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NEWSLETTER 
 

SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

(1.º TRIMESTRE DE 2021) 

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 respetiva decisão e analisando, ainda, qual 

o impacto que a mesma pode ter na determinação das condutas a adotar 

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. 

N.º DO ACÓRDÃO: 01/2021 

RELATOR: Conselheiro Fernando Oliveira Silva 

DATA: 12 de janeiro de 2021 

ASSUNTO: Admissão de interposição de recurso 

ENQUADRAMENTO 

O presente processo decorreu do recurso interposto por Miguel Silva Gouveia 

(doravante, “Recorrente”), ex-vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), 

de uma decisão da Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC) que 

aprovou um relatório de auditoria que teve por objeto o apuramento de 

responsabilidades financeiras e no qual foram feitos juízos de censura sobre o 

Recorrente.  

No âmbito do processo de fiscalização prévia n.º 2/FP/2019, a SRMTC recusou visto a 

um contrato de empréstimo de médio/longo prazo, para aplicação em obras de 

habitação social e comparticipação em obras cofinanciadas, celebrado entre a CMF e a 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), em 10 de janeiro de 2019, pelo valor de € 

7.569.990,00. 

Notificado da decisão, a CMF interpôs recurso ordinário para o plenário da 1.ª Secção do 

Tribunal de Contas, o qual foi julgado totalmente improcedente (Acórdão n.º 22/2019, 

de 10 de julho). 

Ora, em consequência do referido processo, foi inscrito no Programa Anual de 

Fiscalização da SRMTC para o ano de 2019 uma auditoria, com vista ao apuramento de 

responsabilidades financeiras que haviam sido suscitadas no âmbito do mesmo. 

No relatório de auditora em causa, foram imputadas, ao Recorrente, ilegalidades 

previstas e punidas pela Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC) 

quanto à violação de normas sobre a elaboração e execução dos orçamentos e 

assunção, autorização ou pagamento de despesas públicas ou compromissos. 
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De acordo com o relatório de auditoria da SRMTC, o ex-vice-presidente da CMF solicitou 

ao órgão executivo autorização para a abertura do procedimento para contratação do 

empréstimo, tendo proposto como critério de adjudicação a taxa de juro mais baixa, sem 

revelar nenhum mecanismo de fixação da mesma, o que gerou alguma imprecisão dos 

termos das propostas apresentadas pelos diferentes concorrentes, dificultou as tarefas 

de avaliação e graduação pelo júri e, de algum modo, favoreceu a proposta da CGD, 

afetando o normal funcionamento da concorrência. 

A SRMTC aprovou o referido relatório de auditoria e as recomendações nele formuladas, 

fazendo relevar a responsabilidade financeira sancionatória imputável ao Recorrente, 

entre outros visados. 

Ora, de acordo com uma interpretação literal das normas da LOPTC, não são recorríveis 

as deliberações do Tribunal que aprovem relatórios de verificação de contas ou de 

auditoria mesmo quando os mesmos emitam juízos de censura aos visados (e pretensos 

responsáveis financeiros). 

Em sede de recurso da decisão da SRMTC, o Recorrente argumentou que aquela 

interpretação era desconforme à Constituição da República Portuguesa (CRP), por 

violar o princípio da tutela jurisdicional efetiva, ao imputar ao Recorrente um juízo de 

censura, mas vedando-lhe a possibilidade de impugnar judicialmente a decisão em 

causa. 

Com efeito, o Recorrente trouxe à colação o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

812/2017, de 30 de novembro, no âmbito do qual foi julgada a inconstitucionalidade da 

interpretação da norma da LOPTC também em causa nos presentes autos. 

Quanto aos factos que lhe foram imputados, o Recorrente alegou apenas ter solicitado 

ao órgão executivo a devida autorização para abertura do procedimento tendente à 

contratação do empréstimo, e ainda que tenha proposto como critério de adjudicação a 

taxa de juro mais baixa, sem revelar nenhum mecanismo para fixação da mesma, tal não 

permitia o preenchimento do específico tipo de ilícito tipificado na LOPTC. 

Segundo o Recorrente, os factos que lhe foram imputados não constituíram violação de 

normas relativas à elaboração ou execução de orçamentos ou mesmo à assunção, 
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autorização ou pagamento de despesas públicas ou compromissos, estando perante 

uma interpretação analógica, inadmissível à luz do Código Penal. 

Adicionalmente, entende o Recorrente que, tendo a sugestão do critério de adjudicação 

em análise surgido no seguimento de aconselhamento de técnicos superiores, 

especializados na matéria, não houve sequer, da sua parte, a prática de uma ação 

juridicamente relevante e suscetível de constituir um ato de vontade, não sendo, nessa 

medida, possível dirigir qualquer juízo de censura à sua conduta. 

Notificado para se pronunciar, o Ministério Público pronunciou-se favoravelmente no 

que respeita à admissão do presente recurso e, quanto à questão de fundo, entendeu 

assistir razão ao Recorrente, não sendo possível identificar nos autos qualquer conduta 

do Recorrente suscetível de integrar uma infração financeira. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

Em sede de apreciação da reclamação, o Tribunal de Contas começou por se pronunciar 

acerca de questão prévia, relativa à admissão do presente recurso. 

Neste contexto, o Tribunal de Contas começou por referir que, com efeito, de uma 

interpretação literal das normas da LOPTC não poderia resultar entendimento diferente 

da inadmissibilidade do recurso, estando em causa, precisamente, uma decisão que 

aprovou um relatório de auditoria. 

Tal como alegado pelo Recorrente, no âmbito do já mencionado Acórdão n.º 812/2017, 

do Tribunal Constitucional, havia sido declarada a inconstitucionalidade da norma que 

estabelece a irrecorribilidade das deliberações que aprovem relatórios de verificação de 

contas ou de auditoria quando os mesmos emitam ou apliquem juízos de censura ao 

visados. 

Assim, e ao abrigo do princípio do direito a uma tutela jurisdicional efetiva, o Tribunal de 

Contas considerou que deverão ser recorríveis as decisões que aprovem relatórios de 

auditoria quando estes emitam juízos de censura sobre visados, desde que os mesmos 

sejam concretizados na imputação de responsabilidades financeiras, nos termos da 

LOPTC. 
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Por outro lado, o Tribunal frisou que não serão recorríveis as decisões de que resulte o 

prosseguimento da ação para julgamento de responsabilidades financeiras – o que não 

ocorreu no caso em análise. 

Deste modo, o juiz ad quem concluiu pela legalidade da admissão do recurso e passou à 

análise da questão de fundo, isto é, a imputação de responsabilidade financeira 

sancionatória ao ex-vice-presidente da CMF. 

Segundo o Tribunal, o recurso centrou-se na problemática em torno de uma eventual 

ilegalidade com reflexos no plano da responsabilidade financeira decorrente do autarca 

ter subscrito e apresentado, ao executivo municipal, uma proposta de contratação de 

empréstimo em condições consideradas contrárias aos princípios da concorrência, da 

igualdade e da transparência. 

Neste contexto, o Tribunal de Contas começou por referir que a imputação de 

responsabilidade financeira, tal como os ilícitos penais, deve assentar, em primeiro 

lugar, num juízo de tipicidade do ilícito, e que, nos termos do Código Penal, não é possível 

recorrer à analogia para qualificar um facto como crime ou como ilícito. 

Nesta medida, a simples elaboração ou subscrição de uma proposta de contratação de 

empréstimo, ainda que contendo irregularidades ou imperfeições, não constitui 

fundamento suficiente para permitir a integração do ilícito financeiro plasmado na 

LOPTC, porquanto a mera proposta não é apta, por si só, a permitir a realização de uma 

despesa ilegal, uma vez que não se trata de um ato decisório. 

Assim, o Tribunal de Contas considerou estar desprovida de fundamento a imputação 

de responsabilidades ao Recorrente, concluindo pela inexistência de ilícito financeiro. 

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta, o Tribunal de Contas decidiu no sentido da admissão 

do recurso e do provimento do mesmo, tendo concluído pela inexistência de infrações 

financeiras passíveis de serem imputadas ao Recorrente.   
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IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Seguindo o entendimento do Tribunal Constitucional o acórdão analisado vem reforçar 

a importância da interpretação e aplicação da lei à luz dos princípios do direito a uma 

tutela jurisdicional efetiva e do Estado de direito democrático, devendo a interpretação 

literal das normais legais dar lugar a uma interpretação extensiva quando, no caso 

concreto, a primeira possa colocar em causa a observância daqueles princípios.  

Neste contexto, e tendo já existido, por parte do Tribunal Constitucional, um juízo de 

inconstitucionalidade do artigo 96.º, n.º 2, da LOPTC, segundo o qual são irrecorríveis as 

decisões que aprovem relatórios de verificação de contas ou de auditoria, ainda que as 

mesmas emitam e apliquem juízos de censura aos visados, é previsível a eventual 

declaração dessa mesma inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por parte 

do Tribunal Constitucional. 

2. 

N.º DO ACÓRDÃO:  04/2021 

RELATOR: Conselheiro Fernando Oliveira Silva 

DATA: 23 de fevereiro de 2021 

ASSUNTO: Recusa de visto ao contrato objeto de fiscalização prévia 

ENQUADRAMENTO 

O presente processo decorreu da fiscalização prévia e consequente decisão de recusa 

de visto ao contrato celebrado sob a designação “Aquisição de Serviços de Operação do 

Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve (Zona Poente – Lote 2)”, em 30 de 

janeiro de 2020, entre a empresa Águas do Algarve, S.A. (“Recorrente”) e a empresa BE 

WATER, S.A., pelo valor de € 58.478.073,60, acrescido de IVA, com o prazo de vigência 

de sete anos. 

No âmbito do Acórdão em análise, a questão controvertida prendeu-se, 

fundamentalmente, com a alegada ilegalidade da exclusão da proposta da concorrente 

FCC Aqualia, S.A. e o impacto que essa decisão possa ter tido sobre o resultado 

financeiro do contrato. 
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Ora, no âmbito do procedimento concursal em causa, o júri deliberou graduar, em 

primeiro lugar e num primeiro momento, a proposta apresenta pela FCC Aqualia, S.A. 

Posteriormente, na sequência da impugnação dessa graduação por parte de outras 

entidades concorrentes, o júri deliberou no sentido da exclusão da proposta da FCC 

Aqualia, S.A. pelo facto de esta entidade, apesar de ter concorrido a ambos os lotes (1 e 

2), apenas ter apresentado um único conjunto documental para os dois lotes a concurso 

(em relação a apenas uma parte dos documentos exigidos). 

Com efeito, de acordo com o Programa de Concurso, era exigido que as propostas 

incluíssem determinados documentos, e que os candidatos que pretendessem 

apresentar proposta por referência a ambos os lotes o deveriam fazer autonomamente, 

para cada um dos lotes. 

Ora, a entidade concorrente FCC Aqualia, S.A. concorreu a ambos os lotes, tendo 

apresentado propostas autónomas para cada um dos lotes, das quais constavam os 

documentos exigidos no Programa de Concurso referentes aos elementos da execução 

do contrato submetidos à concorrência, designadamente, o preço e as memórias 

descritivas e justificativas da proposta. 

Ora, em sede de audiência prévia, a concorrente FCC Aqualia, S.A. alegou que 

apresentou de facto duas propostas autónomas, e que apenas por uma questão de 

simplificação enviou um único exemplar dos restantes documentos, os quais diziam 

apenas respeito a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência, 

nomeadamente, a declaração identificativa da empresa e a declaração de aceitação do 

Código de Conduta para Fornecedores. 

Notificado para se pronunciar, o Ministério Público emitiu parecer no sentido da não 

procedência do recurso. 

APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL 

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

essenciais: 

i. Da ilegalidade da exclusão da proposta da concorrente FCC Aqualia, S.A.; e 
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ii. Das consequências da exclusão indevida da proposta da concorrente FCC 

Aqualia, S.A.  

Assim, o Tribunal começou por referir a sua subscrição, na íntegra, da decisão recorrida. 

Em concreto, o Tribunal de Contas referiu que a concorrente FCC Aqualia, S.A. 

apresentou, autonomamente, na sua proposta para o lote 2, os documentos 

fundamentais para efeitos de avaliação, ou seja, os documentos contendo os atributos 

da proposta e que, nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), correspondem 

a qualquer elemento ou característica que diga respeito a um aspeto da execução do 

contrato submetido à concorrência. 

Em paralelo, a FCC Aqualia, S.A. remeteu à entidade adjudicante, num único exemplar, 

os documentos exigidos pelo programa do procedimento contendo os termos ou 

condições relativas a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência 

pelo caderno de encargos, embora por referência a ambas as propostas – a razão da sua 

exclusão. 

Ora, de acordo com o entendimento do júri do concurso, a apresentação de um único 

conjunto de documentos, para ambas as propostas, seria equivalente à sua não 

apresentação, justificando assim a sua exclusão nos termos do CCP. 

Segundo o entendimento do Tribunal de Contas, a FCC Aqualia, S.A. apresentou, 

efetivamente, os documentos que continham os termos ou condições relativas aos 

aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de 

encargos, embora o tenha feito, no plano meramente formal, da forma menos indicada. 

Sem prejuízo da consideração de que o concorrente se deve vincular aos termos ou 

condições impostas pela entidade adjudicante, ainda que relacionados com aspetos não 

submetidos à concorrência, o Tribunal de Contas entendeu não existirem, no caso em 

análise, fundamentos suficientes para uma exclusão automática da proposta em causa. 

Fundamentando, o juiz ad quem referiu a regra introduzida no CCP pelo Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto, que teve por objetivo evitar exclusões desproporcionais de 

propostas e candidaturas, ditadas por questões de índole meramente formal e que 
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chocavam frontalmente com a salvaguarda dos princípios do interesse público, da 

concorrência e da transparência. 

Trata-se do instituto previsto no CCP referente a esclarecimentos e suprimento de 

propostas e candidaturas, segundo o qual o júri do procedimento pode pedir aos 

concorrentes os esclarecimentos sobre as propostas apresentadas que tiver por 

convenientes, tendo em vista a análise e avaliação das mesmas. Com a introdução deste 

mecanismo passou a admitir-se o suprimento de formalidades não essenciais, ou seja, 

aquelas cujo suprimento não afeta a concorrência e permite sanar propostas de 

interesse público. 

Assim, o Tribunal de Contas subscreveu a decisão recorrida, entendendo o 

procedimento do concurso como ferido de um excesso de formalismo, designadamente, 

ao não ter sido lançada mão do regime do convite ao suprimento de formalidades não 

essenciais, o que resultou na violação dos princípios da imparcialidade, igualdade, da 

transparência ou da concorrência, por via da atribuição de vantagem a um concorrente 

na alteração da sua proposta. 

Assim, entendeu a instância de recurso que a entidade adjudicante violou o princípio da 

imparcialidade na atuação da Administração Pública, consagrado na CRP e no Código 

do Procedimento Administrativo, e que a exclusão da proposta da concorrente FCC 

Aqualia, S.A. afastou do concurso uma proposta que, a ser admitida, se revelaria 

vencedora do procedimento em causa. 

Adicionalmente, a proposta indevidamente excluída apresentava um preço inferior à 

vencedora em mais de três milhões de euros, pelo que o Tribunal de Contas entendeu 

que a mencionada exclusão, por motivos excessivamente formalistas, não salvaguardou 

os princípios relacionados com a boa despesa pública, tendo assim impacto sobre 

resultado financeiro do contrato, o que constitui motivo de recusa de visto nos termos 

da LOPTC. 

DECISÃO 

Em face da argumentação exposta, o Tribunal de Contas decidiu pela improcedência do 

recurso e pela manutenção da recusa de concessão de visto ao contrato sub judice.  
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IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Do teor da decisão analisada é possível retirar o entendimento de que o excesso de 

formalismos nos procedimentos de contratação pública não deverá pôr em causa os 

princípios da boa despesa pública. Daí a solução já consagrada no CCP, do convite ao 

suprimento de formalidades não essenciais. 

Neste sentido, o Tribunal de Contas entendeu que o princípio da intangibilidade ou 

imutabilidade das propostas, enquanto subsidiário do princípio da concorrência, não é 

posto em causa pelo exercício de um direito ao esclarecimento ou clarificação das 

propostas apresentadas, desde que tal direito seja exercido em busca da verdade 

material. 

*** 

Lisboa, 21 de abril de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Marta Machado de Almeida 

Soraia João Silva 

Rita Arcanjo Medalho 

José Oliveira Marcelino 

Inês Tomé Carvalho 
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