
I – Nota Introdutória 1

Ao ter- nos sido proposta a análise do tratamento
dado pela jurisprudência do Tribunal de Contas
(“TdC”) às Regiões Autónomas e às Autarquias Locais,
permite- nos a combinação de dois temas que nos são
caros, por um lado, a abordagem das administrações
descentralizadas, em particular das Regiões Autónomas,
dado o seu menor foco por parte da doutrina
juspublicista e, por outro, a jurisprudência do TdC e
as temáticas atinentes às competências, organização
e processo neste tribunal.

Porém a abordagem a esta temática, máxime a
seleção da jurisprudência do TdC, não se apresenta
como tarefa simples, apesar de deveras desafiante,
visto que o âmbito de aplicação objetiva das
competências do TdC é transversal a toda a
administração central, regional e local. Ou seja, as
competências exercidas em sede de fiscalização
preventiva e concomitante da legalidade financeira2,

assim como as competências para o apuramento de
responsabilidades financeiras, não revestem nenhuma
especificidade no que toca aos entes territoriais3. Não
sem que porém existam algumas especificidades que
aqui abordaremos, a começar pela existência de Secções
Regionais do TdC nas Regiões Autónomas dos Açores
(“SRATC”) e da Madeira (“SRMTC”), que detêm
jurisdição e poderes de controlo financeiro na área
territorial das respetivas regiões autónomas4. Neste
âmbito referimo- nos às regiões autónomas e seus
serviços, às autarquias locais, suas associações ou
federações e seus serviços, aos institutos públicos, às
instituições de segurança social, às associações públicas,
associações de entidades públicas ou associações de
entidades públicas e privadas que sejam financiadas
maioritariamente por entidades públicas ou sujeitas
ao seu controlo de gestão, às empresas públicas,
incluindo as entidades públicas empresariais regionais
e municipais, bem como aos serviços públicos da
administração central que nelas exerçam atividade e
sejam dotados de autonomia administrativa e financeira5.

1 Dedico o presente artigo à memória da Juíza Conselheira
LAURA TAVARES DA SILVA, que à data do seu precoce
desaparecimento exercia as funções de juíza presidente da
Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas e havia
desempenhado as funções de Procuradora Geral Adjunta
junto da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas.
O anterior exercício de funções, também como Procuradora
da República no então círculo judicial de Ponta Delgada,
permitiram-me, a par do muito respeito institucional pelas
funções de cada um, cimentar uma genuína amizade, e é
nessa condição que a invoco com saudade.
2 Sobre o âmbito da fiscalização do TdC vide: LICíNIO LOPES

MARTINS/PEDRO MATIAS PEREIRA, “Jurisdição Financeira, A
fiscalização da legalidade das despesas públicas pelo

Tribunal de Contas”, in Boletim de Ciências Económicas
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n.º
35, no prelo.
3 Com exceção feita ao relatório e parecer sobre a Conta
Geral do Estado e das Contas das Regiões Autónomas,
apreciados respetivamente nos termos dos artigos 41.º e
42.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas
(“LOPTC”), aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.
4 Nos termos dos artigos 3.º, n.º 2 e 4.º, n.º 2 da LOPTC.
5 Como é o caso das Universidades dos Açores e da Madeira,
que apesar de serem administração indireta do Estado,
pelo que facto de estarem sediadas nas Regiões Autónomas,
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As secções regionais funcionam em secção única,
cabendo recurso ordinário das suas decisões em matéria
de recusa, concessão e isenção de visto e de apuramento
das responsabilidades financeiras para os plenários
das 1.ª e 3.ª secções, respetivamente6, sem prejuízo
do que se dirá infra sobre a jurisprudência inovadora
em matéria de aprovação de relatórios.

No plano substantivo, e no que toca aos eleitos
locais, com inevitável reflexo na jurisprudência do
TdC sobre as responsabilidade financeiras daqueles,
a alteração ao artigo 61.º n.º 2 da Lei de Organização
e Processo do Tribunal de Contas (“LOPTC”), operada
pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro7, veio a
revelar- se essencial na equiparação dos eleitos locais
e outros órgãos da administração local aos órgãos dos
governos central e regional. I.e., anteriormente a esta
revisão os pressupostos para o apuramento das
responsabilidade financeiras dos autarcas eram muito
menos apertados do que os previstos para os membros
dos órgãos dos governos centrais e regionais. Ou seja,
estando estes sujeitos aos pressupostos da
responsabilidade civil e criminal nos termos dos n.os

1 e 3 do artigo 36.º do Decreto n.º 22 257, de 25 de
fevereiro de 1933, aqueles primeiros não estavam
sujeitos a igual regime. Enquanto que os membros
dos órgãos dos governos central e regionais apenas
estavam sujeitos a responsabilidade financeira se não
tivessem solicitado ou tivessem agido contra os
pareceres das “estações competentes”, o mesmo
pressuposto de responsabilidade não se aplicava aos
eleitos locais que eram responsabilizados mesmo
tendo solicitado e agido em conformidade com os
pareceres técnicos. A isto acresce que, como é sabido,
grande parte das autarquias não dispõe dos meios de
apoio técnico e jurídico de que se podem socorreros
membros dos órgãos das administrações central e
regional. Assim como os próprios autarcas, muitas
vezes, não dispunham da formação adequada para
avaliar tais responsabilidades, sem que isso porém se
tenha feito sentir na jurisprudência do TdC. A chamada
à colação deste aspeto prende- se, por um lado, por
ter sido uma reposição da justiça e da aplicação do
princípio da igualdade entre os órgãos das diferentes
administrações e, por outro, porque antes da referida
alteração pela Lei do Orçamento de Estado para
2017, e sendo certo que era esse o quadro normativo
anteriormente aplicável, no nosso entender, a
jurisprudência do TdC contribuiu para o acentuar
dessa desigualdade.

Uma última referência ao critério de seleção da
jurisprudência do TdC sobre as Regiões Autónomas e

as Autarquias Locais, que sendo vasta, e tendo presente
as competências deste tribunal em matéria de fiscalização
prévia e de apuramento de responsabilidade financeiras,
se optou por jurisprudência de algum modo emblemática
para os entes territoriais em causa, ou que, pela sua
relevância jurídica ou social ou que tenham contribuído
para a melhor aplicação do direito8, colocando sobre
nós a responsabilidade das escolhas, que inteiramente
assumimos.

1. As Regiões Autónomas na jurisprudência do Tribunal
de Contas

1.1. Em sede de fiscalização preventiva

No plano geral, as questões que se colocam em
sede de fiscalização preventiva às Regiões Autónomas
são as mesmas que enfretam a generalidade das
entidades sujeitas à fiscalização do TdC. Ou seja, no
plano financeiro, e até administrativo, a autonomia
político- administrativa não traz especificidades nesta
sede9. Razão pela qual nos focamos em dois arestos
do TdC, que se tornaram paradigmáticos por várias
ordens de razões. Em primeiro lugar o Acórdão TdC
n.º 19/201710, por via do qual foi declarada a
inconstitucionalidade do artigo 1.º n.os 1 e 2 do Regime
Jurídico dos Contratos Públicos na Região Autónoma
dos Açores (“RJCPRAA”)11, em matéria de contratação
de bens e serviços, que veio a ser confirmada pelo
Tribunal Constitucional (“TC”)12. E ainda, o Acórdão
TdC n.º 1/201713, que procedeu ao reenvio prejudicial
para o Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”),
tendo este não conhecido do pedido, por considerar
que o TdC, em sede de fiscalização preventiva, não
tem natureza jurisdicional14.

mas delas não dependendo, ainda assim estão sujeitas à
fiscalização das respetivas secções regionais do TdC.
6 Cfr. artigos 77.º, n.º 1 al. a) e 79.º, n.º 1 al. a) da LOPTC.
7 Lei do Orçamento do Estado para 2017.

8 Utilizando propositadamente a formulação do artigo
150.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos
(CPTA).
9 Com exceção da já aludida fiscalização (sucessiva) da
conta da Região pelo TdC.
10 De 11/07/2017, Processo n.º 11.JUL-1ªS/PL, Relatora
Cons.ª HELENA AbREU LOPES, Disponível em: https://www.
tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/acordaos/1spl/Documents/2017/
ac019-2017-1spl.pdf.
11 Aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A,
de 29 de dezembro.
12 No Acórdão TC. N.º 233/2018, Processo n.º 970/2017,
relator Cons.º JOSé ANTóNIO TELES PEREIRA.
13 De 10/07/2018, Processo n.º 17.JAN-1.S/PL, relator
Cons.º MOURAz LOPES, Disponível em: https://www.
tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/acordaos/1spl/Documents/2017/
ac001-2017-1spl.pdf.
14 Desta feita do Tribunal de Justiça da União Europeia
(“TJUE”), por despacho de 25 de abril de 2018, no Processo
n.º C-102/17.
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Antes da análise da citada jurisprudência e dos seus
efeitos, cumpre explicar que ambos os arestos se
incluem num conjunto de decisões do TdC produzida
no âmbito de diversos recursos interpostos por entidades
adjudicantes da Região Autónoma dos Açores (“RAA”),
na sequência de diversas decisões por parte da SRATC
que recusavam a concessão de visto a diversos
contratos, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 3
do artigo 44.º da LOPTC. Estes tinham por fundamento
que as referidas entidades adjudicantes ao cumprirem
o disposto no artigo 27.º do RJCPRAA15, que obrigava
apenas à publicitação dos anúncios de abertura dos
concursos no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores (“JORAA”), violavam o disposto nos artigos
157.º n.º 12 e 465.º do Código dos Contratos Públicos
(“CCP”), em virtude de o anúncio do concurso não
ter sido publicitado no Diário da República (“DR”) e
de os elementos referentes à formação do contrato
não terem sido publicitados no portal da Internet
dedicado aos contratos públicos (Portal base)16.

Na sequência de tais recursos veio o plenário da 1.ª
secção do TdC a revogar as decisões da SRATC, em
matéria de contratos de empreitada de obras públicas,
por considerar que não existia a alegada ilegalidade,
ou seja, que a publicitação, conforme prevista no
RJCPRAA não violava qualquer norma ou princípio
referente à publicidade dos procedimentos concursais,
mais concretamente “Ao determinar a publicação
exclusiva em jornal oficial regional, o artigo 27.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A não originou
uma incompatibilidade da solução consagrada na Portaria
n.º 701- E/2008 com a legislação regional mas, antes,
uma lacuna a preencher nos termos gerais [...]”. Outrossim
considerou o TdC que a alegada menor publicidade
adveniente da publicitação apenas no JORAA poderia
interferir no resultado financeiro do contrato, por
ser menor o universo de interessados que tinham
conhecimento do concurso, e por essa via reduzindo
o concorrência17. Razão pela qual na generalidade das

decisões do Plenário da 1.ª secção foi condido o visto
mas com recomendação às entidades adjudicantes
regionais de publicitação dos procedimentos nos termos
do artigo 465.º do CCP, pondo termo à incompatibilidade
técnica entre o sítio do JORAA e o Portal base18.

A. Da inconstitucionalidade do Regime Jurídico
dos Contratos Públicos da Região Autónoma
dos Açores em matéria de contratos de aquisição
de bens e serviços

Se em matéria de contratos de empreitadas de obras
públicas a RAA viu o Plenário da 1.ª secção do TdC
revogar todas as decisões da SRATC que recusaram o
visto com o alegado fundamento de que o artigo 27.º do
RJCPRAA violaria normas e princípios relativos à
publicidade dos concursos, o mesmo já não aconteceu
relativamente aos contratos de aquisição de bens e serviços,
cuja sorte foi substancialmente distinta. Isto é, não só não
foram visados os referidos contratos, como, viu a RAA
questionada a sua competência legislativa e até mesmo
declarado inconstitucional19 o Decreto Legislativo Regional
n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o RJCPRAA,
em tudo o que diz respeito aos contratos públicos
de aquisição de bens e serviços, por ausência de
competência da RAA para legislar nesta matéria.

A questão já havia sido colocada em primeira
instância pela Decisão 1/2017- SRATC20, que veio a
ser confirmada pelo citado Acórdão n.º 19/201721,
ou seja, entendeu o TdC, em ambas as instâncias, que
a RAA apesar de ter competência para a transposição
direta de diretivas europeias, como o fez no caso
concreto ao assumir a transposição da Diretiva
2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 26 de fevereiro22 – Diretiva Contratos – estaria

15 Sendo de notar que as entidades adjudicantes regionais
previstas no artigo 2.º do RJCPRAA são obrigadas ao
cumprimento deste regime com prevalência sobre a demais
legislação de contratação pública nacional, nos termos
do princípio do primado do direito regional. Para maior
desenvolvimento desta questão vide: AAVV. Coord. PAULO

LINHARES DIAS/PEDRO MELO, Comentário ao Regime Jurídico
dos Contratos Públicos na Região Autónoma dos Açores,
Almedina, Coimbra, 2016, pp. 15-16 e FRANCISCO ALMEIDA

DE MEDEIROS, O Direito aplicável aos contratos públicos
de aquisição de bens ede serviços na Região Autónoma
dos Açores, Publicações CEDIPRE Online – 39,
http://www.cedipre.fd.uc.pt, Coimbra, julho de 2020.
16 Por alegada incompatibilidade técnica entre o sítio do
JORAA e o Portal base.
17 Argumento de que discordamos, na medida em que o
JORAA é publicado eletronicamente com a mesma difusão

que o DR, ao mesmo tempo que constitui uma restrição
à autonomia regional, ao diminuir a importância do
instrumento oficial de publicitação dos atos dos órgãos de
governo próprio das Regiões.
18 Entre outros, o Acórdão TdC n.º 6/2017 – 21.MAR-1.ªS/PL,
Acórdão TdC n.º 11/2017 – 4.AbR-1.ªS/PL, Acórdão TdC
14/2017 – 19.AbR-1.ªS/PL em todos relatora Consª HELENA

AbREU LOPES; n.º 15/2017 – 26 de abril – 1.ª SECÇÃO/PLA;
Acórdão TdC n.º 16/2017 – 26 de abril – 1.ª SECÇÃO/PL,
AcórdãoTdC n.º 17/2017 – 26 de abril – 1.ª SECÇÃO/PL,
em todos relator o Cons.º ALbERTO bRáS. Ainda sobre esta
questão vide: PEDRO COSTA GONÇALVES, Direito dos Contratos
Públicos, 3.ª ed., Almedina, Coimbra, 2018, p. 135.
19 Nesta data, ainda sem força obrigatória geral.
20 No âmbito do processo de fiscalização prévia n.º 103/2016-
SRATC. 
21 De 11/07/2017, Processo n.º 11.JUL-1ªS/PL, relatora Consª.
HELENA AbREU LOPES.
22 De resto como consta da exposição de motivos do Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro, e
com consagração expressa no artigo 1.º n.º 1, que veio a
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sujeita ao limite das matérias sobre as quais tem
competência legislativa própria. Não constando do
Estatuto Político- Administrativo da RAA a competência
para legislar em matéria de contratos públicos de
aquisição de bens e serviços23, o RJCPRAA é, na parte
em que o faz, organicamente inconstitucional,
recusando a sua aplicação, nos termos dos artigos 3.º
n.º 3, 277.º n.º 1 e 204.º da Constituição da República
Portuguesa (“CRP”).

Face à desaplicação por inconstitucionalidade
orgânica, foi interposto pelo Ministério Público (MP)
recurso obritório para o TC, ao abrigo da alínea a)
do n.º 1 do artigo 70.º da Lei do Tribunal Constitucional
(LTC), suscitando a fiscalização da constitucionalidade
das normas contidas no artigo 1.º n.os 1 e 2 do
RJCPRAA, tendo o TC, no Acórdão n.º 233/201824,
confirmado tais decisões e julgado inconstitucionais
as referidas normas, por ausência de norma do elenco
do Estatuto Político- Administrativo da RAA que preveja
tal competência, tendo a Região excedido a sua
competência, como se lê do douto aresto25.

Apesar de ainda não ter sido declarada a
inconstitucionalidade com força obrigatória geral,
por não existirem, ainda, três decisões do TC no
mesmo sentido, certo é que ainda que circunscrito
ao caso concreto, o douto aresto, assim como o efeito
repristinatório das normas anteriormente vigentes,
por parte de ambas as instâncias do TdC, colocou a
RAA num “limbo normativo” quanto ao regime
aplicável em matéria de contratos públicos de aquisição
de bens e serviços26, uma das razões porque elegemos
a citada jurisprudência para análise.

B. Da não consideração do Tribunal de Contas
como órgão jurisdicional, em sede de fiscalização
preventiva, pelo TJUE

A eleição do Acórdão TdC n.º 1/201727, para o
presente estudo, resulta essencialmente do facto do
mesmo ter sido extraído da Decisão n.º 7/2016 –
SRATC28, por se inserir no âmbito da citada jurisprudência
em torno do artigo 27.º do RJCPRAA, e ainda da
compatibilidade do artigo 40.º n.os 3 e 5 alínea c)
daquele regime com o artigo 58.º n.º 4 da Diretiva n.º
2014/24/UE, o que determinou o reenvio para o TJUE
para melhor clarificação da (des)conformidade com o
Direito Europeu. Ainda que o efeito decorrente do
reenvio decidido no citado aresto não diga respeito
apenas às Regiões Autónomas, o significado da decisão
daí decorrente, e o facto de ter partido de uma secção
regional do TdC justificou a abordagem do mesmo,
ainda que perfuntoriamente29.

Pelo citado aresto do TdC foi decidido o reenvio
prejudicial para o TJUE tendo por objeto a interpretação
do artigo 40.° n.os 3 e 5 al. c) do RJCPRAA à luz do
artigo 58.º, n.° 4, da Diretiva 2014/24/UE, mais
concretamente para aferir se a exigência de experiência
comprovada, na execução de contratos na RAA30,
seria compatível com os critérios de seleção conforme
previstos na citada norma da Diretiva Contratos. Na
sequência do pedido de reenvio, o TJUE, por despacho
de 25 de abril de 2018, no Processo n.º C- 102/17,
recusou apreciar o pedido do tribunal de contas
português, por entender que, na função de concessão
ou recusa do visto prévio, o TdC não atua como órgão
jurisdicional para efeitos do artigo 267.º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (“TFUE”),
o mesmo será dizer que não reconhece natureza
jurisdicional ao visto prévio do TdC. Esta interpretação
do TJUE vem relançar toda a discussão em torno da
natureza jurídica do visto prévio.

Mais concretamente, o TJUE, ao abrigo do disposto
no artigo 53.° n.° 2 do Regulamento de Processo do
Tribunal de Justiça, recusou o pedido de decisão
prejudicial por ser manifestamente inadmissível, ao

ser julgado não conforme à Constituição. No sentido de
que o RJCPRAA é um “decreto legislativo regional de
transposição” vide: FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS, O Direito
aplicável aos contratos públicos de aquisição de bens ede
serviços na Região Autónoma dos Açores, ob. cit., p. 3.
23 Apesar de ter competência para legislar em matéria de
contratos de empreitadas de obras públicas e concessão
de obras e serviços, nos termos do disposto das als. b) e
c) do n.º 2 do artigo 56.º do Estatuto Político-Administrativo
da RAA, aprovado pela Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, e
alterado pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, e 61/98, de
27 de agosto, e pela Lei 2/2009, de 12 e janeiro.
24 De 2/05/2018, Relator Cons.º TELES PEREIRA, disponível
em: http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/
20180233.html.
25 A decisão foi tomada apenas com o voto de vencido do
Cons.º JOÃO CAUPERS. No sentido da concordância com o
douto aresto vide: FRANCISCO ALMEIDA DE MEDEIROS, O Direito
aplicável aos contratos públicos de aquisição de bens ede
serviços na Região Autónoma dos Açores, ob. cit., p. 6.
26 Versando em particular sobre esta questão: FRANCISCO

ALMEIDA DE MEDEIROS, O Direito aplicável aos contratos
públicos de aquisição de bens ede serviços na Região
Autónoma dos Açores, ob. cit.

27 De 17/017/2017, Processo n.º 1.S/PL, relator Consº. JOSé

MOURAz LOPES.
28 De 26 de setembro, proferida no processo de fiscalização
prévia n.º 51/2016.
29 Para maior desenvolvimento da questão vide o nosso:
“Ainda a propósito da natureza jurídica do visto prévio do
Tribunal de Contas – A perspetiva (correta) da jurisprudência
do TJUE” in Estudos em Homenagem a Rui Pena, RUI

MACHETE/JOSé MATOS CORREIA/AGOSTINHO PEREIRA DE

MIRANDA/PEDRO MELO/NUNO PENA (coord.), Almedina,
Coimbra, 2019, p. 925 e segs.
30 No caso concreto o caderno de encargos exigia uma
experiência mínima de 3 obras realizadas na RAA.
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considerar que no processo principal31 a decisão a
proferir não constitui uma decisão materialmente
jurisdicional: “com efeito, no âmbito do litígio no
processo principal, não é claro que a decisão que será
proferida pelo Tribunal de Contas no processo de
fiscalização prévia da legalidade e do cabimento
orçamental em causa no processo principal se inserirá
numa função jurisdicional, e não numa função
puramente administrativa (v., por analogia, Acórdão
de 19 de dezembro de 2012, Epitropos tou Elegktikou
Synedriou, C- 363/11, EU:C:2012:825, n.° 28)”32.

Durante uma fase mais embrionária do contencioso
“comunitário” discutia- se se a noção de órgão
jurisdicional nacional seria dada pela ordem jurídica
interna ou pelo Direito Europeu, sendo hoje
absolutamente pacífico que cabe ao TJUE essa
qualificação, aliás bem expresso no despacho em
apreço, no seu ponto 31: “[...] A este respeito, há que
recordar que, segundo jurisprudência constante, para
apreciar se o organismo de reenvio tem a natureza
de «órgão jurisdicional» na aceção do artigo 267.°
TFUE, questão que deve ser decidida unicamente no
âmbito do direito da União, o Tribunal de Justiça [...]”.
Sendo certo que até hoje o TJUE não deu nenhuma
noção de “órgão jurisdicional nacional”33, é igualmente
certo que já se pronunciou em diversos arestos sobre
tal, de onde se podem retirar alguns requisitos, de
resto como bem sintetiza o despacho em análise34.

Dos diversos arestos sobre o conceito de “órgão
jurisdicional nacional” para efeitos de reenvio
prejudicial, assim como na doutrina35, podemos extrair

os seguintes requisitos: (i) Origem legal do organismo
– órgão cuja composição e competência seja atribuída
pela lei36; (ii) Permanente37; (iii) Carácter vinculativo
da sua decisão38; (iv) Aplicação de regras de direito39;
(v) Processo sujeito a contraditório40; (vi) Exercício de
função materialmente jurisdicional41.

Não nos sendo possível, num artigo com a exiguidade
do presente, dissecar todos estes pressupostos42,
destacamos porém que intimamente associada à
função materialmente jurisdicional está o critério da
independência, ou seja, para que estejamos perante
um órgão materialmente jurisdicional este deve ser
independente, não só em termos orgânicos, mas
compreendendo também a dimensão da decisão de
conflitos de terceiros em que não é parte. O que não
acontece manifestamente nos casos da fiscalização
preventiva, em que o Plenário da 1.ª secção decide,
em recurso, sobre decisões materialmente
administrativas do mesmo tribunal43.

31 Processo que corre no tribunal do Estado Membro e no
âmbito de qual se suspende a instância para reenvio
prejudicial para apreciação e interpretação à luz do Direito
Europeu.
32 Despacho do TJUE (Oitava Secção), 25 de abril de 2018;
Processo n.º C-102/17.
33 Neste sentido FAUSTO DE QUADROS E ANA GUERRA MARTINS,
ob. cit. p. 60 e MOITINHO DE ALMEIDA, “La notion de juridiction
d’un Etat membre (article 177)” in Mélanges in Hommage
à Fernand Schockweiller, baden-baden, 1999, p. 463.
34 “[...] na aceção do artigo 267.° TFUE, questão que deve
ser decidida unicamente no âmbito do direito da União,
o Tribunal de Justiça toma em consideração um conjunto
de elementos, como a origem legal do organismo, a sua
permanência, o caráter vinculativo da sua jurisdição, a
natureza contraditória do processo, a aplicação, pelo
organismo, das regras de direito, bem como a sua
independência (v., designadamente, Acórdãos de 17 de
setembro de 1997, Dorsch Consult, C-54/96, EU:C:1997:413,
n.° 23; de 19 de dezembro de 2012, Epitropos tou Elegktikou
Synedriou, C-363/11, EU:C:2012:825, n.° 18; e de 27 de
fevereiro de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses,
C-64/16, EU:C:2018:117, n.° 38).”
35 Sobre a noção de órgão jurisdicional nacional, ao longo
dos vários tratados – artigo 177.º do TCEE; 234.º do TUE e

artigo 267.º do TFUE vide: MOITINHO DE ALMEIDA, “La notion
de juridiction d’un Etat membre (article 177)” in Mélanges
in Hommage à Fernand Schockweiller, baden-baden, 1999,
p. 463; RObERTTA GRAPPIOLO, La giurisprudenza della Corte
de Giustizia sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 17 del
Trattato CEE, CDSI, 1992, pp. 63-79; CARLO NIzzO, ´´La
notion de juridiction au sen de l’article 177 : la portée de
l’arrêt JOb CENTRE’’; RDE, 1995, pp. 335-343.
36 Neste sentido o Acórdão Danfoss, Processo n.º 109/88,
de 17/10/89, Col. 1989, p. 3224 ; Acórdão Vaassen-Göbbels,
Processo n.º 61/65, de 30/6/66, Recueil, 1966, p. 395 e
FAUSTO DE QUADROS E ANA GUERRA MARTINS, ob. cit. p. 60.
37 Acórdão Dorsch Consult, Processo n.º C-54/96,
EU:C:1997:413, n.° 23, ponto 26.
38 Dorsch Consult, C-54/96, EU:C:1997:413, n.º 23; de 19
de dezembro de 2012, Epitropos tou Elegktikou Synedriou,
C-363/11, EU:C:2012:825, n.º 18.
39 Acórdão Vaassen-Göbbels, Processo n.º 61/65, de 30/6/66,
Recueil, 1966, p. 395.
40 Acórdão Job Center, Processo n.º C-111/94, de 19/10/95,
Col. 1995, pp. 3361 e segs. e CARLO NIzzO, ́ ´La notion de
juridiction au sen de l’article 177: la portée de l’arrêt JOb
CENTRE’’; RDE, 1995, pp. 335-343.
41 Paradigmaticamente: Acórdão Epitropos tou Elegktikou
Synedriou, C-363/11, EU:C:2012:825, n.º 18.
42 Remetendo de novo para o nosso: “Ainda a propósito
da natureza jurídica do visto prévio do Tribunal de Contas
– A perspetiva (correta) da jurisprudência do TJUE” in
Estudos em Homenagem a Rui Pena, ob. cit., pp. 925 e
segs.
43 Em particular sobre o critério da função materialmente
jurisdicional e da indepência vide o Acórdão TJUE Epitropos
tou Elegktikou Synedriou, Processo n.º C-363/11,
EU:C:2012:825, n.° 19, referente igualmente a um pedido
de reenvio prejudicial do Elegktiko Synedrio que, embora
não tendo a estrutura e composição do TdC, materialmente
exerce as mesmas funções. Ou seja, o referido órgão
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Veio assim o TJUE dar razão àqueles que, como
nós, sustentam que o visto prévio tem natureza
materialmente administrativa44, e que nesta sede o
TdC não atua como órgão jurisdicional45.

1.2. Em sede de apuramento de responsabilidade
financeiras

A. O Acórdão do Tribunal de Contas n.º 1/2021
– a extensão da recorribilidade aos relatórios
de auditoria de onde advenha a imputação de
responsabilidades financeiras

Em sede de jurisprudência sobre o apuramento de
responsabilidades financeiras, torna- se imperioso trazer
à colação o Acórdão TdC n.º 01/202146, por várias
ordens de razões. Desde logo por ser um marco na
jurisprudência do TdC ao admitir a recorribilidade dos
relatórios finais das auditorias, em sede de fiscalização
sucessiva, quando destas advenha o apuramento de
responsabilidades financeiras mas sem prosseguir para
a ação de apuramento das mesmas47. A isto acresce,
e no que toca ao tema objeto do presente artigo, dá- se
a feliz coincidência, de ter por base um recurso interposto
pelo Vice Presidente da Câmara Municipal do Funchal,
de uma decisão da SRMTC. No caso em apreço está

em causa uma decisão que aprovou um relatório de
auditoria48 que teve por objeto o contrato de empréstimo
de médio/longo prazo para aplicação em obras de
habitação social e comparticipação em obras
cofinanciadas, celebrado entre o Município do Funchal
e a Caixa Geral de Depósitos (“CGD”) e que havia sido
sujeito a fiscalização preventiva49. Na sequência da
matéria de facto apurada em sede de fiscalização
preventiva foi ordenada uma auditoria50 ao município
em causa, onde vieram a ser apuradas ilegalidades que
determinariam eventuais responsabilidade financeiras.
Em concreto, foram identificadas as ilegalidades que
configuram a eventual prática de infrações financeiras
previstas e punidas pelo artigo 65.º n.º 1 al. b) da LOPTC,
sendo imputáveis, nos termos do artigo 61.º n.º 4 da
LOPTC, aplicável in casupor força do disposto no artigo
67.º n.º 3, do mesmo diploma, que vieram porém a
ser relevadas51.

Contudo, a singularidade do citado aresto não reside
na matéria subjacente, nem é de resto essa a razão
de ser da nossa atenção sobre ele, mas antes na
inovação da adminissibilidade do recurso de uma
decisão sobre um relatório de auditoria, em contradição
com o disposto no artigo 96.º n.º 2 da LOPTC, que
prevê que não cabe recurso das deliberações que
aprovem relatórios de verificação de contas ou de
auditoria, salvo, quanto a estes, no que diz respeito
à fixação de emolumentos e demais encargos52. Porémhelénico de fiscalização de legalidade financeira do Estado

funciona através da figura de comissários do Elegktiko
Synedrio junto dos ministérios, e têm competência para a
aprovação prévia das despesas. I.e., uma função
materialmente idêntica à do Visto Prévio do TdC, razão
de ser da analogia e remissão para o citado aresto.
44 Na defesa da natureza administrativa do visto prévio:
JOÃO CAUPERS, “A Administração entalada: não feche o
Tribunal de Contas as portas que o legislador abriu!”,
Cadernos de Justiça Administrativa (CJA), n.º 33, 2002 cit.,
p. 8; TIAGO DUARTE, “Tribunal de Contas, visto prévio e
tutela jurisdicional efetiva? Yes we can!”, CJA, n.º 71, 2008,
p. 33; e DIOGO DUARTE CAMPOS/PEDRO MELO, “Visto do
Tribunal de Contas, Alguns Problemas”, cit., p. 31, ainda
que estes últimos não considerem esta a questão essencial
para o tema em análise, na nota 14, acabam por fundamentar
a sua posição.
45 Em sentido contrário e mais recentemente vide: LICíNIO

LOPES MARTINS/PEDRO MATIAS PEREIRA, “Jurisdição Financeira,
A fiscalização da legalidade das despesas públicas pelo
Tribunal de Contas, in Boletim de Ciências Económicas
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n.º
35 e a doutrina ai citada.
46 De 12/01/2012, Processo n.º 1.ª S/PL, relator Cons.
FERNANDO OLIVEIRA E SILVA, Processo n.º 04/19-AUD/FP,
disponível em: https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/
acordaos/1spl/Documents/2021/ac001-2021-1spl.pdf.
47 A nossa abordagem é meramente preambular. Para
maiores desenvolvimentos vide a anotação feita nesta
edição especial por DIOGO DUARTE CAMPOS/LEONOR

VASCONCELOS.

48 Por sinal da aqui homenageada, Conselheira LAURA

TAVARES DA SILVA, no Processo n.º 2/2019, referente à auditoria
SRMTC04/19-Aud/FP.
49 O processo de fiscalização prévia em referência foi
apreciado em sessão extraordinária de 19 de março de
2019, tendo sido recusado o visto ao contrato, conforme
Decisão n.º 2/FP/2019, da SRMTC, tendo desta decisão
sido interposto recurso ordinário para o Plenário da 1.ª
Secção, ao abrigo dos artigos 96.º, n.º 1, al. a), 97.º e 109.º
da LOPTC, o qual foi julgado totalmente improcedente,
pelo Acórdão n.º 22/2019 – 1.ªS/PL, de 10 de julho, sendo
mantida a decisão de recusa do visto ao contrato em apreço,
ao abrigo do artigo 44.º, n.º 3, als. b) e c) da LOPTC.
50 A concretização da referida auditoria foi determinada
pela Decisão n.º 2/FP/2019, de 19 de março, com vista
ao “apuramento de responsabilidades financeiras indiciadas
no âmbito do processo de visto n.º 2/2019, respeitante ao
contrato do empréstimo de médio/longo prazo para
aplicação em obras de habitação social e comparticipação
em obras cofinanciadas, celebrado entre o MF e a CGD,
S.A., a 10 de janeiro de 2019, no valor de 7.569.990€”.
51 Cfr. ponto 2 da matéria de facto assente do acórdão em
apreço: “relevar a responsabilidade financeira sancionatória
imputável pela factualidade enunciada nos pontos 3.1.1
a 3.1.4, ao abrigo do disposto no art.º 65.º n.º 9 als. a) a
c), da LOPTC.”
52 Sublinhado nosso, de resto na esteira do próprio acórdão
(cfr. ponto 7 do direito).
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a singularidade desta decisão não se queda por aqui,
na medida em que a mesma resultou da não aplicação
da citada norma do artigo 96.º n.º 2 da LOPTC, por
inconstitucionalidade material, por violação do
princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado
no artigo 20.º da CRP. O plenário da 1.ª secção do
TdC veio, assim, confirmar a decisão de admissibilidade
do recurso pela SRMTC, ao não aplicar o artigo 96.º
n.º 2 da LOPTC por inconstitucionalidade, na medida
em que coertava a tutela jurisdicional efetiva, por
estarem em causa imputações do cometimento de
ilegalidade por parte dos visados, sem que se pudessem
defender, na medida em que as responsabilidades
financeiras haviam sido relevadas. Porém, e sem que
isso se traduza num demérito para a decisão em apreço,
fá- lo a respaldo do Acórdão do TC n.º 812/2017, de
30 de novembro, que havia decidido “julgar
inconstitucional a norma ínsita no artigo 96.º n.º 2 da
LOPTC, no sentido que estabelece a irrecorribilidade
das deliberações da 2.ª Secção que aprovem relatórios
de verificação de contas ou de auditoria quando os
mesmos emitam e apliquem juízos de censura aos
visados e responsáveis financeiros”53.

Pese embora a decisão em apreço se restrinja às
deliberações do TdC que aprovem relatórios de
verificação de contas ou de auditoria, em que estejam
em causa o apuramento de responsabilidade
financeiras, e que estas não tenham prosseguido para
ação de apuramento das respetivas responsabilidades54,
caso em que estaria assegurada a tutela jurisdicional
efetiva, não deixa de ser um marco importante na
jurisprudência do TdC, e quiçá a abertura da porta
à tão reclamada tutela jurisdicional efetiva dos
administrados para os casos em que dos citados
relatórios resultem atos administrativos lesivos dos
direitos subjetivos e interesses legalmente protegidos55.

2. As Autarquias Locais na jurisprudência do Tribunal
de Contas

2.1. A fiscalização preventiva das Autarquias Locais

No que concerne à fiscalização preventiva das
autarquias locais, elegemos como jurisprudência
relevante o Acórdão TdC n.º 18/202056 e o Acórdão
TdC n.º 22/202057, que fizeram “correr muita tinta”58,
incluindo pela pena “clarificadora” do legislador59,
na medida em que, em ambos os casos, estava em
causa, no essencial60, a aplicabilidade do Decreto- Lei
n.º 111/2012, de 23 de maio, que aprova o Regime
Jurídico das Parcerias Público- Privadas (“RJPPP”)
às autarquias locais e ao respetivo setor público
empresarial. I.e., em ambos os processos, em primeira
instância, o mesmo será dizer na decisão da 1.ª secção
em subsecção, foi recusado o visto aos referidos
contratos, por terem sido preteridas formalidades
procedimentais ao abrigo do RJPPP, razão pela qual,
a par de outras questões, as autarquias recorrentes
colocaram o ênfase na inaplicabilidade do RJPPP na
versão sua versão originária. Porém quer o Acórdão

53 Para maiores desenvolvimentos da doutrina do Acórdão
do TC no caso em apreço vide: DIOGO DUARTE CAMPOS/
LEONOR VASCONCELOS, neste número.
54 No caso concreto, por terem sido relevadas essas
responsabilidades.
55 No sentido da tutela jurisdicional efetiva no controlo da
legalidade (se bem que nalguns dos casos em sede de
fiscalização preventiva) vide: DIOGO DUARTE CAMPOS/PEDRO

MELO, “Visto do Tribunal de Contas, Alguns Problemas” in
Revista de Direito Público e Regulação, CEDIPRE, n.º 5,
2010, p. 27; JOÃO CAUPERS, “A administração entalada: não
feche o Tribunal de Contas a porta que o legislador abriu”
in CJA, n.º 33, 2002, p. 8; PAULO LINHARES DIAS, “Reflexão
para a delimitação da fronteira entre o controlo da legalidade
administrativa e financeira” in CJA, n.º 119, 2016, p. 15;
RUI MEDEIROS, “A proteção processual do adjudicatário em
face da recusa de visto no âmbito da fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, in RCP, CEDIPRE, n.º 1, 2011, p. 31
e TIAGO DUARTE, “Tribunal de Contas, visto prévio e tutela
jurisdicional efetiva? Yes we can!, CJA, n.º 71, 2008, p. 32. 

56 De 01/04/2020 1.ª S/PL, Relator Cons.º ALzIRO ANTUNES

CARDOSO, em recurso ordinário, interposto pelo Município
de Lisboa, do Acórdão n.º 1/2019, da 1.ª Secção, em
Subsecção, que recusou o visto, ao abrigo das alíneas a),
b) e c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC, a um contrato
designado como «Contrato de Concessão relativa ao
financiamento, conceção, projeto, construção/reabilitação,
conservação e exploração de bens imóveis do Município
de Lisboa, no âmbito do “Programa Renda Acessível”, sitos
na Rua de S. Lázaro».
57 De 22/04/2020, 1.ª S/PL Relator Cons.º MáRIO MENDES

SERRANO, em recurso ordinário interposto pela “Gestão de
Obras do Porto, E.M.” para o Plenário da 1.ª Secção, do
Acórdão n.º 3/2019, de 1/2/2019, da 1.ª Secção, em
Subsecção, que recusou o visto, ao abrigo das alíneas a),
b) e c) do n.º 3 do artigo 44.º da LOPTC ao «Contrato para
a reconversão e exploração do Antigo Matadouro Industrial
do Porto».
58 Muitas foram as notícias em torno da posição do autarca
de Lisboa a propósito do Programa Renda Acessível, e do
presidente da Câmara Municipal do Porto, a propósito da
decisão referente ao antigo Matadouro Industrial daquela
cidade, levando mesmo a uma declaração conjunta
relativamente à posição do TdC em relação a ambas as
autarquias: “Medina e Moreira afirmam que querem
governar, mas o Tribunal de Contas nem sempre deixa.
Em Lisboa está em causa o Programa de Renda Acessível
e no Porto o projeto para o antigo matadouro.”, podia ler-
se num título da agência noticiosa Lusa de 13 de dezembro.
59 Através do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro.
60 Isto sem prejuízo da qualificação de cada um dos
contratos, que foi colocada em ambos os recursos, e da
respetiva sujeição à fiscalização prévia do TdC, que foi
colocada como questão prévia no Acórdão TdC n.º 22/2020.
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TdC n.º 18/2020, quer o Acórdão TdC n.º 22/2020,
este último com maior desenvolvimento, mantêm a
qualificação dos contratos e sustentam a posição do
tribunal a quo, o mesmo se dizendo quanto à sujeição
das autarquias e dos respetivos setores empresariais
ao n.º 2 do Decreto- Lei n.º 111/2012, de 23 de maio,
na sua redação originária, i.e., antes da clarificação
operada pelo Decreto- Lei n.º 170/2019, de 4 de
dezembro61. O mesmo será dizer que em ambos os
citados arestos foi mantida a interpretação da primeira
instância quanto ao âmbito de aplicação objetiva e
subjetiva do RJPPP.

De igual modo, os dois acórdãos foram alterados
por via da aplicação da lei no tempo do Decreto- Lei
n.º 170/2019, de 4 de dezembro, mesmo com todas
as vicissitudes em torno da sua vigência62, conforme
muito bem sintetiza o Acórdão TdC n.º 22/202063. Ou

seja, o provimento dos recursos com a consequente
alteração dos Acórdãos TdC n.º 1/2019 e n.º 3/2019,
resptivamente pelos Acórdão TdC n.º 18/2020 e n.º
22/2020, não decorreram de uma interpretação distinta
sobre o âmbito de aplicação objetivo e subjetivo do
RJPPP por parte do tribunal ad quem, e com a
consequente necessidade de observância da tramitação
aí prevista, mas tão somente dos efeitos da aplicação
da lei no tempo, da norma interpretativa do Decreto- Lei
n.º 170/2019, cuja cessação de efeitos determinada
pela Resolução da AR n.º 16/2020, mas que só teve
efeitos ex tunc, como tal sem aplicação aos casos
concretos.

2.2. O apuramento das responsabilidades financeiras
dos eleitos locais

Por via do artigo 248.º da Lei n.º 42/2016, de 28
de dezembro64, foi alterado o n.º 2 do artigo 61.º da
LOPTC, que se traduziu, em relação aos titulares dos
órgãos executivos das autarquias locais, num aditamento
ao concernente tipo de ilícito de duas circunstâncias
de que se passa a fazer depender a respetiva
punibilidade, a caracterizar como condições objetivas
de punibilidade. I.e., em concreto, para que tais titulares
dos órgãos autárquicos incorram em responsabilidade
financeira passa a exigir- se, suplementarmente, que:
(i) não tenham ouvido as estações competentes; ou
(ii) as tenham ouvido e sido esclarecidos por estas em
conformidade com as leis, mas ainda assim hajam
adotado resolução diferente, conforme o disposto no
artigo 36.º do Decreto n.º 22257, de 25/2/1933, para
que remete a citada norma da LOPTC, e que já se
aplicava anteriormente aos membros do Governo.
Esta alteração legislativa ocorrida em 2017, e sem
prejuízo do que se dirá, igualmente, sobre a sua
aplicação no tempo, resultou na reposição, por via
legislativa, do princípio da igualdade, ao sujeitar os
órgãos executivos da administração local aos mesmos
pressupostos de punibilidade do que os órgãos
executivos das administrações regional e central.
Desigualdade esta, que além da lei, a jurisprudência
do TdC acentuava, ao dar como provados factos

61 Sendo igualmente de notar a fundamentação do Acórdão
TdC n.º 22/2020, quanto às normas interpretativas e o
efeito retroactivo das lei interpretativas: cfr. parágrafos 66
a 70 do douto aresto e parágrafos 116 a 118 do Acórdão
TdC n.º 18/2020.
62 Recorde-se que houve uma “rejeição parlamentar” dos
efeitos do Decreto-Lei n.º 170/2019, pelo que foi aprovada
a Resolução da AR n.º 16/2020, que por seu turno fez
cessar a vigência daquele diploma e estabeleceu a
repristinação do regime da versão originária do RJPPP.
63 Que no seu parágrafo 83 dispõe: “do que vimos de expor
extrai-se que a incidência temporal das várias versões do
RJPPP, na sua aplicação a municípios e regiões autónomas
ou entidades por estes criadas,deve ser analisada numa
lógica de aplicação de leis no tempo.
a) Inicialmente temos o regime da versão originária do
RJPPP (Decreto-Lei n.º 111/2012), que consentia uma
interpretação de que resultava a aplicabilidade a essas
entidades do RJPPP – e, em particular, dos (especialmente
exigentes) pressupostos do lançamento e adjudicação de
parcerias público-privadas, estabelecidos no artigo 6.º n.º
1, do diploma (regime esse que não foi essencialmente
afetado pelas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
84/2019);
b) Depois temos o regime da revisão do RJPPP operada
pelo Decreto-Lei n.º 170/2019, o qual determinou a
inaplicabilidade às referidas entidades do RJPPP, com
efeitos a retroagir à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º
111/2012 (como decorria do novo artigo 2.º-A do RJPPP,
introduzido pelo Decreto-Lei n.º 170/2019, reforçado pelo
disposto no n.º 6 do artigo 7.º deste diploma) – pelo que,
mesmo no domínio da interpretação referida em a), deixou
de se aplicar àquelas entidades todo o regime do RJPPP
desde o seu início, quer os contratos de parceria tenham
sido celebrados na vigência da versão originária do RJPPP,
quer esses contratos tenham sido celebrados na vigência
da versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 170/2019;
c) Finalmente temos o regime resultante da cessação da
vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, determinada pela
Resolução da AR n.º 16/2020, a qual também estabeleceu
a repristinação do regime da versão originária do RJPPP

(Decreto-Lei n.º 111/2012), mas com efeitos apenas para
o futuro (ou seja, a partir da data da publicação da Resolução,
em 19/3/2020) – pelo que voltou a ser possível a
interpretação referida em a), em termos da aplicabilidade
às entidades em causa da versão originária do RJPPP, mas
estando vedada essa aplicação aos contratos de parceria
celebrados anteriormente à data da publicação da Resolução
(e, igualmente, aos processos de parceria iniciados antes
dessa data e ainda não concluídos), por força do efeito ex
nunc daquela repristinação, que assim estendeu até essa
data a anteriormente operante inaplicabilidade do RJPPP
a tais entidades.”
64 Lei do Orçamento de Estado (LOE) para 2017.
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tendentes a demonstrar que os eleitos locais tinham
a formação adequada para entender e reger- se de
acordo com o complexo bloco normativo que se aplica
à administração pública65, o que não era exigido para
os membros dos governos central e regionais.

Por seu turno, a alteração ao n.º 2 do artigo 61.º
da LOPTC, no sentido de reforçar os pressupostos
objetivos de punibilidade e de equiparar os titulares
dos órgãos executivos das autarquias aos membros
do governo, sendo claramente salutar, não deixa de

colocar algumas questões à jurisprudência do TdC e
que se prendem com a aplicação da lei no tempo,
mais concretamente com o princípio da aplicação da
lei penal mais favorável e se esta abrange também a
responsabilidade financeira reintegratória.

No que toca à primeira questão, a jurisprudência
do TdC tem sido unânime em reconhecer que, no
toca à responsabilidade financeira sancionatória, até
por via da remissão direta do n.º 4 do artigo 67.º da
LOPTC, aplicam- se os princípios do processo penal,
e como tal a aplicação retroativa das alterações ao
n.º 2 do artigo 61.º da LOPTC. Neste âmbito consideram
que da nova dupla exigência, de onde resulta uma
restrição da extensão do âmbito dos factos sancionáveis
em termos de responsabilidade financeira, decorre
que as correspondentes condutas que tenham sido
praticadas antes dessa lei nova (“LN”), e anteriormente
qualificáveis como infrações financeiras (sem verificação
daquelas condições objetivas de punibilidade), deixam
de ser como tal qualificadas, sendo arredado o seu
sancionamento, ainda que tais condutas já tenham
sido objeto de condenação transitada em julgado –
por força do disposto no artigo 29.º n.º 4 in fine, da
Constituição, e no artigo 2.º n.º 2 do Código Penal,
mas apenas relativamente à responsabilidade financeira
sancionatória, por via da citada remissão expressa do
n.º 4 do artigo 67.º da LOPTC66.

Já no que tange à aplicação retroativa da dupla
condição de punibilidade prevista no n.º 2 do artigo
61.º da LOPTC, à responsabilidade financeira
reintegratória, e por essa via o afastamento das
condições de reintegração por infrações cometidas
antes da entrada em vigor da lei nova (“LN”), também
tem sido posição uniforme da jurisprudência do
TdC que esta não tem aplicação retroativa quanto à
responsabilidade financeira reintegratória. Para o efeito
tem- se estribado na jurisprudência dominante de que
a responsabilidade financeira reintegratória tem natureza
ressarcitória e que, como tal, se aplicam as regras da
responsabilidade civil, não havendo lugar à invocação
dos princípios do processo penal e, em concreto, a
regra do artigo 2.º n.º 2 do Código Penal, da aplicação
da lei mais favorável. Neste sentido o citado Acórdão
TdC n.º 13/2018, no parágrafo 14, refere que: “a
LOPTC, no seu Capítulo V, sob a epígrafe «Da efetivação
de responsabilidades financeiras», integra um conjunto
de preceitos que permitem estabelecer uma clara
distinção entre a responsabilidade financeira
reintegratória, tratada especificamente na Secção II
(artigos 59.º a 64.º), e a responsabilidade financeira
sancionatória, sobre a qual rege a Secção III (artigos
65.º a 68.º). Tal distinção resulta, desde logo, da
diferente natureza das consequências que advêm para

65 A título de exemplo o Acórdão TdC n.º 1/2011-3.ª Secção,
relator Cons.º MORAIS ANTUNES, extraído do Processo n.º
02/2008-JRF da SRMTC, cfr. ponto 34 dos factos dados
como provados: “os demandados [...] conheciam as normas
que regem o recurso ao crédito pelas autarquias. Ao mesmo
tempo que no que toca aos elementos subjetivos se refere:
No que concerne à avaliação da culpa e a graduação das
sanções aplicadas na 1ª instância, nenhuma censura nos
merece a sentença recorrida, na qual se procedeu a uma
criteriosa análise do circunstancialismo em que se
verificavam os ilícitos e que justificaram ter-se entendido
que as condutas dos responsáveis foram negligentes”. No
mesmo sentido o Acórdão TdC n.º 8/2011-09/11/2011-3.ª
Secção-PL, relatora Consª HELENA FERREIRA LOPES, sobre o
erro sobre a proibição da conduta refere que: “os Recorrentes
tinham, assim, um dever especial de conhecer as normas
jurídicas que regulam a administração e gestão de dinheiros
públicos, e de cumprir e fazer cumprir a lei, sendo-lhes,
por isso, aplicável o regime mais severo, ou seja, o regime
do art.º 17.º do Código Penal. Este dever especial, ao invés
do alegado pelos Recorrentes, não contende com o princípio
da igualdade previsto no artigo 13.º da CRP, já que aquele
respeita às funções inerentes aos cargos desempenhados
pelos Demandados, o que os diferencia dos cidadãos que
não exercem funções de administração e gestão de dinheiros
públicos”. Ou ainda o Acórdão TdC n.º 13 RO-JRF/2014
– 3.ª Secção, relator Cons.º JOÃO AVEIRO PEREIRA, onde se
pode ler na fundamentação igualmente sobre o erro e a
culpa: “ora sendo profissionais autárquicos experientes –
respectivamente presidente da Câmara havia 20 anos e
director administrativo e financeiro durante 10 anos (facto
P1) –, era exigido aos recorrentes que não se ficassem
pelas di l igências sumárias que efectuaram, que
não decidissem a dita alteração do posicionamento
remuneratório enquanto não estivesse suficientemente
esclarecida a sua legalidade. Na dúvida, tinham obrigação
de sobrestar na decisão enquanto a fase da divergência
interpretativa não evoluísse para um competente e definitivo
esclarecimento. Até porque a ignorância ou má interpretação
da lei não justifica a falta do seu cumprimento nem isenta
as pessoas das sanções nela estabelecidas – art.º 6.º do
Código Civil”. Este mesmo tipo de considerações, com a
desvalorização absoluta da necessidade de agir de acordo
com informações técnicas adequadas – ouvir as estações
competentes – era muito frequente na jurisprudência
anterior a 2017, no que diz respeito ao apuramento de
responsabilidade financeira dos autarcas, transferindo para
estes o ónus do conhecimento técnico, que a jurisprudência
do TdC presumia existir.

66 Neste sentido o Acórdão TdC n.º 13/2018 3ª S/PL de
17/10/2018, relator Cons.º MáRIO MENDES SERRANO.
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quem incorre numa e noutra dessas modalidades de
responsabilidade financeira: a responsabilidade
reintegratória gera a condenação do responsável na
reposição de quantias objeto das infrações cometidas
(cfr. artigos 59.º, n.º 1, e 60.º da LOPTC) e a
responsabilidade sancionatória determina a aplicação
de multas (cfr. artigos 65.º, n.º 1, e 66.º, n.º 1, da
LOPTC), sendo que as duas responsabilidades podem
ser cumulativas, uma vez que «[a] aplicação de multas
não prejudica a efetivação da responsabilidade pelas
reposições devidas, se for caso disso», de acordo com
o disposto no n.º 6 do artigo 65.º da LOPTC”. Para
concluir que a divergência de regime se aplica também
ao regime supletivo, sendo que o artigo 67.º n.º 4 da
LOPTC, referente à responsabilidade sancionatória,
remete para a aplicação do disposto nos títulos I e II
da parte geral do Código Penal. Enquanto que, por
seu turno, no que toca à responsabilidade civil
reintegratória, apenas se encontra uma remissão para
o Código Civil em matéria de juros de mora, no que
é entendido como mais um argumento a favor da
natureza meramente ressarcitória desta67. Refira- se
ainda que o TdC também entende que não é de aplicar
o regime previsto no artigo 61.º n.º 2 da LOPTC,
nomeadamente a sua versão após a Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro, às infrações previstas no
artigo 66.º da LOPTC. Ou seja, das infrações ditas
“autónomas”, que constituem mecanismos dissuasores
de omissões ou punição de comportamentos
que manifestem desrespeito para com o TdC,
distinguindo- se, por isso, dos pressupostos da
responsabilidade financeira sancionatória, logo não
tendo aplicação retroativa às infrações praticada
anteriormente à entrada em vigor das referidas
alterações68.

67 No mesmo sentido, PAULO MOTA PINTO «Dimensão civilista
ou ressarcitória da responsabilidade financeira reintegratória»
in conferência proferida no quadro do ciclo de seminários
promovido pelo Tribunal de Contas sobre o tema Relevância
e Efetividade da Jurisdição Financeira no Século XXI, em
29 de dezembro de 2017, citada no parágrafo 20 do Acórdão
TdC n.º 13/2018 3.ª S/PL de 17/10/2018.
68 Neste sentido o Acórdão TdC n.º 4/2018 3.ª S/PL, de
10/04/2018, relator Cons.º JOSé MOURAz LOPES.
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