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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

(1.º TRIMESTRE DE 2020) 

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: 3037/2019 

RELATOR: Conselheiro Mário Mendes Serrano 

DATA: 14 de Janeiro de 2020 

ASSUNTO: Recusa de visto ao contrato objecto de fiscalização prévia 

FACTOS 

O presente processo decorre da fiscalização prévia e consequente decisão de não 

concessão de visto ao contrato celebrado, em 23 de Agosto de 2019, entre o Hospital 

Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. (“HFF”) e a sociedade Merck Sharp & 

Dohme, Lda., pelo valor de € 673.276,80, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para 

aquisição do medicamento “RALTEGRAVIR, ORAL, 600 MG, COMP.”.  

O referido contrato resultou de ajuste directo, sendo a entidade adjudicatária titular 

única dos direitos de comercialização do medicamento a adquirir e, por essa razão, 

fornecedora exclusiva.  

Após a adjudicação, o HFF divulgou a respectiva informação de controlo de fundos 

disponíveis, da qual constava que, em momento prévio ao registo do contrato, os fundos 

disponíveis eram negativos, no montante de (-) €6.947.342,00. Após o registo do 

referido compromisso, o HFF passou a apresentar um saldo de fundos disponíveis 

negativos de (-) € 7.661.016,00. 

Assim, a decisão do Tribunal de Contas teve como fundamento essencial a verificação 

da inexistência de fundos disponíveis à data da assunção do compromisso relativo ao 

contrato em causa.  

No entanto, em sede de recurso, veio o HFF alegar que, não sendo o acórdão recorrido 

merecedor de qualquer censura à luz da factualidade dada como provada no momento 

da decisão recorrida, se verificavam agora as condições necessárias para tal decisão ser 

reapreciada, em virtude da verificação superveniente da existência de fundos 

disponíveis positivos. 
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Com efeito, o recorrente celebrou, com a Merck Sharp & Dohme, Lda., um Acordo 

Modificativo ao contrato de aquisição do medicamento Raltegravir (submetido a 

fiscalização prévia), emitido com fundos disponíveis positivos, tendo sido reduzido o 

valor do preço contratual para € 245.265,12. 

Neste contexto, alega o HFF que, com base nesta factualidade superveniente, a 

execução financeira do contrato será efectuada com fundos disponíveis positivos, 

devendo tal superveniência ser tida em conta na apreciação do Tribunal de Contas. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas, ao apreciar o recurso, estrutura a sua análise em dois vértices 

essenciais: 

i) A modificabilidade da decisão de facto, mediante o aditamento de dois novos 

factos que o recorrente qualifica como supervenientes: (i) por um lado, que a 

entidade recorrente passou a dispor de fundos disponíveis positivos; e, (ii) por 

outro lado, que a entidade recorrente celebrou com a sociedade Merck Sharp & 

Dohme, Lda. um Acordo Modificativo do contrato original, para cujo efeito emitiu 

um novo compromisso (para além de inscrever, no primeiro, uma redução de 

preço, em função da desnecessidade de aquisição da quantidade de 

medicamento inicialmente prevista);  

ii) Eventual relevância dos aludidos factos supervenientes para inviabilizar a 

formulação do juízo de recusa de visto constante da decisão recorrida (com 

base na insuficiência de fundos disponíveis efectivamente verificada à data da 

prolação dessa decisão, mas posteriormente revertida). 

No âmbito da decisão recorrida entendeu-se estar verificada uma situação de 

incumprimento de determinadas normas da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em Atraso das Entidades Públicas (“LCPA”) e do respectivo Regulamento, o que 

determinou a nulidade do contrato em apreço e do respectivo compromisso, com o 

consequente preenchimento dos fundamentos de recusa de visto consignados nas 

alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 44.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas (“LOPTC”). 
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Em sede de apreciação do recurso, o Tribunal começou por identificar as condicionantes 

legais da reapreciação da matéria de facto em sede de recurso das decisões proferidas 

pelo Tribunal de Contas em processos de fiscalização prévia. 

Para tal, foi invocado o disposto no artigo 99.º, n.º 5, da LOPTC, que determina que em 

qualquer momento do processo o relator poderá ordenar as diligências indispensáveis à 

decisão do recurso, e o artigo 100.º, n.º 2, do mesmo diploma, que prevê a possibilidade 

de suscitação pelo Ministério Público de questões novas (entre as quais se podem 

conceber questões de facto), não abordadas na decisão recorrida ou na alegação do 

recorrente, em decorrência do princípio do contraditório. 

Contudo, tendo em vista a abrangência limitada das normas da LOPTC, o Tribunal 

considerou necessário atender ao regime processual civil da impugnação da matéria de 

facto, tem em conta o carácter supletivo das regras do CPC, começando por referir que 

a garantia do duplo grau de jurisdição postulado pela lei civil não implica a reapreciação 

sistemática e global de toda a prova produzida em audiência, não devendo a instância 

de recurso ir além de um juízo sobre a razoabilidade da convicção probatória formada 

em 1.ª instância. 

Assim, os poderes de alteração da decisão da 1.ª instância sobre a matéria de facto só 

deverão ser mobilizados em situações excepcionais e cingir-se aos casos de flagrante 

desconformidade entre os elementos de prova disponíveis e aquela decisão. 

Neste sentido, o Tribunal frisou que os recursos, no sistema processual português, têm 

uma finalidade de reapreciação pela instância superior de matéria ponderada na decisão 

recorrida, o que significa que sobre questão não apreciada pela 1.ª instância (por não 

verificada ou por não ter sido suscitada), também não se pode pronunciar o tribunal de 

recurso. 

No que respeita à admissibilidade da junção de documentos em sede de recurso, 

considerou o Tribunal que apenas poderiam ser admitidos, para prova de factos, 

documentos que, embora novos, fossem pré-existentes ao encerramento da discussão 

da causa em sede de 1.ª instância, sendo sempre de rejeitar a junção de documentos que 

procurem provar um facto não alegado e que sejam, eles próprios, de ocorrência 

posterior. 
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Assim, afirmou o Tribunal que, em recurso, apenas se admite: 

a) A junção de documentos de que ainda não se podia dispor no momento do 

encerramento da discussão em 1.ª instância (referentes a factos já então 

verificados); 

b) A junção de documentos de que já se podia dispor (referentes a factos já então 

verificados), mas que só devido ao sentido da decisão da 1.ª instância (e em 

função do seu carácter inesperado) se tornou relevante ou necessário 

apresentar. 

Em face desta racionalidade, foi entendimento do Tribunal que, no que respeita a factos 

posteriores ao encerramento da discussão em 1.ª instância, e querendo o recorrente 

fazer-se valer dos mesmos, restar-lhe-á apenas instaurar uma nova acção, uma vez que, 

em função da data da celebração do aditamento ao contrato, a existência de fundos 

disponíveis positivos é posterior à data de prolação da decisão recorrida. 

Por todo o exposto, o Tribunal de Contas concluiu pela inviabilidade da reversão da 

decisão de recusa de visto, considerando que a superveniência de fundos positivos 

nunca poderia produzir um efeito retroactivo, ficcionando que a situação de fundos 

negativos verificada à data da assunção do compromisso original não tivesse existido. 

DECISÃO 

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

pela manutenção da 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, tanto do Tribunal de Contas como dos 

Tribunais Judiciais, no que respeita à alteração superveniente da matéria de facto e, bem 

assim, da admissibilidade de junção de (nova) prova documental em sede de recurso. 

Em concreto, o presente Acórdão reafirma o entendimento de que os factos alegados e 

os meios de prova produzidos em sede de recurso, para serem relevantes para a decisão 

da causa, deverão ter-se formado em momento anterior ao da discussão da matéria de 

facto ocorrida na 1.ª instância. Consequentemente, a superveniência de fundos nunca 
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pode ter um efeito retroactivo e suprir, dessa forma,  a situação de fundos negativos 

verificada à data da assunção do compromisso original. 

2. 

NÚMERO DO PROCESSO: 1111/2019 

RELATOR: Conselheiro Paulo Dá Mesquita 

DATA: 28 de Janeiro de 2020 

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 

de empréstimo celebrado entre o Município de Figueiró dos Vinhos (MFV) e a Agência 

para o Desenvolvimento & Coesão, IP (AD&C), no valor de € 122.821,31. 

O contrato de empréstimo em apreço, outorgado em 11 de Março de 2019, teve como 

objecto financiar a contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 – Centro-07-

2316-FEDER-000066 – “Requalificação da envolvente ao Parque Desportivo Municipal”, 

no âmbito da Linha BEI PT 2020.  

Não foi concedido visto ao referido contrato em função do entendimento do Tribunal de 

Contas de que, à data da decisão de contracção do empréstimo, ou seja, 12 de Setembro 

de 2018, a obra que este viria a financiar encontrava-se já material e financeiramente 

concluída desde 31 de Julho do mesmo ano. 

Em sede de recurso, começou o MFV por referir que na base da decisão do Tribunal de 

Contas estaria uma confusão de datas por parte deste órgão, fruto de uma interpretação 

errónea da informação prestada pelo município aquando do pedido de fiscalização 

prévia.  

Neste contexto, veio o MFV alegar que, embora a obra tenha sido originalmente 

concluída em momento anterior ao pedido de financiamento, no período entre aquelas 

duas datas, foi realizada uma vistoria administrativa, obrigatória para a conclusão 

daquela obra, integrada no programa Portugal 2020.  

Ora sucede que, no âmbito da referida vistoria, foram identificados vários defeitos na 

execução da obra que, não sendo eliminados, obstariam à sua aceitação final.  
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Estando obrigado à execução de trabalhos adicionais tendentes à conclusão efectiva da 

obra, e alegando dificuldades crescentes de liquidez, o MFV decidiu realizar um pedido 

de empréstimo, submetido no dia 17 de Setembro de 2018. 

No entanto, a 27 de Setembro de 2018, o recorrente deu a obra por financeiramente 

concluída, alegando ter sido a tal obrigado, sob pena de o período de espera para 

aprovação do empréstimo e para obtenção de visto por parte do Tribunal de Contas ser 

imensuravelmente prejudicial para o município. 

Em paralelo, alegou também o MFV que, não tendo à data do recurso sido, ainda, 

realizados os trabalhos adicionais necessários à correcção dos defeitos identificados em 

sede de vistoria, não só não se poderá considerar a obra como materialmente concluída 

à data referida na decisão recorrida, como a mesma se encontrava ainda por concluir à 

data do recurso. 

Por último, alega o MFV ter agido em conformidade com o princípio da prossecução do 

interesse público, ao não incorrer, com fundos (públicos) próprios, nos gastos 

associados ao suprimento dos defeitos da obra, necessário para a plena conclusão da 

mesma. 

Em resposta, o Ministério Público entendeu que os elementos probatórios mobilizados 

pelo MFV tinham relevo para a decisão da causa, acompanhando os argumentos do 

recorrente, acabando por se pronunciar no sentido do provimento do recurso. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

O Tribunal de Contas estruturou a sua análise em três etapas: 

i) Preenchimento dos pressupostos para reapreciação da matéria de facto; 

ii) Eventuais ilegalidades do contrato objecto de fiscalização; e 

iii) Efeito das ilegalidades do contrato no processo de fiscalização prévia. 

No que respeita à reapreciação da matéria de facto, sendo pretensão do recorrente 

alterar a redacção da informação prestada aquando do pedido de fiscalização prévia, por 

forma a obstar à alegada interpretação errónea, entendeu o Tribunal de Contas dar 

provimento ao pedido, entendendo que a questão de facto alegada pelo recorrente 

preenchia o requisito de materialidade necessária à sua aceitação. 
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No que respeita à segunda e terceira etapas, o Tribunal pronunciou-se em sentido 

semelhante ao da decisão recorrida, referindo que a principal questão legal a ponderar 

se reportava às implicações jurídicas derivadas de a obra pública, invocada como 

finalidade do referido mútuo, se encontrar integralmente paga (i) à data das 

deliberações de autorização pelos órgãos municipais da contratação do empréstimo de 

longa duração, (ii) no momento da outorga do contrato e do impulso do processo de 

fiscalização prévia e, ainda, (iii) no momento em que a AD&C aprovou o pedido de 

financiamento no âmbito da Linha BEI PT2020. 

Afirmando que o princípio da tipicidade dos empréstimos das autarquias locais se 

reflecte na exigência de preenchimento obrigatório de finalidade especificamente 

estabelecida por lei, referiu o Tribunal de Contas que os empréstimos de médio e longo 

prazos apenas podem ser contraídos para a prossecução de três finalidades: 

a) Aplicação em investimentos; 

b) Substituição de dívida; ou 

c) Proceder de acordo com os mecanismos de recuperação financeira municipal. 

Dando relevância à finalidade de aplicação em investimento, referiu o Tribunal de Contas 

ser pressuposto necessário da mesma que a autarquia não utilize fundos próprios no 

pagamento do investimento, pois de outra forma a verba de empréstimo destina-se a 

um fim distinto do invocado, servindo assim de mero pretexto para a obtenção de 

financiamento para um fim não previsto na lei, como seria o caso da supressão de 

dificuldades de tesouraria. 

Assim, entendeu o Tribunal de Contas que, no caso concreto, resultava da matéria de 

facto fixada (mesmo depois da reapreciação) que o procedimento de contratação do 

empréstimo, bem como a autorização do mesmo, ocorreram num momento em que o 

investimento já tinha sido pago. 

Assim, tendo o pagamento do investimento sido realizado com fundos próprios, isto é, 

tendo os valores sido efectivamente transferidos para a esfera do prestador do serviço 

– o empreiteiro –, estaremos perante um facto pretérito que não pode ser alterado, 

resultante de um acto de gestão do ente público.  
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No entender do Tribunal de Contas, esta factualidade obsta à invocação da necessidade 

de responder àquele custo de investimento com a posterior concessão de um 

empréstimo. 

DECISÃO 

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

de empréstimo, sendo nula a deliberação que o aprovou.  

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

A decisão analisada corporiza aquele que tem sido o entendimento do Tribunal de 

Contas no que se refere à não concessão de visto aos contratos de empréstimo 

celebrados pelos municípios quando estes utilizem os respectivos fundos na 

prossecução de fins distintos dos previstos na lei e que foram estritamente invocados 

no âmbito da concessão do empréstimo, de acordo com o princípio da tipicidade dos 

empréstimos das autarquias locais. Cumpre salientar que idêntica conclusão foi 

alcançada no acórdão proferido no processo n.º 1506/2019, de 6 de Fevereiro de 2020. 

*** 

Lisboa, 21 de Maio de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Soraia João Silva 

Inês Tomé Carvalho 

José Oliveira Marcelino 
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