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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

(2.º TRIMESTRE DE 2018) 

SUMÁRIO 

Pretende-se, com a presente informação, apresentar uma síntese dos 

principais Acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas – à semelhança 

do que fazemos em relação às decisões do Centro de Arbitragem 

Administrativa e, também, do Tribunal de Justiça da União Europeia -, 

descrevendo os factos, a apreciação do Tribunal, a respectiva decisão e 

analisando, ainda, qual o impacto que as mesmas podem ter na 

determinação das condutas a adoptar pela Administração Pública. 

Mantêm-se, assim, as nossas Informações, periódicas, também em 

matéria de Finanças Públicas, Direito Financeiro e Orçamental e de 

Contabilidade Pública. 
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1. 

NÚMERO DO PROCESSO: 3366/2017 

RELATOR: Conselheiro Mário Mendes Serrano 

DATA: 24 de Abril de 2018 

ASSUNTO: Regime Jurídico da Actividade Empresarial Local e das Participações Locais; 

Contrato-Programa; violação de normas de natureza financeira 

FACTOS 

Na origem dos presentes autos de recurso está a decisão de recusa de concessão de 

visto ao contrato-programa de desenvolvimento cultural “Bairro dos Museus” celebrado 

entre a Câmara Municipal de Cascais e a Fundação D. Luís I, F.P. (doravante somente 

designada por “Fundação”) no valor de € 625.000,00. 

A referida Fundação, pessoa colectiva de direito privado com reconhecimento de 

utilidade pública, foi constituída em 1996 sendo o seu instituidor maioritário a Câmara 

Municipal de Cascais, com uma participação de 55%.  

A Fundação tem como fim estatutário “criar, desenvolver, acolher, divulgar e 

acessibilizar a cultura no Concelho de Cascais”. 

Tendo esta realidade em mente e ao abrigo do disposto nos seus estatutos a Fundação 

celebrou com a Câmara Municipal de Cascais um contrato-programa de 

desenvolvimento cultural designado por “Bairro dos Museus” no valor de € 625.000,00 

para a realização, pela Fundação, de eventos e actividades culturais em equipamentos 

culturais pertencentes ao Município mediante a prestação, pela Câmara Municipal de 

Cascais de apoio financeiro. 

Ora, aquando da submissão do referido contrato a fiscalização prévia o Tribunal 

considerou que o mesmo havia sido celebrado em violação do estabelecido no Regime 

Jurídico da Actividade Empresarial Local (doravante somente “RJAEL”) de acordo com 

o qual é proibida a celebração de contratos-programa entre as autarquias locais 

participantes e as fundações suas participadas e, nessa medida, atenta a natureza 

financeira das disposições em causa, fundamento para a recusa de visto. 
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Por seu turno, a Câmara Municipal de Cascais defende que a norma do RJAEL que 

fundamentou a decisão de recusa do visto não é aplicável no caso concreto. 

Segundo o entendimento por si defendido, a remissão da norma que proíbe a celebração 

de contratos entre entidade participante e participada prevista para as sociedades 

comerciais não deve ser aplicada às Fundações na medida em que a remissão para o 

capítulo em que estas se inserem é limitada pela expressão “com as necessárias 

adaptações”.  

Assim, para a Câmara Municipal de Cascais aquando da aprovação da norma proibitiva 

e da consagração da aplicação, por remissão, da mesma ao capítulo no qual se incluem 

as Fundações, o legislador quis excluir do seu âmbito de aplicação estas últimas pelo 

que o contrato sob fiscalização não padece de qualquer ilegalidade. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL: 

Em face da argumentação apresentada pela Câmara Municipal de Cascais e, bem assim, 

da fundamentação constante da decisão de recusa de visto o Tribunal estabelece como 

questão a decidir a determinação do âmbito de aplicação da norma que proíbe a 

celebração de contratos-programa entre as autarquias locais enquanto entidades 

participantes e as sociedades comerciais enquanto participadas.  

Neste contexto o Tribunal refere que a motivação subjacente às alterações introduzidas 

no RJAEL que conduziram por um lado à consagração da supra mencionada proibição e, 

por outro, à consagração de uma norma remissiva que determina a sua aplicação ao 

capítulo que regula as Fundações teve como motivação subjacente o controlo da dívida 

pública.  

Assim, entende o Tribunal que não procede o entendimento da Câmara Municipal de 

Cascais segundo o qual a remissão não é aplicável devido à natureza jurídica das 

Fundações que as difere das sociedades comerciais, pois o que o legislador pretende 

evitar é aplicável a ambas as realidades, independentemente, da forma jurídica que estas 

assumam.  

Pois, com as alterações introduzidas no RJAEL o legislador pretendeu evitar a 

generalização da exteriorização de serviços que potencialmente estariam sujeitos a 

regras de gestão orçamental distintas das previstas para o sector público.  
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Quanto à expressão “com as necessárias adaptações”, esta não revela, para o Tribunal, 

uma dimensão restritiva atenta a sua formulação pela positiva. 

Segundo o Tribunal a redacção da norma remissiva indica uma aplicação plena do 

regime para o qual remete, sendo as adaptações referidas apenas pontuais para evitar 

incongruências ou incompatibilidades de regulamentação, o que não se afigura ser o 

caso no que se refere à extensão da proibição de celebração de contratos-programa 

entre autarquias locais participantes e entidades de direito privado participadas, às 

Fundações. 

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta o Tribunal decide pela improcedência do recurso, 

confirmando a decisão de recusa de visto.  

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Com esta decisão o Tribunal fundamenta a proibição de celebração de contratos entre 

entidades públicas com participação maioritária em entidades de direito privado, 

atendendo à necessidade de controlo da despesa pública e a de evitar a externalização 

de serviços que, dessa forma, ficariam sujeitos a uma regulamentação diversa da 

aplicável aos prestados pelo sector público.  
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2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 3088/2017 

RELATOR: Conselheiro Fernando Oliveira e Silva 

DATA:08/05/2018 

ASSUNTO: Contrato de mútuo para substituição de dívida; antecipação de liquidação de 

empréstimo  

FACTOS 

Em causa no presente processo está a decisão de não concessão de visto ao contrato 

de mútuo celebrado entre um sindicato bancário constituído por nove Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo e a Câmara de Gondomar no valor de €28.819.351,20, a vigorar por um 

período de 20 anos. 

De acordo com a factualidade subjacente ao processo, o referido contrato de mútuo 

visava liquidar a última prestação de um acordo de pagamento de dívida celebrado pela 

Câmara de Gondomar com a EDP no ano de 1997. 

O referido acordo de pagamento celebrado com a EDP permitia à Câmara em questão 

proceder à liquidação da dívida no valor (actual)de €72.214.206,65, em 240 prestações. 

A última das prestações acordadas no valor (actual) de €48.032.312,13, foi renegociada 

e reduzida para o montante do contrato em causa nos autos (€28.819.351,20) mas, 

originalmente, representava um valor de cerca de 66% do valor total em dívida. Esta 

prestação tinha como data de vencimento o dia 30 de Setembro de 2017. 

Ora, de acordo com a Câmara de Gondomar o contrato sujeito a fiscalização prévia foi 

celebrado de acordo com as disposições previstas no âmbito do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (doravante somente designado por 

“RFALEI”) e, bem assim, o previsto no artigo 81.º da Lei do Orçamento de Estado para 

2017, nos termos da qual e, sem prejuízo do disposto no RFALEI, os Municípios são 

autorizados a contrair empréstimos a médio e longo prazo para a liquidação antecipada 

de outros empréstimos desde que as condições de contratação não comportem um 

encargo superior ao que visam liquidar. 
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Segundo o entendimento veiculado pelo Município de Gondomar a decisão de recusa de 

visto fundou-se em pressupostos errados. 

Por um lado, o Tribunal considerou que a dívida cuja liquidação se pretendia configurava 

uma dívida a curto prazo e como tal, nos termos do disposto no RFALEI, impeditiva da 

assunção de um empréstimo para a sua liquidação, por outro, considerou não estarem 

preenchidos os pressupostos previstos na Lei do Orçamento de Estado para 2017 pelo 

facto de a dívida a liquidar, se tratar de um acordo de pagamento e não de uma dívida 

financeira (i.e., um outro empréstimo). 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Atentos os fundamentos invocados o Tribunal começa por referir que de acordo com o 

regime que resulta do RFALEI os Municípios estão, genericamente, habilitados a contrair 

empréstimos a curto e a longo prazo a instituições autorizadas, por lei, à sua concessão.  

Os referidos empréstimos podem ser a (i) curto prazo, quando celebrados por um 

período até um ano ou de (ii) médio a longo prazo quando celebrados por períodos 

superiores a um ano e até a um máximo de vinte. 

Contudo o mesmo regime estabelece que os empréstimos até um ano apenas podem 

ser contraídos para satisfazer necessidades de tesouraria e que os empréstimos a médio 

e longo prazo deverão apenas ser contraídos para aplicação em investimentos ou para 

mecanismos de recuperação financeira municipal  

Ora da factualidade subjacente resulta, para o Tribunal que o empréstimo contraído ao 

sindicato bancário configura um contrato a longo prazo e como tal apenas seria 

validamente celebrado se se destinasse a ser aplicado em investimentos ou à execução 

de mecanismos de recuperação financeira, o que, para o Tribunal, não se afigura ser o 

caso.  

De acordo com a análise feita pelo Tribunal a dívida em questão, não obstante ser parte 

integrante de um acordo de pagamento em prestações, assinado em 1997 - pelo seu 

elevado montante, (67% do valor total da dívida) - é passível de ser individualizada das 

restantes 239 prestações e nessa medida ser considerada uma dívida a curto prazo. 
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Pelo que a referida prestação é passível de configurar, per se, uma dívida a curto prazo 

na medida em que uma vez liquidada, na data prevista de vencimento, o encargo 

financeiro do Município decorrente do acordo celebrado com a EDP ficaria, 

integralmente, extinto. 

Ora, assim sendo, à luz do normativo vigente, é vedada ao Município a celebração de um 

contrato a longo prazo, para solver uma dívida de curto prazo, tal como supra 

configurada. 

Não obstante, o Tribunal reconhecer a susceptibilidade do entendimento em causa, 

sendo arguível a natureza de curto ou longo prazo da dívida em apreço, tal não deverá 

prejudicar o entendimento que suportou a recusa de visto. 

Pois, e de acordo com o Tribunal, ainda que se discutisse a natureza de curto ou longo 

prazo da dívida, a sua contracção pelo Município sempre estaria vedada pelo não 

preenchimento do previsto no artigo 81.º da Lei do Orçamento de Estado para 2017, por 

si utilizado, como fundamento para a celebração do contrato em crise. 

O mencionado artigo 81.º da Lei do Orçamento de Estado para 2017 prevê a possibilidade 

de os Municípios celebrarem contratos de médio a longo prazo para o pagamento (i) 

antecipado de (ii)outros empréstimos em vigor a 31 de Dezembro de 2016.  

Impondo como condição que o novo empréstimo contratado não imponha mais 

encargos do que os que resultariam da manutenção do empréstimo que visa liquidar. 

Ora, segundo o Tribunal, da factualidade em causa resulta que (i) nem se trata de um 

pagamento antecipado de dívida, pois a mesma já se encontra vencida e, (ii) nem se trata 

da liquidação de um outro empréstimo (mas sim de um acordo de pagamento em 

prestações). 

Sendo que, a Lei é clara ao impor tais condições não sendo as mesmas susceptíveis de 

interpretação diversa, como parece sugerir o Município, pois não é possível, mediante a 

via interpretativa, suprir a expressão “pagamento antecipado” e a palavra 

“exclusivamente” para permitir a aplicação da disposição a todo o tipo de liquidação de 

dívida a longo prazo (ainda que esta não configure um empréstimo). 
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Pois fosse essa a sua intenção, o legislador tê-la-ia consagrado, não tendo redigido a 

disposições nos termos em que a mesma se encontra vertida na Lei do Orçamento de 

Estado para 2017. 

DECISÃO 

Considerando todos os argumentos apresentados o tribunal decide pela manutenção da 

decisão recorrida e, consequentemente, pela recusa de visto ao contrato celebrado 

entre o Município de Gondomar e o sindicato de Caixas de Crédito Mútuo Agrícola. 

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Com esta decisão o Tribunal de Contas emana uma orientação de interpretação da 

(nova) norma prevista no artigo 81.º da Lei do Orçamento de Estado para 2017. 

À semelhança de outras decisões, o Tribunal opta por uma interpretação restritiva das 

normas vigentes relativas à assunção de dívida por entidades públicas ,reafirmando o 

entendimento de que  é vedado aos Municípios a celebração de contratos a longo prazo 

para solver dívidas de curto prazo. 
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3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 637/2018 

RELATOR: Conselheiro Fernando Oliveira Silva 

DATA: 15 de Maio de 2018 

ASSUNTO: Cabimentação orçamental; disponibilidade de fundos para a contratação de 

serviços 

FACTOS 

Em causa nos presentes autos está o contrato de aquisição de serviços de “upgrade” de 

Activos de Rede celebrado na sequência de um procedimento de contratação pública 

internacional, entre o Centro Hospital de Vila Nova de Gaia/Espinho e a sociedade 

PAMAFE – Informática, Lda. 

O referido contrato de aquisição de serviços constitui para o mencionado Centro 

Hospital um encargo de 502.975,56 € (IVA incluído);  

Sendo que, de acordo com o teor do contrato em apreço, o valor dele resultante será 

suportado por conta de verbas inscritas no orçamento sob a rubrica orçamental com a 

classificação económica 62212 – SNC – AP;  

Do processo submetido a fiscalização prévia consta, ainda, a informação de que, de 

acordo com o relatório de controlo de fundos disponíveis, datada de 26 de Fevereiro de 

2018, o Centro Hospitalar apresenta um saldo negativo de (-) 13.236.928,66 €, antes do 

compromisso e de (-) 13.739.904,22 €, após a celebração da aquisição de serviços no 

valor de 502.975,56 €.  

Quando questionado, pelo Tribunal, acerca da informação disponível referente à 

existência de saldos negativos, o Centro Hospital apresenta como argumento o tempo 
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de pagamento a fornecedores que, à data, se encontrava numa média de 340 dias, 

apesar da indisponibilidade de fundos. 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

Com referência ao circunstancialismo mencionado o Tribunal começa a sua análise do 

quadro jurídico aplicável referindo que a Lei de Enquadramento Orçamental, estabelece 

que os organismos e entidades da Administração Pública – nos quais se encontra 

incluído o Centro Hospitalar - estão sujeitos ao princípio da sustentabilidade o qual se 

traduz na capacidade de financiar todos os compromissos assumidos ou a assumir, com 

respeito pela regra do saldo orçamental estrutural e pelo limite da dívida pública, 

conforme previsto na presente Lei e na Legislação Europeia. 

Prosseguindo o Tribunal a sua análise, refere que o legislador foi claro ao estabelecer 

quais os requisitos a preencher pelas entidades públicas para que se possa considerar 

que as mesmas possuem disponibilidade de fundos para a assunção de encargos 

financeiros, 

Sendo que apenas podem ser autorizados os encargos que estando devidamente 

inscritos na rubrica correspondente do orçamento da entidade pública tenham o devido 

cabimento orçamental. 

Resultando de forma clara da legislação vigente sobre a matéria que as entidades 

públicas, nas quais se enquadra o Centro Hospitalar, parte nos autos, não podem 

assumir compromissos que excedam os fundos disponíveis. 

Com esta regra o legislador visa impedir a contratação de encargos para os quais não 

existam os meios financeiros necessários para o seu pagamento. 
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Ora, a informação disponibilizada resulta que o Centro Hospitalar não dispõe de fundos 

disponíveis para liquidar os compromissos assumidos com a contratação efectuada. 

Ademais, enquanto entidade fiscalizada, não esteve o Centro Hospitalar apto a 

demonstrar ao Tribunal que tinha capacidade (financeira e orçamental) para cumprir 

com os pagamentos acordados mediante a junção de prova adicional. 

Assim, o Tribunal conclui que o contrato em apreço é nulo, nos termos das disposições 

vigentes aplicáveis, por indisponibilidade de fundos, à data da sua celebração.  

DECISÃO 

O Tribunal de Contas decide pela recusa de visto com fundamento na nulidade do 

contrato celebrado por inexistência de fundos disponíveis para liquidar os encargos 

contratados. 

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

A decisão em apreço reitera as posições do Tribunal de Contas em matéria de cabimento 

orçamental e de controlo da despesa pública. 

Lisboa, 27 de Agosto de 2018 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Olívio Mota Amador 

Soraia João Silva  
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