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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

(4.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: 744/2018 

RELATOR: Conselheiro Paulo Sá Mesquita 

DATA: 30 de Outubro de 2018 

ASSUNTO: Declaração de nulidade e respectiva sanação em processo de fiscalização 

prévia 

FACTOS 

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

visto ao contrato de aquisição de serviços de confecção, fornecimento e distribuição de 

alimentos celebrado entre o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (“CHBV”) e EUREST 

(PORTUGAL) SOCIEDADE EUROPEIA DE RESTAURANTES, no valor de € 1.132.067,20 

(acrescido de IVA). 

Aquando da submissão do referido contrato a fiscalização prévia, o Tribunal de Contas 

recusou a concessão de visto com fundamento na indisponibilidade de fundos do CHBV. 

Atenta a falta de fundos disponíveis para assumir o referido compromisso, o CHBV veio 

dizer que: “de forma a não colocar em causa a prestação de cuidados de saúde, o Centro 

Hospitalar tem assumido um montante de compromissos superior aos seus fundos 

disponíveis.”  

Salientando, ainda, que: “não estavam reunidas as condições necessárias aos pedidos 

de aumento temporário de fundos disponíveis, dada a impossibilidade de indicar os 

montantes a cobrar ou a receber, dentro do período compreendido entre a data do 

compromisso e a data em que se iria verificar a obrigação de efetuar o último pagamento 

relativo a esse compromisso.” 

Segundo o entendimento defendido pelo CHBV, a decisão, do Tribunal de Contas, de 

recusa de visto tem como consequência a impossibilidade de assumir a execução do 

contrato celebrado originando a incapacidade de o mesmo fornecer aos doentes, ao seu 

cuidado, o adequado acompanhamento na doença, configurando assim uma violação de 

diversos princípios constitucionais. 
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O CHBV defende que a nulidade que originou a recusa do visto deve, portanto, ser 

sanada nos termos Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso das Entidades 

Públicas (doravante “LCPA”)1, que prevê que a nulidade em causa “pode ser sanada por 

decisão judicial quando, ponderados os interesses públicos e privados em presença, a 

nulidade do contrato ou da obrigação se revele desproporcionada ou contrária à boa – 

fé”. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL: 

Em face da argumentação apresentada pelo CHBV e, bem assim, da fundamentação 

constante da decisão de recusa de visto, o Tribunal estabelece como questão a decidir 

o problema da declaração de nulidade e respectiva sanação judicial pelo Tribunal em 

processo de fiscalização prévia.  

Neste contexto, o Tribunal faz referência ao acórdão n.º 3/2015-27.JAN-1.S/PL, que 

também apreciou a questão da aplicação da norma que prevê a sanação de nulidade com 

fundamento na ponderação de interesses públicos e privados, em sede de fiscalização 

prévia do contrato. 

Nesse acórdão, o Tribunal defendeu que “o regime introduzido pela LCPA, e pela 

correspondente regulamentação, não pode ser desaplicado com o argumento de que as 

entidades se encontram vinculadas a realizar as suas atribuições, legais e/ou 

contratuais”.  

Considerou-se ainda que, naquele caso, apenas tinham sido violadas regras de carácter 

formal, dado existirem fundos disponíveis para a assunção do compromisso, violação 

essa que podia ser sanada pelo Tribunal ao abrigo da citada norma de referente à 

proporcionalidade e boa-fé da obrigação, legalmente, imposta. 

Contudo, a questão apreciada no acórdão n.º 3/2015-27.JAN-1.S/PL é 

substancialmente distinta da que se suscita no caso em apreço, na medida em que, 

naquela, concluindo-se pela existência de fundos disponíveis para a assunção do 

compromisso, não existindo uma violação directa de normas financeiras. 

                                                                 

1 Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro  
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Neste âmbito, para determinar a aplicabilidade na norma da LCPA que permite a 

sanação da nulidade com fundamento em desproporcionalidade ou Boa-fé ao caso sub 

judice, importa, em primeiro lugar, determinar se o Tribunal possui competência para 

declarar nulidades no âmbito jurisdicional da fiscalização prévia, a qual constitui 

condição necessária do eventual poder de sanação judicial da nulidade declarada. 

Seguindo a lógica de que apenas quem pode declarar a nulidade pode decidir a sua 

sanação. 

A Lei de Organização e Processo no Tribunal de Contas não prevê qualquer declaração 

de nulidade, mas apenas que o sancionamento como nulidade de uma violação de lei 

ocorrida em acto procedimental ou no próprio contrato constitui um fundamento de 

recusa de visto, legitimando, apenas, que o tribunal recuse o visto (artigo 44.º, n.º 3, 

alínea a), da LOPT). 

Segundo o Tribunal, “o poder jurisdicional de atribuir efeitos ao ato nulo com base numa 

concreta concordância prática de valores é indissociável da reserva jurisdicional dos 

tribunais administrativos relativa ao poder de declaração judicial da nulidade de atos e 

contratos administrativos”. 

Em suma, no processo de fiscalização prévia o Tribunal de Contas, embora deva 

conhecer nulidades relevantes para a decisão sobre a concessão ou recusa de visto, não 

pode declarar, judicialmente, a nulidade de um contrato. 

Portanto, não havendo competência do Tribunal para declarar a nulidade, este também 

não pode proceder à respectiva sanação judicial. 

DECISÃO 

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

confirmando a decisão de recusa de visto.  

  

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 04 

 

 

Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas (4.º Trimestre de 2018) 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Com esta decisão o Tribunal para além de reafirmar o que tem vindo a ser a 

jurisprudência constantes em matéria de controlo da despesa por entidades públicas, 

veio delimitar a sua competência à luz das regras de procedimento, tendo declarado a 

sua incompetência para a declaração de nulidades e sua respectiva sanação. 

Efetivamente, a Lei de Organização e Processo no Tribunal de Contas não confere ao 

Tribunal de Contas competência para proferir a declaração de nulidade do próprio do 

contrato ou de acto procedimental do mesmo. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 290/2018 

RELATOR: Conselheiro Paulo Sá Mesquita 

DATA: 09 de Outubro de 2018 

ASSUNTO: Introdução de novo facto provado por documento superveniente à decisão 

recorrida 

FACTOS 

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

celebrado entre o Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, E.P.E. (CHLO) e o “SUCH – 

Serviço de Utilização Comum dos Hospitais” no valor de €620.804,28 (acrescido de 

IVA). 

De acordo com a factualidade subjacente ao processo, à data do registo do 

compromisso (n.º 108) emitido em face da despesa decorrente do referido contrato (03-

01-2018), os fundos disponíveis do CHLO eram negativos. 

Confrontado com a falta de fundos disponíveis para assumir o compromisso e instado a 

esclarecer a divergência entre os valores indicados na “Informação de Controlo de 

Fundos Disponíveis” e no Mapa de Fundos Disponíveis da Direcção Geral do Orçamento, 

o CHLO veio apenas juntar declaração (datada de 16-04-2018) emitida pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) intitulada «declaração de 

conformidade nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012», isto é, 

declaração de existência de fundos disponíveis (positivos). 
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Ora, de acordo com o CHLO, o documento inicialmente apresentado continha 

informação errada decorrente de um constrangimento informático na utilização de um 

novo software financeiro informático.  

À data da emissão do referido documento, o CHLO não tinha ainda recebido as 

instruções conducentes à transição do saldo de gerência do ano de 2017, 

desconhecendo que esta transição era condição essencial para que a nova aplicação 

assumisse na informação de controlo de fundos disponíveis o acumulado da totalidade 

dos fundos. 

Segundo o entendimento veiculado pelo CHLO, a declaração, por este, apresentada 

posteriormente tem a força legal necessária para comprovar a existência de fundos 

disponíveis positivos, pelo que a decisão de recusa de visto padece de erro nos 

pressupostos de facto que serviram de base à sua emissão. 

Com as alegações de recurso, o recorrente veio juntar documento que compreende 

cópia de uma comunicação electrónica, posterior à data da “Informação de Controlo de 

Fundos Disponíveis”, com a explicação dos procedimentos a adoptar na aplicação 

informática, sublinhando que têm de ser inseridos os saldos de gerência transitados do 

ano de 2017.  

Nesta sequência foi, ainda, junto outro documento que se reporta a uma cópia da 

“Informação de Controlo de Fundos Disponíveis”, emitida em 16-05-2018, da qual consta 

que à data do registo do compromisso n.º 108 os fundos disponíveis do CHLO eram 

positivos. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Atentos os fundamentos invocados, o Tribunal começa por apreciar uma eventual 

alteração da matéria de facto com base na prova produzida em primeira instância, 

concluindo que a força probatória do documento de “Informação de Controlo de Fundos 

Disponíveis” inicialmente apresentado não foi infirmada por qualquer documento junto 

antes da decisão em primeira instância, uma vez que a declaração da ACSS junta ao 

processo não permite uma inferência sobre a situação no momento temporal relevante 

(a data do registo do compromisso). 
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É ainda apreciada a possibilidade de introdução de um novo facto provado por 

documento junto, supervenientemente, à decisão recorrida, em particular pelos 

documentos supra mencionados.  

No entendimento do Tribunal, o documento relativo à “Informação de Controlo de 

Fundos Disponíveis”, emitida em 16-05-2018, apresenta força probatória idêntica ao 

documento inicialmente apresentado pelo CHLO, em primeira instância.  

Assim, o Tribunal confronta-se com dois documentos com igual força que compreendem 

declarações sobre o mesmo facto histórico distintas. 

Tal facto, na perspectiva do Tribunal, implica, necessariamente, a falta de veracidade de 

pelo menos, uma dessas declarações e consequentemente, a introdução de um novo 

facto  

Neste cenário e segundo o entendimento do Tribunal,  do confronto das declarações em 

causa resulta que a probabilidade da verdade do facto alegado pelo CHLO nas alegações 

de recurso (desconformidade entre a primeira declaração sobre fundos disponíveis e a 

realidade) é reforçada (i) pela conexão e congruência dos documentos juntos com as 

alegações de recurso, (ii) pela proximidade do registo do compromisso em causa com a 

transição de ano económico e ainda (iii) pelos problemas em matéria de contabilidade 

na alteração de aplicações informáticas de controlo de fundos, que ocorreu no universo 

das entidades hospitalares. 

À luz desta realidade fáctica, o Tribunal introduz, ainda, um facto notório e de 

conhecimento oficioso que reforça a verosimilhança da inferência e que se prende com 

o facto de o CHLO, até ao termo do mês de Setembro e com fundamento nas decisões 

proferidas por esse Tribunal, não ter tido qualquer outro contrato objecto de recusa de 

visto com fundamento em falta de fundos disponíveis, além do objecto do presente 

processo e de um outro relativo a registo de compromisso no mesmo dia, do dos 

presentes autos. 

Por força de valoração de prova superveniente constituída pelos documentos juntos 

com as alegações de recurso, o Tribunal decidiu pelo aditamento à matéria de facto de 

um novo facto julgado provado: “a informação constante da declaração de fundos 
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disponíveis inicialmente apresentada não correspondia à realidade contabilística, devido 

a um problema na introdução de dados no programa informático”.  

Ora, assim sendo, o Tribunal considerou que o CHLO no dia 3 de Janeiro de 2018 tinha 

fundos disponíveis positivos no momento do registo do compromisso n.º 108 com um 

saldo claramente superior ao deste, pelo que, depois do aludido registo continuou a ter 

fundos disponíveis positivos. 

Em face da matéria de facto provada que passou a integrar o novo facto introduzido em 

fase de recurso, o Tribunal concluiu que a despesa gerada pelo contrato, no momento 

em que foi inscrito o compromisso, podia ser assegurada pelos fundos disponíveis 

existentes. 

Face ao exposto, o Tribunal decide que não existe violação das regras financeiras 

aplicáveis e que nessa justa medida deixa de existir fundamento para a recusa do visto 

ao abrigo do disposto na Lei de Organização e Processo no Tribunal de Contas. 

DECISÃO 

Considerando todos os argumentos apresentados o tribunal decide pela procedência do 

recurso e, consequentemente, pela concessão de visto ao contrato celebrado entre o 

CHLO e o “SUCH – Serviço de Utilização Comum dos Hospitais”. 

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Esta decisão do Tribunal de Contas corporiza um entendimento que não tem sido muito 

comum na jurisprudência deste tribunal, que consiste em admitir a alegação de novos 

factos, susceptíveis de influir na aplicação do direito ao caso concreto, em sede de 

Recurso.  
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3. 

NÚMERO DO PROCESSO: 1174/2018 

RELATOR: Conselheiro Alziro Antunes Cardoso 

DATA: 20 de Dezembro de 2018 

ASSUNTO: Controlo Despesa Entidades Públicas 

FACTOS 

Na origem do presente auto de recurso está a recusa de visto do contrato de prestação 

de serviços celebrado entre o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E e a o Serviço 

de Utilização Comum dos Hospitais.  

O contrato em causa tinha como objecto a contratação de prestação de serviços de 

fornecimento de refeições ao referido Centro Hospitalar no valor de 961.224,41 euros e 

iria vigorar durante seis meses – entre Julho e Dezembro de 2018.  

O contrato em causa foi objecto da recusa de visto em sede de fiscalização prévia na 

medida em que o Centro Hospitalar apresentava fundos disponíveis negativos e assim 

insuficientes para suportar todos os encargos decorrentes do contrato em causa. 

Em defesa da legalidade do contrato, o Centro Hospitalar, alegou que a ausência de 

fundos disponíveis nos Hospitais de Serviço Nacional de Saúde é um facto de 

conhecimento geral e que para cumprir com os seus deveres legais de garantir a 

prestação de cuidados de saúde aos utentes, o aludido contrato era uma assunção de 

despesa necessária à execução devida dos seus deveres.  

Por outro lado, o Centro Hospitalar referiu, ainda, que tinha solicitado à Administração 

Central do Sistema de Saúde, I.P., (“ACSS”) e à tutela um aumento temporário dos 

fundos disponíveis. 

Por Despacho do Exmo. Senhor Secretário de Estado do Tesouro2 foi concedido 

aumento de capital estatutário tendo os montantes recebidos sido alocados à satisfação 

das pretensões creditórias dos fornecedores (à data em dívida).  

                                                                 
2 Despacho n.º 1265/17 
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Porém, no que se refere ao pedido formulado à ACSS, o mesmo não foi objecto de 

resposta imediata, tendo, no entanto, o Centro Hospital junto ao processo de 

fiscalização prévia para obtenção de visto, um email onde constava a intenção da ACSS 

em conceder um aumento dos fundos disponíveis no montante de 4 milhões de euros a 

serem alocados, em exclusivo, à assunção de novos compromissos e garantir o 

cumprimento das obrigações contratuais deles decorrentes.  

Em face do exposto, o Centro Hospitalar requereu, assim, ao abrigo da Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (doravante 

“LCPA”)3 a revogação da decisão de não concessão de visto. 

De referir que o Ministério Público emitiu parecer em sentido favorável à posição do 

Centro Hospital.  

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL: 

O Tribunal começa por reconhecer, referindo, aliás, outos Acórdãos por si proferidos 

como, por exemplo, Acórdão n.º 3/2015-27.JAN-1ª S/PL ou Acórdão 6/2018-1ªS/PL de 

17 de Abril de 2018, que as normas legais constantes de LCPA são, de facto, imperativas 

não podendo ser afastadas, pela simples invocação da prossecução do interesse público 

– refutando assim o argumento invocado pelo Centro Hospitalar. 

Pelo que, o Tribunal entende que no caso em apreço, o Centro Hospital assumiu uma 

despesa sem ter fundos necessários para o feito, tendo apenas, a manifestação de 

intenção da ACSS em providenciar tais fundos. 

Nesta medida e ao contrário do que sucedeu em casos anteriores, o Centro Hospitalar 

não detinha os fundos necessários para a inscrição do compromisso derivado do 

contrato objecto de fiscalização prévia, não se afigurando, como uma mera violação de 

requisitos formais, derivados de constrangimentos informáticos. 

Pelo que o Tribunal acaba por se pronunciar no sentido da nulidade do contrato 

celebrado entre o Centro Hospitalar e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais para 

a prestação de serviços por violação de normas financeiras, designadamente, por 

                                                                 
3 Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 10 

 

 

Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas (4.º Trimestre de 2018) 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

violação da norma que proíbe a assunção de novos compromissos na ausência de fundos 

disponíveis para inscrição e execução do compromisso assumido. 

Concluindo pela existência de nulidade por violação de norma financeira e com 

fundamento na jurisprudência por si firmada de que não tem competência para declarar 

a nulidade e proceder à sua sanação, o Tribunal, mantém a decisão de não concessão de 

visto.  

Determinando assim a nulidade do contrato, entende o Tribunal igualmente que não se 

afigurando competente para declarar a nulidade do contrato em sede de fiscalização 

prévia, também não pode proceder à sanação da mesma, tanto por não ter competência 

para tal, como pela razão de violação do respectivo artigo (que constitui, em si, norma 

financeira), o que determina a nulidade do contrato, sendo que esta não possui 

correspondente possibilidade de sanação.  

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 reafirma a jurisprudência constantes em matéria de 

controlo da despesa por entidades públicas. 

Lisboa, 13 de Março de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Olívio Mota Amador 

Soraia João Silva  
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