), que no desempenho das fun~oes de fiscaliza~ao que lhes estao co
metldas, procederam com culpa grave; devendo 0 Tribunal de Contas av~ 
liar 0 grau de culpa, de harmonia com as circunst~ncias do caso e ten 
do ainda em considera~ao a lndole das principais fun~oes de quem exe~ 
ceu a ger~ncia. 

Note-se desde ja que era urn vogal do Conselho Administrati
vo e professor quem desempenhava as fun~oes de encarregado do cofre, 
desde ha muitos ar.os, 0 qual, segundo as atribui~oes expr essas noart~. 
2052• do Decreto n2. 19.908, de 15 de JUnho de 1931, e conforme cons
ta dos autos, arrecadava as quantias que lhe eram entregues e pagava 
os recibos que the apres ent a-ram, escriturando-os todos nas datas en q.e 
realment e se efectuavam no cofre essas entradas e saldas, e apurando 
no fim de cada mi§s 0 saldo correspondente; e nunca tendo notado nas re 
las;oes de servi~o com a seC:i.'etaria qualquer diverg~ncia nas contas qOO 
lhe eram apresentadas. 

Com 0 cofre em poder de urn dos seus membros, tinha assim 0 

Conselho Administrativo a segurans;a que lhe advinha da certeza de que 
no cofre nada faltaria, pois era como q~e se 0 tivesse em suas pr6-
prias maos. 

E r ealmente no cofre nada faltava. 

Alem disso, os recibos para l evant amento de fundos no Banco 
de Portugal s6 eram assinados pelo Director da Escola, quando,co'~ era 
costume , simultaneamente n1e ernm apresent adas as guias de entrada de 
iguais import~ncias no cofre, que ele conferia e visava juntamente com 
os totais das mesmas guias; sistema este de fiscalizas;ao, que, embora 
a lei nao 0 impuzesse, 0 Conselho Aillninistrativo adoptou para suamalir 
segurans;a. 

Acrescia ainda 0 f acto de ver 0 Conselho serem as contas de 
geri§ncia regularmente aprovadas por Gste Tribunal, do que para si co~ 
clula nada haver que denotasse qualquer anormalidade. 

Mas, as funs;oes de fiscaliza~ao que ao Conselho Administra
tivo pertenciam, eram as do citado Decreto n2. 19.908, conforme ao que 
ja se disse no ac6rdao de 7 de Abril de 1953 no rec~so referente ~ Es 
c ola de r..egentes Agricolas de Coimbra. 

Ora, nao s6 do r el at6rio da Inspecs;ao, m~s da prova feita 
nos autos , pelo que interessa ao caso presente, mostra- se que 0 Conse 
lho Administrativo exercia essa fiscalizas;ao. 
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Efectivamente, apesar de ser urn membro do Conselho 0 encar 
regado do cofre com a sua escrita pr6pria em forma correcta, 0 Conse 
Iho nao deixou todavia de efectuar balan~os, se~do certo que logo no 
primeiro balan~o realizado ap6s as primeiras desconfian~as (em 16 de 
Abril) se verificou 0 acerto do numerario existente com 0 saldo que 
constava das respectivas folhas da caixa e do balancete, e no termo" 
do perlodo do inquerito (30 de Junho) a inspec~ao verificou 0 mesmo 
ajuste do saldo com as operagoes escrituradas (fls. 20). 

Nas suas reunioes, 0 Conselho conferia os pagamentos ~ re 
qUlsl~oes autorizados na r euniao anterior e autorizava novos pagam~g 
tos, sempre dentro das competentes rubricas, incumbindo ao presidente 
nos intervalos das reunioes assinar din a dia ou visar as ordens de 
pagamento em face dos respectivos docurnentos de quita~ao (fls. 162 v.). 

Da mesma forma, depois de virem as autoriza~oes para lev~ 
tamento de fundos, os r ecibos eram assinados pelo presidente junt~ 
te com guias de cofre para 0 exactor fazer 0 lan~amento no livro ca! 
xa de iguais import~ncias, £uias estas em face das quais 0 ConseJho ve 
rificava se as importAncias recebidas correspondiam as deposit~ na 
Caixa Geral de Dep6sitos (fls. 22). 

Os membros do Cow:: r>lho Administrativo cstavam absolutamen
te convictos da efic~cia desta fiscaliza~ao , tanto mais que a docmBg 
ta~ao era apresentada em ol'dem assim como 0 livro dos balancetes, ve
rificando-se a sua exactidao com os document os apresentados (fls.8 ~~ 

Nao pode pois deixar de reconhecer-se, como se rcccrlle:x=.u nas 
conclusoes do inquerito, a exist@ncia de fiscaliza~ao, e tanto que 0 

infiel funcionario se viu na necessidade de recorrer por vezes a fal 
sifica~ao de documentos, nem outra explica~ao pode ter tambem 0 f&to 
de fazer desapare0er documentos relativos as ger@ncias anteriores,em 
absoluto desconhecimento dos membros do Conselho. 

Nesta ger~ncia, 0 Chefe da Secretaria nao depositou nn Cai 
xa Geral de Dep6sitos, em algumas ordeTIs de pagamento, senao parted; 
dinheiros levantados do Banco de Portugal, G nada depositou da de DQ 
zembro no montante de - 229276$30; nem entregou na Escola as corres
pondentes guias de cofre, evitando assim a possibilidade de fiscali
za~ao. 

A desculpa de que esta ordem estava ret ida na Contabi~ida
de admitiu-a 0 Conselho, e era de admitir, pois que efectivamente pr 
vezes isso sucedia, e para mais, a importfulcia em falta, paga can fun 
dos de 1951, era precisamente igual a daquela ordem, -

Todavia 0 desvio desta impoJ.~t,j,ncia foi descoberto precisa
mente no. ocasiao de se vcrificar a SUd. entrada em cufre, como ffiacen 
tun nas conclusoes do inquerito, assim como igualm~1te, quanto ~~ 
tias desviadas durante 0 ano, a revela~ao da sua falta foi ainda ~ 
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ac~ao fiscalizadora do Conselho que se deveu. 

A Inspec~ao, reconhecendo que "as Escolas de Regentes Agri
colas necessitavam dum sistema de contabilidade que oferega um claro 
e simples controle", suscitou a prop6sit o deste caso a conveniElnc:ia de 
se adoptarem providElncias - que indica, tomando por guia a pr6pria ~ 
tabilidade do Estado - para garantir a efici~ncia da fiscaliza~ao por 
parte nno s6 dos conselhos administrativos que sao constituldos por 
professores, n~s mesmo por parte das mais entidades a quem incumbe a 
fun~ao de fiscalizar. 

o Conselho Administr ati vo curnpriu assim as obriga~oes Jegais 
de fiscaliza~ao, e ainda as exccdeu, apesar de que nao se pode enteg 
der que lhe compete ~ fiscaliza~ao de caracter policial, mas ~as 
administrativo. 

Nestas circunst~ncias, par ece que 0 Tribunal de Contas pod~ 
ria mesmo afirmar que os responsaveis adoptaram as precau~oes que es
tavam ao seu alcance para eir~_t ar perda de dinheiros e foram por isso 
alheios as causas que det errranaram essa pcrda, como exigia 0 ar~ 4~ 
e seus §§ do Regimento deste Tribunal, e portanto, nos termos da lei 
nQ. 2.054, actualmente apl:l:~ t.fvel ao cas o, e menos exigente , nao pode 
existir a culpa, a que se !, ~:::'ere a Base I, nQ. 2, da mesma lei, por 
parte do Conselho Administrativo desta Escola. 

Abona-se por isso na conta dos r esponsaveis desta gerencia 
a quantia representativa do alcance que Ihe r espeita, ou seja EscW±S 
97.817r;.90. 

Mostra-se ter sidQ ja efectuada a roposl~ao ao Estndo , das 
quantias de 272r;.90 e de 40~70, indevidamente pagas respectivamentc 
aos funcionarios Jaime Augusto Ferre ira e Jose dos Santos . 

Por culpa do mesmo Chefe da Secretaria, os professores Ra
fael knado Cabrito Alves e Augusto Rosa Pnis de Azevedo e 0 motoris
ta Ant6nio Luis Machado ficaram pre judicados , respectivamente , em19~2~ 
21~60 e 12~00, por lhes ter side abonado por err o apenas 70% de aju
das de custo de urn dia quando devia ser a t otalidade . 

A aqulsl~ao de urn tractor pel0 pre~o de 52.907~00 nao obe
deceu as prescri~oes do artQ. 6Q. do Decreto-Lei nQ. 27.563, de J3 de 
Margo de 1937; mas em f ace das explica~oes dadas e por so verificar 
que nac '."iOuve dana para 0 Estado nem jj'r::'uito fraudulent 0 , rcleva-se 
a r esponsabilidade em que incorreu 0 Conselho Admi'. istrativo peb. fal 
ta das referidas formalidades , segundo a disposto dO artQ . lQ. do D§. 
creto-Lei nQ. 30.294, de 21 de Fevereiro de 1940. 
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Igualmente se r eleva a r esponsabilidade pela errada classi
fica~ao de algumas despesas. 

Abona-se na conta dos responsaveis a diferen~a de 26C70 por 
erro nas despesas de transportes em caminho de ferro, nos termos do 
n2. 1 do art2. 72• do Decreto n2. 22.257, de 25 de Fevereiro de 1933. 

Continuou nesta ger@ncia a irregularidade no abono de sup1~ 
mento ao instrutor de ginastica Pedro de Almeida Schiappa Pietra e ao 
instrutor de equita~ao Manuel dos Reis Cardoso, com infrac~ao do dis
posta no art2• 82• do Decreto-Lei n2. 37.115, de 26 de Outubro de 1)48. 
A i1egalidade ja foi declarada no acordao que julgou a conta da gereg 
cia anterior, sendo aplicado 0 princlpio do art2. 22. do Decreto-La~ 
35.541, de 22 de Har~o de 1°.46. Esse ac6rdao foi proferido em 22 de 
Margo de 1951, sendo portanto posterior a despesa em causa a sua noti 
ficagao. 

Por isso, de nove se aplica a mesma disposi~~o do cita::b ~ 

lIC 

Os excessos nas dota~oes de duas rubricas orgamentais sao 
apenas 0 resultado da arrumagao das despesas correspondentes ,fei~ ~ 
10 inquiridor ao reconstituir a escrita. -

lIC 

Despesas, embora legalmente contra:ldas durante 0 ano da ge
r~cia, no montante de 72.228$90, f oram todavia pagas depois de 14 de 
Fevereiro de 1951, mas nao pela verba de "Anos econ6micos findos" ,cog 
forme 0 preceito do art2. 112. do Decreto n2. 18.381, de 24 de ~o de 
1930. 

Releva-se a responsabi1idade r esultante desta infracgao nos 
termos do art2. 12. do citado Decreto-Lei n2. 30.294. 

Tendo-s& rec1amado depois do prazo legal diversos pagamen
tos de fornecimentos f eitos a Escola no ano de 1950 (1 em 1949) foram 
afinal autorizados nos termos do art2. 12. do Decreto-Lei n2• 26 .966, 
de 1 de Setembro de 1936, sendo 0 despacho ministerial relativo a urn 
debito t.'Jtal de 8l.498ellO visado em 6 ·le Novanbro de 1953 e 0 relati
vo ao d~oito de . ~_136~80 visado em 25 de Maio de 1954 por este Tribu
nal, e a ele enviados os processos respectivos p~a os efeitos previ~ 
tos naquele mesmo diploma, os quais foram juntos aos autos . 
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Em consequencia das combina~oes fraudulentas do Chefe da Se 
cretaria para, em face da situa~ao de alcance e falta de numerariopOr 
ele causada, atender a necessidade de pagamentos, a escrita apresenta 
o saldo de valores certo com 0 saldo de valores existente no cofre do 
Conselho Administrativo da Escola; mas para is so e porque 0 dinheiro, 
ou tinha sardo do cofre por meio de documentos falsificados por ele, 
ou nao tinha entrado no mesmo cofre por ele 0 ter desviado antes,a e~ 
crita tinha de ser adulterada para que apresentasse como saldo de va
lores em caixa 0 montante dos valores de facto existentes em cofre. 

o inquiridor, ao refazer a escrita, arrumou, ordenou e cla~ 
sificou as despesas como pade. 

Nao pode, pois, saber-se em verdade se 0 Conselho Administra 
tivo autorizou despesas superiores as respectivas dota~oes em qualquer 
momento da gerencia . 

Por isso, as importfu1cias mandadas pagar pelo Ministerio das 
Finan~as nos tcrmos do artQ. lQ. do Decreto-Lei nQ. 26.966 de 1 de Se
tembro de 1936, nao implicam necessariamente 0 contraimento de encar
gos pelos membros do Conselho superiores as dota~oes. 

Tudo leva a crer ~ue esse excesso e apenas uma consequ~ncia 
do arranjo de uma escrita propositadamente embara~ada . 

Do processo consta, efectivamente, nao s6 que 0 Chefe da Se
cretaria pedia aos fornecedores que adiassem a apresenta~ao das suas 
facturas, alegando ou nao 0 facto de "nZlo terem side recebidos em tem
po competente os fundos destinados ao pagamento das facturas em debi
to", e isto tao frequentemente que eles estavam "habituados a demora e 
irregularidade nos pagamentos efectuados pela Escola"; mas tambem con~ 
ta que 0 inquiridor admitia "que os interessados processassem ou soli
citassem os recibos de conformidade com as indica~oes que lhes e~am d~ 
das, na persuasao de que prestavam urn servi~o a Escola e nao de que c2 
metiam uma irregularidade. 

Nestes termos, nao dispoe 0 Tribunal de fundamento para apl~ 
car a penalidade prevista na Ultima parte daquele artQ . lQ. do Decreto 
Lei nQ. 26.966. 

De notar porem e que dos autos consta que todos os artigos a 
que respeitam aqueles pagamentos, foram efectivamente recebidos pola 
Escola. 

E, visto este processo, verifica-se que: 

o debi t r
. llnporta em ................. ... .............. . 2.437 .494~'i'O 

e 0 credlto em .................. 2.151. 876tl20 
montante do alcance abonado ••••• 97.817v90 
e 0 saldo de •••.••••••••.••••.•. 187 . 800~60 2. 437. 494f,70 
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E assim julgam 0 Conselho Administrativo da Escola de Regen 
tes Agricolas de Santarem quite com 0 Estado pel a sua responsabilida
de na ger~ncia do ana decorrido de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
1950, devendo 0 saldo que lhe e abonado, abrir a conta da ger~ncia S8 

guinte. 

Lisboa, 25 de Outubro de 1955. 
(aa ) - Jose Nunes Pereira 

- Harmel IvIarque s Mano 
- Ernesto da Trindade Pereira - (Vencido quanto ao al-
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cance. Nao cabe numa declara~ao de voto a explanagITo I 

das razoes que me impedem de dar 0 meu voto ao dou~o 
acordao, apreciando em pormenor 0 relat6rio da Ins-
pec~ao, com 237 folhas . Resumindo 0 mais poss{vel os 
fundamentos da minha discordfulcia s6 direi : - ° Decre 
to nQ. 22.247, de 8 do Abril de 1933, estabelece as 
atribui~oes do Director da Escola, consignando mart~ 
198Q • que lId cabe , al em do mais : - Dirigir a Escala. e 
os seus anexos sob 0 r egime de absoluta centralizaqao 
administr.§!: i,.Y.i~j prestar a. Escolaamnis assfdua assi~ 
t~ncia ; fi t·::J,lizar 0 cmprego das verbas destinadas ros 
diversos servi~os, especificadamente autenticar com 0 

Visto todos os docurnentos do movimento dcsses servi-
~os; rubricar t odos os livros destinados a. escritura-
gao da Secretaria e fis Galizar essa escritura<;ao; vi-
sar as requisigoes de materi ais; autorizar e r~gular 
t odas as sa{das de mat erial, animais e produtos, etc . 
etc. Para que esta direcgao de absoluta centraliza<;~o 
administrativa fosse efectiva, 0 Director era sompre 
obri gado a residir na Escola (199Q .). Seria assistido 
por urn Conselho Administrativo , a que presidia, e ao 
qual competia, por exemplo - a administragao econ6mi-
ca dos fundos; fise uli::;ar a arrecadagao das r eeo:i±as e 
dar-Ihes 0 destino legal; fiscalizar a e~cta aplica-
gao de todas as despesas; manter , por intermodio cla. S£ 
cretaria, escrituradas , dentro das normas oficiais es 
tabel ecidas e por anos econ6nacos , as receitas e des: 
pesas da Escola; dar todos os meses balan<;o ao cofre. 
A Secretaria havi a de ter os seguintes livros de adffi! 
nistragao - de aetas do Conselho Administrativo; li-
vros diarios, r azao, caixa e auxiliares; registo dere 
quisigoes de t odo 0 material para qnaisquer servig:s ~ 
colares; i nvcntario global da Escola; livros de movi-
mento (entradas e S<ll(lrJ,':» entre os d:!..forentes servi-
gos da Escol a e as rela<;oes com 0 e.derior. ° at2.334.!f 
acentua que a escrituragao dostos livros deve estm- sE32! 
pre em dia. Isto 0 que devia ser e Vcjamos agora, ain-
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da que sumariamente, 0 que era . Logo de entrada (fls. 
14) 0 inquiridor diz: "Verifico que a Escola tem ape
nas um livro de contabilidade - 0 de contas correntes 
com as despesas orqamentais -, sendo muito deficienres 
os restantes elementos de escrita, sobretudo no tocag 
te a receita ". E acrescenta: "Embora 0 movimentocB S~ 
cretaria e tesouraria desta Escola seja muito reduzi
do, mal justificando a exist~ncia do lugar de teso~ 
ro privativ~ para 0 exerclcio de tais funqoes, 0 tra
balho que me proponho realizar e moroso, dada a cir
cunst~cia de ter de organizar toda a escrita de 1950 
e 1951 e reconstituir, se tanto for necessario, ados 
anos anteriores". E que, como a fls. 207 se v@, "Veri: 
ficando que pela escrita existente nao era possl~ d~ 
terminar a situa~ao flnanceira da Escola, virno-nos na 
necessidade de reconstituir com 0 auxllio dos elemen
tos <Jue podemos alcan~ar". E mais csclarece ainda 0 

inquerito: "0 apuramcnto foi feito apenas com relaqao 
aos anos de 1949 e 1950 e lQ. semestre de 1951, visto 
que, como atras se disse, foi inutilizada a documcnta 
~ao relati,;-a aos anos anteriores". Na verdade, a fls. 
123, 123 v ,. ve-se que forrun dostruldos por empregados, 
a ordem do Chefe da Secretaria, em anos sucessivos,~ 
cos e sacos de documentos, embora ainda 0 avisasscm 
de que dal podiam advir prejulzos irreparaveis. Assirn 
se destruiam le-se nesses lugares, os elementos de aX 
pabilidade do mesmo Chefe da Secretaria. A fls.107 fI 
gura 0 auto de exame e confer&ncia dos elementos de 
escrita encontrados ainda: - faltam os livros de va
rios anos (1947 - 1948 - 1949) e outros estao incom
pletamente escriturados: saldos nao condizentes; docu 
menta~ao incompleta, etc. etc. Enfim, 0 caos! 
Para n~o alongar este resumo, tenho de ficar por a qui. 
Noutro sector da Escola 0 inquerito diz-nos : "Ao CJCfl.

minarmos a escrita do nrmazCm ••••• vcrificamos qE ne , -
nhum valor pode ser dado aos numcros que se nos apre-
sentam" ~ E a r ealqar ainda acrescenta : "Nao se conso
gue saber, em face de tal escrita, nem a qual~ nem 
a quantidade dos generos vendidos". A fls. 165, 0 au
to de exame ao livro das entradas e saldns do ar:nazcm 
declara verificnr que das mercadorias constantesde~ 
tro requisi~oes e r ecibos (alias falsificados) no va
lor de 25. ~l2070, nenhum fornecimerrco foi feito chs v~ 
rias tone"i.:l.das conster('~es de tais documentos . Estu It,:' 
midavel deso:::'dem esculJava completa:nente ao sistema de 
fl.ocaliza~ao do Conselho A.dm:i.nist;."ativo , e , 0 que e 
mais, a absoluta centralizaqao adnrinistrativa do nu~ 
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tor. De nada suspeitavam, pois se v~ que VlVlam na ab 
soluta confian~a de uns nos outros e de todos •••••• : 
no empregado infiel "que tinha as chaves de todos os 
gabinetes fl

, que "tinha chaves da tesouraria e pa:ti.a a§. 
sim ver os saldos quando queria (fls. 122) e acerta
-los para as confer@ncias". 
Como nos autos declarou urn funcionario "nunca notou 
que 0 Conselho Administrativo exercesse qualquer fis
caliza~ao nos servi~os de Se cretaria ou Te sour aria " • 
Nao se pode mesmo saber desde quando vern a fraude nem 
a quanta montou, dada a destrui~[to de docurnentos . Mas 
veio a descobrir-se, finalmente. A fls. 9 esta a ex
plica~ao, confirmada a fls. 163: 0 Decreto nQ. 38.026 
de Novembro de 1950, alterou a composi~ao do Conselho 
Administrativo, combinando-se que, por estar proximo 0 

fim do ano, continuaria 0 antigo , mas dando-se ordens 
para 0 encerramento de contas. No novo ano , entra pa
ra 0 Conselho urrl novo vogal que estranhou a infonn~ 
do vogal tesoureiro de que nao estavam pagas todas as 
despesas autorizadas por falta de numerario - quando 
isto era G3smentido pelo balancete presente a Ultima 
sessao. Alarmado, 0 novo vogal exigiu que se desse ao 
cofre 0 balan~o que vinha sendo adiado de m~s PffiB m6s: 
estava-se na pista da fraude, sem que tal se devesse 
a fiscaliza~ao do Conselho Administrativo responsaveL 
A mec~nica dos alcances e sempre a mesma - e disso te 
mos neste Tribunal sucessivas e dolorosas provasrcon 
fian~a absurda num funcionario omnipotente; - ambien= 
te de irresponsabilidade possibilitando e solicitando 
a fraude desse funcionario; - circunst~ncia ocasional 
que poe 0 c rime a descoberto; - liquida~ao do crimino 
so por suicldio ou doer.~a provocada pela descobertn 
do cr .;Jue. Votei a culpa do Conselho Administra tivo, e.n 
especial a do Director da Escola, que classifico de 
grave.). 

a) - Ernesto da Trindade Pereira 

Fui presente: - (a) - Jose Al~ada Guimaraes. 
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INDICE DAS MATERIAS VERSADAS NOS BOLETINS 

DE JANEIRO A DEZE~mRO DE 1955 

= A = 

Abonos de venciment,o s (Cfunaras Municipais )..... Bolo 4 
4 

= 
Abonos para falhas ............... 0 •••••••••• (' •• 

Ac6rdaos (rectifica~ao com base no art2. 667Q • 

do Co'digo Processo Civil) ••••••••••••••• •• •••• 
AC1llTI.ulac;: 08 S ••••••••••• " • •••••.••.•••• •• ••••••• 

Acurnulagoe s •••..•..........•.•......•.••....•• 
AcUmulagoes .................................. . 
ACllITlulagoe s ••••••••••.•.•••••••••••••••••••••• 
AC'Wllula~oes •••••••••.•..•••.•••••.•..•••..•.•• 
Aeroportos (aquisi~ao de combust{veis liquidos 
Anulacoes ............... 0 ••••••••••••••••••••• 

Anula~oes (de acordaos) •..••..•.•••••.•..•.••• 
Arquivo Geral ................................ . 
Autoriza~oes de pagamento ..................... 

= B = 

Bases aereas (folhas do pessoal civil) ........ 
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" = 

" 11 eJ2 = 
" 2 = 

" 3 = 

" 6 = 

" 8 = 
" 11e12 = 
" 9 e 10 
" 6 = 
"11el2 = 

" 2 = 
" 7 = 

" gel0 = 

Pag . 27 
" 24 

" 37 
" 22 
" 15 
" 17 
" 25 
" 38 
" 18 
" 25 
" 2ge34 
" 4 
" 7 

" 25 

- ') .. ~ 

/' 
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C = 

Cabimento de verba •...... . .................. . 
Cadastro dos funcionarios publicos ••••.••••••• 
Cadastr~ dos ~uncionarios publicos •••.••.••••• 
Casa de Portugal em Londres (vencimentos) ••••• 
Casa de Portugal em Paris (quadro e vencimert os 
Coloniza~ao Interna (Junta de) - Contrate's de 

I t o empre S lffiO •••••••••••••••••••••••.••.••.•••••• 

Condutores de autom6veis •......•..••..•...••.• 
Coordena~ao Econ6mica (outorga~ento em contra-
tos colectivos de trabalho) .................. . 
Corte dei Conti (Italia) •••••••••.•.• • .••...•• 
Cour des Comptes (Belgica) •••••.••••..•..••••• 

= D = 

Despesas de ac~a.o social •• •• ......•.••....•••• 
Despesas de anos econ6micos i:'~ndos •••••.•...•• 
Despesas de representa~ao (legalidade do suple-
mento ) ....................................... . 
Despesas extraordinarias ••••.••••.•• .. ..•..••• 
Dispensas de concurso publico e contrato escri-
to (despachos) •••••••••••••••••••..••••••••••• 

= E = 

Emissora Nacional (nomea~ao para 0 quadro even-
t ual) ................................ e 5 ••••••• 

= F = 

Fiscaliza~ao directa ••....•.....•..•••••••••• 
Fiscaliza~ao directa ••••.••.•••••.••••••••.•• 
Fun~ao publica (eventualidade ) ••••••••••••.•• 

= G = 

Gerencias parciais (forma p~ocessual ) •••••••• 
Governos Civis (Secretaria - despesas de impres 
sos ••••••••••••.•••••••.••.••••..•....••••••• 

Bol. 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

7 
2 
4 
5 
6 

3 
4 

3 
" 2 

= 
= 

= 
= 

= 

= 
= 

" lIeU = 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

2 
6 

8 
1 

5 

5 

1 
3 
5 

8 

5 

= 
= 

= 
= 

= 

= 

= 
= 

= 

= 

Page 
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" 
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" 
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13 
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11 
35 

15 
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24 
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10 
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= I 

Infrac~5es 
Iner~ncias 

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

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

J 

Juntas de Exporta~ao (abonos e despesas) •••• 

L = 

Licenciaturas (nomea~5es de cargos) •.•••••• 
Limpeza (despesas) •••••....••...•..•..••••• 

= M = 

Material (aquisi~oes excedentes a 10 contos) 
Moeda estrangeira ......................... . 

Nota da Direc~ao 
Nota da Redac~ao 

= N = 

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

:: 0 = 

Or~amentos (C~ras Municipais) •....•..•••• 
Or~amentos (ac~ao jurisdicional do Tribunal 
de Contas) ................................ . 

= P = 

Parecer do Tribunal de Contas (duvidas da lli.. 
rec~ao Geral da Contabilidade PUblica) ••••• 
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Pessoas colectivas de utilidade publica (a~ 
nistra~~o financeira) ••••••• w ••••••••••••••• 

Idem (pre sta~go de contus) ... r •••••••••••• r. 

Presta~ao de contas ........................ . 
Procurador Geral da Republica (gratifica~~o 
de exerc!cio ao Ajudante) ••••••••••••••••••• 
Professores eventuais (horas de servi~o) •••• 

R == 

Recursos (CAmaras Municipais) ••••••••••••••• 
Recursos (ilegitimidade) •••••••••••••.••.••• 
Recursos (administTativos) •••.••.•••.••.•.•• 
Relat6rio ("Um r elat6rio notavel") ••••.•.••• 

Responsabilidades •......... c ••••••• ~ •••••••• 

Responsabilidades •.................... . ..... 

= S 

Socorro Social (Fundo de) •••••.•••••••• • •.•• 
Suplemento sobre subs!dios ••••.•••• . ••• • •••• 
Suplemento de vencimentos (CAmaras ~hLnicipais ) 

T 

Transportes ...............................• 
Tribunal de Contas (ac~ao consultiva) ..•••• 
Tribunal de Contas (Feitos e actividades da 
Direcgao-Geral) ........................... . 

= U = 

Ultrama~ (transfer~ncias do pessoal dOB qua
dros t e',:" •. .:.:i.t··os dos Servi~os NoteoroJ.0L1i'::'_IS ) •• 

= Z = 
Zonas de Turismo ......... .................. 

-0-0-0-0-0-0-0-
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ERRATA 

Por l apso 0 Boletim de Outubro de 1955 saiu com 
a indica~ao de nQ . 10. Deve corrigir-se psra nQs 
9 e 10. 
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