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normas dos artigos 80º, n.º 1, 81º, n.ºs 1 e 2, 86º, n.º 1, alínea c), 191º, n.º 1,
alínea b) e 194º do Decreto-Lei n.º 197/99, relacionadas com “aquisição de bens
e serviços” e a escolha do procedimento adequado em função do montante da
despesa.

Conselheiro Relator: Mota Botelho

Tribunal de Contas
Transitada em julgado

SENTENÇA Nº 12/2011

(Processo nº 4 JC/2010)

I – RELATÓRIO

1. O Exmo. Magistrado do Ministério Público requereu, ao abrigo do
disposto nos artigos 57º, n.º 1, 58º, n.ºs 1 e 2, 61º, 65º, 89º, 90º,
n.º 1, alínea d), e 94º, n.º 3, da Lei nº 98/97, de 26 da Agosto, em
processo de julgamento de contas, o julgamento dos Demandados
Ana Paula Pereira Gonçalves, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração (CA) do Hospital de Faro, António
Miguel Ventura Pina, na qualidade de Vogal do Executivo do mesmo
CA e de Maria Helena Marques Pereira Branco Gomes, na qualidade
de Directora Clínica do mesmo CA, e ainda de uma Demandada,
cujo procedimento por responsabilidade sancionatória foi julgado
extinto, ao abrigo do disposto na alinea d) do n.º 2 do art. 69º da
citada Lei, imputando-lhes a prática de duas infracções financeiras
sancionatórias previstas na al. b) do nº 1 do artigo 65º ainda da Lei
n.º 98/97 e puníveis nos termos do nº 2 do mesmo artigo.
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Articulou, para tal, que:
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● A 2ª Secção do Tribunal de Contas empreendeu uma Auditoria
Financeira, sob a forma de Verificação Externa de Contas, ao Hospital
de Faro (HF), incidindo sobre a gerência de 2007.
● No termo da auditoria foi elaborado o Relatório nº 21/09, que
exprime os resultados obtidos, tendo sido devidamente aprovado em
sessão de subsecção da 2ª Secção em 29 de Junho de 2009.
● Do ponto 8.3. a fls. 63 do RA, ficou a constar a ―demonstração
numérica‖ das operações que integram o débito e o crédito, com
evidência dos saldos de abertura e de encerramento referente ao
exercício analisado (2007), da responsabilidade do órgão executivo do
Hospital de Faro, como segue:
Quadro I – Ajustamento – Gerência de 2007
Unid. euros

Débito
Saldo da gerência anterior
Recebido na gerência
Total

Crédito
58.240
130.165.099
130.223.339

Saído na gerência
Saldo para a gerência seguinte
Total

130.167.454
55.885
130.223.339

Fonte: Documentos de prestação de contas

● Do ponto 8.4. a fls. 64 do RA, ficou a constar a ―documentação dos
fluxos de caixa‖ que evidenciaram uma variação de caixa negativa (—
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2.355,00 Euros) conforme mapa seguinte:
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Quadro II – Demonstração de fluxos de caixa – método indirecto
(em euros)

Actividades operacionais:
Res ultado líquido do exercício

-6.607.151

Ajus tam entos :
Am ortizações

3.356.708

Provis ões

0

Res ultados financeiros

16.560

Dim inuição das dívidas de terceiros

4.424.121

Dim inuição das exis tências

37.271

Dim inuição das dívidas a terceiros

1.826.895

Dim inuição dos proveitos diferidos

70.428

Aum ento dos acrés cim os de cus tos

235.343

Fluxos das actividades operacionais [1]

3.111.655

Actividades de investimento:
Im obilizações corpóreas

1.640.861

Juros e proveitos s im ilares

36.701
1.677.561

Pagam entos res peitantes a:
Inves tim entos financeiros

0

Im obilizações corpóreas

4.963.616

Im obilizações incorpóreas
4.963.616
Fluxos das actividades de investimento [2]

-3.286.055

Actividades de financiamento:
Subs ídios e doações

192.185
192.185

Pagam entos res peitantes a:
Juros e cus tos s im ilares

20.141
20.141

Fluxos das actividades de financiamento [3]

172.045

Variação de caixa e s eus equipam entos [4] = [1] + [2] + [3]

-2.355

Efeito das diferenças de câm bio

0

Caixa e s eus equivalentes no início do período

58.240

Caixa e s eus equivalentes no fim do período

55.885

Fonte: Elaboração própria com base dos documentos de prestação de contas

● Do ponto 8.6. a fls. 65 do RA, ficou a constar um juízo sobre as
aludidas ―contas de gerência‖ que, pelas razões ali expressamente
referidas, foi de ―favorável com reservas‖, com o sentido atribuído, a
esta expressão, em auditoria financeira.

● O Ministério Público (MP), em conformidade com o disposto no artº.
90º n.º 1 al. d) da LOPTC, manifesta o seu parecer no sentido da
homologação,

pelo

Tribunal,

das

aludidas

―demonstrações

financeiras‖, incluindo os respectivos saldos de abertura e de
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encerramento, nas contas daquela gerência.
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● Os demandados (A/B/C), conjuntamente com outros responsáveis1,
integravam o Conselho de Administração (CA) do Hospital de Faro
(HF), durante a gerência analisada.
● Mais concretamente, a demandada Ana Paula Pereira Gomes (A),
durante todo o período (de 01/01/07 a 31/12/07): o demandado
António Miguel Ventura Pina (B), de 16/08/07 a 31/12/07 e a
demandada Maria Helena Marques Pereira Branco Gomes (C), de
10/02/07 a 31/12/07.
● Por seu turno, Ilda Maria Justino de Jesus Costa, desempenhou as
funções de Chefe de Divisão do Serviço de Aprovisionamento, durante
aquela gerência, uma vez que cessou as aludidas funções em 14 de
Janeiro de 2008.
● Os demandados, enquanto membros do CA do HF e Ilda Maria
Justino de Jesus Costa, enquanto proponente, aprovaram a celebração
de diversos procedimentos, por ―ajustes directos‖ mensais, para a
aquisição de serviços médicos na especialidade de ―Ortopedia‖ (cfr.
artº. 61º n.ºs 1 e 4 da LOPTC).
● Isso aconteceu entre Dezembro de 2006 e Fevereiro de 2008 com
fundamento em pretensos motivos de ―urgência imperiosa‖ com
expressa invocação do disposto no artº. 86º nº 1 al. c) do Dec-Lei nº
197/99 de 08/06, então ainda vigente, no montante total de
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469.141,20 Euros.
1

Que não foram demandados, apenas por terem pago, ou se encontrarem a pagar, em regime prestacional, as
respectivas “multas sancionatórias”, aplicadas pelo Ministério Público, logo após a aprovação do RA,
encontrando-se já extinto o procedimento relativamente a dois desses responsáveis: José Eusébio Palma
Pacheco e Maria Filomena do Rosário Rafael Martins e um terceiro (Francisco Manuel Dionísio Serra) estar
a pagar a multa em 15 prestações mensais.
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● Tais situações ocorreram, no ano de 2007, concretamente, nos
―Processos de Aquisição‖, a seguir mencionados:
250/07; 292/07; 376/08; 445/07; 494/07; 555/07; 605/07;
641/07; 668/07; 755/07; 856/07; 883/07 e 916/07, no total de
464,141,20 Euros, conforme melhor se demonstra pelo quadro
seguinte:

Quadro 4- Aquisição de serviços médicos – Ortopedia2
Unid euros
N.º do
processo

250
292
376
431
445
494
555
605
641
688
755
856
883
916

Tipo de procedimento / fundamento
legal

AD
AD
AD
CP
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

Prestador do Serviço

c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
Clinica Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria
c) n.º 1, art.º 86 DL 197/99, deClinica
8 de Junho
Dr. Nuno Alegria

Valor da
adjudicação

Data de abertura
do procedimento

20.390
35.046
35.046
37.913
42.692
54.799
637
56.074
52.888
18.797
23.004
36.126
55.728
469.141

26-02-2007
21-03-2007
19-04-2007
13-06-2007
23-05-2007
28-06-2007
16-07-2007
10-08-2007
24-08-2007
14-09-2007
16-10-2007
05-12-2007
18-12-2007
24-01-2008

Data da
adjudicação

26-02-2007
21-03-2007
19-04-2007
19-03-2008
23-05-2007
28-06-2007
16-07-2007
10-08-2007
24-08-2007
14-09-2007
16-10-2007
05-12-2007
18-12-2007
24-01-2008

Data de
encomenda

02-02-2007
14-03-2007
02-04-2007
01-04-2008
07-05-2007
14-06-2007
16-07-2007
30-07-2007
14-08-2007
27-08-2007
03-10-2007
13-11-2007
05-12-2007
31-12-2007

Data da realização do
serviço

Janeiro
Fevereiro
Março
MARÇO-SET DE 2008
Abril
Maio
Junho
20 de junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Fonte: Elaboração própria, com base em informação recolhida em trabalho de campo no HF

● Acresce que, quando foi autorizada a abertura e feita a adjudicação
dos procedimentos de aquisição, destes serviços, por ―ajuste directo‖,
os trabalhos a contratar já haviam sido prestados3.
● Não foi, portanto, respeitada a regra legal sobre as fases da
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realização

da

despesa

pública,

designadamente,

por

falta

de

―autorização prévia‖ (cfr. artº. 42º nºs. 1 e 6 als. a) e b) da Lei nº
2

Este mapa foi elaborado tendo em conta apenas os elementos referentes ap exercício analisado (2007).
A abertura do procedimento e a adjudicação foram, aliás, feitas na mesma data.

3
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