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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

(4.º TRIMESTRE DE 2019) 

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: 949/2019 

RELATOR: Conselheiro Paulo Dá Mesquita 

DATA: 12 de Novembro de 2019 

ASSUNTO: Recusa de visto ao contrato objecto de fiscalização prévia 

FACTOS 

O presente processo decorre da fiscalização prévia de um contrato de aquisição de 

medicamentos e da decisão de não concessão de visto ao contrato celebrado em 18 de 

Março de 2019, entre o Hospital da Senhora da Oliveira – Guimarães EPE (“HSOG”) e a 

PFIZER Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. pelo valor de € 1.265.015,46 (IVA 

incluído), que deveria vigorar até 31 de Dezembro de 2019. 

No entanto, em incumprimento do disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso das Entidades Públicas [n.º 1 do artigo 5.º] e do disposto no diploma que 

estabelece os procedimentos necessários à aplicação da lei dos compromissos e dos 

pagamentos em atraso [Decreto-Lei n.º 127/2012], o HSOG – Recorrente no processo – 

estabeleceu, por ajuste directo, por se tratar de um medicamento abrangido por um 

direito exclusivo de comercialização, um compromisso contratual quando o saldo de 

fundos disponíveis era negativo e, por isso, a assunção desse compromisso significava 

um aumento das dívidas. 

Questionado quanto à assunção do compromisso perante a inexistência de fundos 

disponíveis, o Recorrente esclarece que, prima facie, o saldo negativo é resultante de 

exercícios anteriores e a determinação dos fundos disponíveis não se esgota no próprio 

exercício.  

Além dos condicionalismos de reporte financeiro, o Recorrente invoca a essencialidade 

dos medicamentos adquiridos.  
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APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas, no âmbito do estudo da legalidade do contrato em apreço, 

estrutura a sua análise em três etapas: 

i) Em primeiro lugar, pronuncia-se acerca do contrato submetido a fiscalização 

prévia em face do complexo normativo aplicável a compromissos e 

pagamentos em atraso das entidades públicas;  

ii) De seguida, averigua da alegada inconstitucionalidade do complexo normativo 

aplicável, arguida quer pelo Recorrente quer pelo Ministério Público; 

iii) Por último, examina a possibilidade de sanação da nulidade do contrato pelo 

Tribunal de Contas e finaliza estabelecendo o efeito da ilegalidade do contrato 

no processo de fiscalização prévia (recusa de visto). 

No que respeita à primeira questão jurídica relativa à aplicabilidade do complexo 

normativo do regime legal sobre compromissos e pagamentos em atraso, 

nomeadamente do artigo 5.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das 

Entidades Públicas (LCPA) e o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 127/2012 (Procedimentos 

Necessários à aplicação da LCPA) o Tribunal concluiu pela sua aplicabilidade ao caso 

sub judice. 

De facto, segundo o n.º 1 do artigo 5.º “Os titulares de cargos políticos, dirigentes, 

gestores e responsáveis pela contabilidade não podem assumir compromissos que 

excedam os fundos disponíveis”. No mesmo sentido, o n.º 2 do artigo 7.º do DL n.º 

127/2012 dispõe que “Os compromissos assumidos não podem ultrapassar os fundos 

disponíveis”. 

A este respeito, o Tribunal começa por verificar a desconformidade legal do contrato 

celebrado com as normas financeiras enunciadas na medida em que foi assumido um 

compromisso que excedia os fundos disponíveis.  

Nos termos do n.º 3 do artigo 7.º do DL n.º 127/2012, a desconformidade legal e a 

irregularidade financeira do compromisso cominam a nulidade do mesmo. 

Consequentemente, à luz do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 44.º da Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC), quer a nulidade, quer a violação 

directa de normas financeiras, constituem fundamentos de recusa de visto.  
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Analisada a ratio legis do complexo normativo controvertido e o princípio informador 

segundo o qual a execução orçamental não pode conduzir a um aumento dos 

pagamentos em atraso (plasmado no artigo 7.º da LCPA), o Tribunal conclui pela 

aplicação das normas em apreço ao caso concreto.  

De seguida o Tribunal analisa a alegada inconstitucionalidade do complexo normativo 

aplicado.  

No âmbito do Recurso, o Recorrente alega, sucintamente, que o complexo normativo 

composto pelo artigo 7.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 127/2012 e pelos artigos 3.º, 5.º, n.º 1, 

9.º, 11.º e 13.º da LCPA padece de inconstitucionalidade material na medida que a sua 

aplicação ao caso concreto significou, mediante a decisão de nulidade do contrato pelo 

tribunal a quo, uma restrição do direito à saúde dos cidadãos, constitucionalmente 

garantido na alínea a) do n.º 2 artigo 64.º da CRP. 

Não obstante, o Tribunal no âmbito da fiscalização concreta de constitucionalidade a 

que é chamado, na senda de jurisprudência do Tribunal Constitucional, considera que as 

normas em apreço determinam apenas um constrangimento financeiro que condiciona 

unicamente a assunção de compromissos que excedam os fundos disponíveis.  

A violação do direito constitucional à saúde resultaria das decisões orçamentais que 

disponibilizam fundos insuficientes, estando ainda previstos mecanismos na LCPA para 

suprir a falta de fundos disponíveis que, no caso concreto, não foram utilizados. 

Nessa medida, os efeitos negativos resultantes da nulidade de contratos por fundos 

indisponíveis, que prejudicam o direito constitucional à saúde, não resultam de qualquer 

inconstitucionalidade da LCPA.  

O Ministério Público, no parecer junto em anexo ao Recurso, alegou ainda a 

inconstitucionalidade orgânica do artigo 7.º, n.º 3 do DL n.º 127/2012 na medida me que 

considera que a norma tem carácter inovador e, por isso, tratando-se de uma norma 

regulamentar, viola os limites constitucionais e administrativos à “capacidade de 

inovação dos regulamentos de execução”. 

Contudo, o TdC não concorda com a classificação do DL n.º 127/2012 como regulamento 

de execução, uma vez que o diploma em causa reveste a forma de Decreto-Lei dispondo 
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sobre matérias que não constituem reserva da Assembleia da República nos termos do 

artigo 198.º da CRP, concluindo que não se verifica qualquer inconstitucionalidade face 

ao artigo 7.º, n.º 3 do DL n.º 127/2012.  

Por fim, no que diz respeito à sanabilidade pelo Tribunal de Contas da nulidade 

identificada no Acórdão recorrido, o Tribunal de Contas, propugnando jurisprudência 

própria sobre o tema, considera que o poder jurisdicional de atribuir efeitos ao acto nulo 

cabe na competência exclusiva dos tribunais administrativos. 

Não obstante as decisões de recusa de visto do Tribunal de Contas acarretarem, em 

certos casos, a nulidade do contrato subjacente, não cabe ao Tribunal de Contas, no 

âmbito da fiscalização prévia, declarar judicialmente essa nulidade. 

Assim, na falta de competência para declarar a nulidade decorrente da recusa de visto, 

não pode o Tribunal de Contas declarar a sanação judicial dessa mesma nulidade.   

Finalmente e em face do exposto, o Tribunal de Contas recusou o visto ao contrato uma 

vez que este, não cumprindo os requisitos legalmente exigíveis, nomeadamente a 

existência de fundos disponíveis, se encontra cominado de nulidade o que constitui um 

fundamento para a recusa de visto ao abrigo do disposto na alínea a) e b) do n.º 3 do 

artigo 44.º da LOPTC. 

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta o Tribunal decide pela recusa de visto.  

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

A decisão analisada reafirma o que tem vindo a ser a jurisprudência constante em 

matéria de fiscalização prévia de contratos, em particular, no que diz respeito à 

relevância da falta de fundos disponíveis para assumir compromissos respeitantes à 

despesa decorrente de um contrato, nomeadamente quando estejam em causa 

entidades do Serviço Nacional de Saúde.  

Em particular, o presente Acórdão reitera a constitucionalidade das normas relativas à 

exigência fundos disponíveis para a assunção de compromissos e, bem assim, a 
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incapacidade do Tribunal de Contas para sanar nulidades decorrentes da decisão, pelo 

próprio da não atribuição de visto.  

A temática versada neste processo assume uma particular relevância no contexto actual 

de crise sanitária sendo previsível que o Tribunal volte a pronunciar-se sobre esta 

matéria (eventualmente em moldes diferentes). 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 980/2019 

RELATOR: Conselheiro Paulo Dá Mesquita 

DATA: 08 de Outubro de 2019 

ASSUNTO: Recusa de visto ao contrato objecto de fiscalização prévia 

FACTOS 

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

celebrado entre o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. (IPMA) e a 

Primemarineship, Lda., no valor de € 2.327.832,49. 

O contrato de prestação de serviços em apreço, outorgado em 21 de Março de 2019, teve 

como objecto a selecção, recrutamento e colocação de tripulação a bordo dos navios de 

investigação do IPMA.  

O contrato em causa foi antecedido de concurso público internacional, o qual teve como 

critério único de adjudicação o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo sido 

apenas recebidas propostas por parte da Primemarineship, Lda. 

Neste contexto, o Ministério Público suscitou a ilegalidade do teor do referido contrato, 

alegando que a colocação de trabalhadores marítimos através dos serviços de empresas 

de manning corresponde a uma forma ilícita de recrutamento de recursos humanos, em 

violação das normas da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP).  

O IPMA, por sua vez, alegou que, em relação a contratos semelhantes, remetidos no 

passado para fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e em relação aos quais se 

decidiu no sentido da respectiva nulidade, foi eliminada a cláusula que determinava que 

o pessoal a embarcar tinha de respeitar as normas, regulamentos, funções e regime de 

serviços definidos pelo IPMA, sendo os contratos individuais de trabalho em causa 
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celebrados entre os trabalhadores colocados ao serviço dos navios do IPMA e a entidade 

adjudicatária. 

Em paralelo, alegou o recorrente que um serviço de recrutamento e colocação de 

trabalhadores marítimos não era confundível com uma forma indirecta e ilegal de 

recrutamento de recursos humanos por se tratar de uma prática corrente de direito 

laboral marítimo. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas estrutura a sua análise em duas etapas: 

i) Apreciação do pedido do recorrente sobre a legalidade do acto objecto de 

fiscalização; e  

ii) Decisão sobre o pedido do recorrente relativo à concessão de visto. 

No que respeita à primeira (e principal) questão jurídica, o Tribunal pronunciou-se no 

sentido de que a prestação em causa deveria ter sido feita ao abrigo da legislação que 

regula o regime de recrutamento e selecção de recursos humanos na Administração 

pública, em concreto, a LGTFP. 

Com efeito, o Tribunal entendeu que, tal como nos processos anteriormente julgados, 

se verificavam indícios de subordinação jurídica, a saber: 

a) O local de trabalho correspondia às instalações (navios) do IPMA, que são 

propriedade do mesmo; 

b) O modo de retribuição estava definido em função do tempo gasto na actividade 

e não em função dos resultados obtidos; 

c) A propriedade dos instrumentos de trabalho era do IPMA e não da empresa 

prestadora do serviço; 

d) Os tripulantes sujeitar-se-iam (embora indirectamente) às ordens e directivas 

do IPMA, por forma a assegurar o cumprimento de legislação especialmente 

aplicável aos tripulantes marítimos. 

Neste sentido, o Tribunal refere que o recurso à contratação externa de serviços de 

tripulação marítima pelo IPMA é ilegal, uma vez que as normas reguladoras da actividade 

profissional dos marítimos referem que o recrutamento de profissionais para as 
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embarcações integradas em serviços do Estado “é regulado pelas disposições relativas 

à admissão de trabalhadores do Estado e das empresas públicas”.  

A este respeito, acrescenta o Tribunal que a LGTFP apenas admite dois tipos de trabalho 

em funções públicas, a saber: 

a) O vínculo de emprego público, que implica trabalho subordinado, nas formas 

de contrato de trabalho (em funções públicas), nomeação ou comissão de 

serviço; 

b) O contrato de prestação de serviços, nas seguintes modalidades: 

i. Contrato de tarefa, visando trabalhos específicos e excepcionais; 

ii. Contrato de avença, isto é, prestações sucessivas no âmbito do 

exercício de uma profissão liberal. 

Ora, no caso em análise, o Tribunal de Contas entendeu que o contrato celebrado entre 

o IPMA e a Primemarineship, Lda. não se enquadrava quer na tipologia de contrato de 

tarefa, quer na de contrato de avença. 

A este respeito, o Tribunal assinalou que o contrato de prestação de serviço para o 

exercício de funções públicas é celebrado para a prestação de trabalho em órgão ou 

serviço, sem sujeição à respectiva disciplina, direcção ou horário de trabalho, sendo 

“nulos os contratos de prestação de serviço para o exercício de funções públicas em que 

exista subordinação jurídica, não podendo os mesmos dar origem à constituição de um 

vínculo de emprego público.” 

Por todo o exposto, o Tribunal de Contas concluiu que o contrato de prestação de 

serviços em causa violava o disposto na LGTFP, estando por isso ferido de nulidade, a 

qual constitui fundamento legal para recusa de visto ao contrato. 

Para fundamento da decisão, referiu ainda o julgador que “a contratação externa de 

serviços (…) encerra, por si só, uma forte probabilidade de afetar o resultado financeiro 

do contrato, o que também constitui motivo de recusa de visto.” 

Assim, e na esteira da jurisprudência resultante dos Acórdãos n.º 02/2018-9.JAN-1.ª 

S/SS e n.º 04/2018-20.MAR-1.ªS/PL, o Tribunal de Contas entendeu os contratos de 

aquisição de serviços de tripulação marítima como não sendo verdadeiros contratos de 

prestação de serviços, mas sim, ao invés, uma forma enviesada de recrutar recursos 
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humanos absolutamente necessários para suprir “necessidades contínuas, 

permanentes e indispensáveis à guarnição dos navios de investigação”, e que a única 

distinção entre estes trabalhadores, contratados externamente, e aqueles que 

enquadram a carreira de emprego público de tripulação marítima é apenas o tipo de 

vínculo contratual, sendo a actividade desenvolvida em concreto “exatamente a 

mesma”. 

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta, o Tribunal decidiu pela recusa de visto.  

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Esta decisão do Tribunal de Contas corporiza aquele que tem sido o entendimento 

comum na jurisprudência deste tribunal em matéria de respeito pelas normas de 

contratação no âmbito do emprego público, importando reconhecer o relevo que o 

Tribunal conferiu às características do vínculo, ou seja, à natureza da prestação a que 

estariam obrigados os trabalhadores em causa, por virtude do contrato celebrado. 

Lisboa, 25 de Março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 

José Oliveira Marcelino 

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

