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Processo n.° 143/PV/15
Em Sessao Dietria de Visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo
registado e autuado sob o niimero em epigrafe, referente ao Contrato de

Compra e Venda da Residencia Oficial da Embaixada da Republica de
Angola no Brasil/Brasilia, celebrado entre o Sr. Paulo Roberto Silva de
Andrade, de Nacionalidade brasileira, portador da Carteira de Identidade
n.° 38.629/D - CREA-MG e CPF n.° 259.256.106-44 e sua esposa Sr.a
Marcia Aparecida Alves de Oliveira Andrade, ambos residentes na Rua Aida
Viana, 346, Abaete/MG, doravante denominados Vendedores e a Embaixada
RepUblica de Angola no Brasil, sito na SHIS QL 06, Con junto 05 Casa 01,
Lagos Sul, Brasil/DF, representada pelo Embaixador de Angola no Brasil, Sr.
Nelson Manuel Cosme, devidamente credenciado junto do Governo do Brasil,
doravante denominado Compradora.

Dos Factos
Dos elementos constantes do processo, relevam para a decisao os seguintes
factos, que se dao como assentes e inteiramente reproduzidos:
Através do officio n.°495/BEM.ANG.BRAS/15, de 12 de Junho, a Embaixada
da RepUblica de Angola no Brasil su eteu a fiscalizacao previa o Contrato

de Compra e Venda da Res' ncia 0 'cial da Embaixada da Republica de
Angola no Brasil/Brasilia.

Constam dos autos os seguintes documentos:
- Contrato de Compra e Venda do ImOvel;
- Despacho n.° 1 de 11 de Abril de 2014, através do qual o Senhor Ministro
das Finances sub-delegou poderes ao Sr. Nelson Manuel Cosme, Embaixador
da RepUblica de Angola na ReptIblica Federative do Brasil, para a outorga do
contrato;
- Extracto Bancorio atestando a existencia de recursos financeiros para
cobrir a despesa;
- Documentagao do imOvel:
- Acto declaratorio de isengao de impostos para Estados estrangeiros;
- Relatcirio da Comissao de Avaliagao das Propostas de aquisigao da
Residencia Oficial da Embaixada da RepUblica de Angola, em
Brasilia/RepUblica Federativa do Brasil;
- Proposta de venda do imcivel, de 17 de Fevereiro de 2014;
- Registro do 'nivel (CartOrio do 1° Officio do Registro de Im&els do
Distrito Federal);
- Certidao Judicial Chid Negative;
- Certidao Negativa de Debitos.
Da Apreciacao
A minute do Contrato de Compra e Venda em apreciagclo, foi celebrado aos
12 de Novembro de 2014 e submetido ao Tribunal de Contas, no dia 13 de
Julho de 2015.
Atendendo ao Decreto Executivo conjunto n.° 112/99 de 17 de Dezembro, é
da exclusive competencia dos Ministerios das Finangas e da Tel
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Exteriores a aquisigao dos ref eridos imOveis, sendo vedada a qualquer outra
entidade o exercicio de qualquer accao neste sentido, nos termos do art.°
2.° do Diploma acima citado.
Por forgo da disposigao legal acima referida, o Sr. Ministro das Finangas,
através do Despacho n.° 01 de 11 de Abril de 2014 e nos termos do art.°
12.° do Decreto-Lei n.° 16-A/95 de 15 de Dezembro e art.° 8.° do Decreto
Executivo Con junto n.°112/99 de 17 de Dezembro, sub-delegou poderes ao
Sr. Nelson Manuel Cosme, Embaixador de Angola no Brasil, pars outorgar o
contrato. Porem, o Despacho deveria tambem ser subscrito pelo Senhor
Ministro das Relagaes Exteriores em obediencia ao disposto na norma acima
citada.
E, por parte dos vendedores, outorgaram o contrato o Sr. Paulo Roberto
Silva Andrade e sua esposa Marcia Aparecida Alves de Oliveira Andrade.
Ainda de acordo corn o Decreto Con junto n.° 112/99 de 17 de Dezembro
art.° 5.°, os Ministros das Finangas e das Relagaes Exteriores, constituiram
uma Comissao Multisectorial, pars Avaliagao do Procedimento composta por
tecnicos do Ministerio das Finangas, Ministerio da Construgao e Ministerio
das Relagaes Exteriores respectivamente.

O relatOrio apresentado pela Comissao, faz refer'incia da abertura de 6
propostas de diferentes aOncias imobilidrias, sendo que apenas 3 propostas
reuniam as melhores condigaes, ficando acordado que seria adquirida o
Im&fel da proposta n.° 3 por ser a economicamente mais vantajosa.

O imOvel tern toda a documentagao legal, porem, as *las junto aos autos
deveriam ser reconhecidas pelo consulado de Angola no Brasil, nos termos
do art.° 540.° do COdigo de Processo Civil.
bisponibilidade Financeira
Consta dos autos o extracto bancdrio como espelha o no 3 do art.° 3° do
Decreto Presidencial n° 1/15, de 2 de Janeiro, emitido pelo Banco Brasil,
corn o saldo final de Usd 6.916.045 30 (Seis Milhaes , Novecentos e
Dezasseis Mil, Quarenta e Cin

es Americanos e Trinta Cintitnos)

a data de 20 de Julho de 2015.
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Tendo em conta o valor do contrato de U51) 6.780.000,00 (Seis Milhaes,
Setecentos e Oitenta Mil Dolores Americanos), restard um saldo final de
USD 136.045,30 (Cento e Trinta e Seis Mil, Quarenta e Cinco Wares
Americanos e Trinta Cintimos).

bedsit°
Pelos fundamentos acima expostos, em 5essao Diaria de Visto, decide-se
pela concessao do Visto ao contrato em apreco, recomendando a Embaixada
de Angola no Brasil que em prOximas contratagaes tenha atengao que os
documentos emitidos por Instituigaes do Estado Brasileiro deverao ser
reconhecidos pelos servigos consulares da Embaixada de Angola.
De-se conhecimento aos 5rs. Ministros das Finangas e Relagaes Exteriores
para que observem o disposto no art.° 2° do Decreto Executivo conjunto
112/99, de 17 de bezembro, que obriga a assinatura con junta nos Despachos
de sub-delegagao de poderes para a outorga de Contratos atinentes a
Construgao, Aquisigao de Bens e Servigos para as Missaes biplomdticas e
Consulares.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.

Luanda, aos--O de Julho de 2015.

Juiz Relator

0 Juiz (Adiunto)

JAI(

4

