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I. DOS FACTOS

O Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da
submeteu ao Tribunal de Contas para efeitos de Fiscalizagao Previa, atraves
do Officio n.° 209/GAB.CHEFE CASA CIVIL/PR/2015, de 22 de Janeiro,
tress contratos de Aquisigao de Servigos, celebrados entre o bepartamento
Ministerial da Comunicagao Social e as empresas WESTSIDE
INVESTIMENTS, 5.A e SEMBA COMUNICAOES, LI)A, corn objectos e
valores abaixo descriminados:
➢ Participar, apoiar e desenvolver a profissionalizacao dos tecnicos da
Televisaolica de Angola e orientar os profissionais da Televisao
corn conhecimentos de metodos de trabalho, disciplina, estimular a
responsabilidade social, promover os valores humanos e de cidadania,
aumentar a participagao social de cada um e o poder aquisitivo da
sociedade ern geral, corn valor anual de USD 10.621.000,00 (Dez
Milhaes, Seiscentos e Vinte e Urn Mil Dolores Norte-Americano);
➢ Participar, apoiar e desenvolver uma plataforma de um canal de
televisao internacional, corn emissao a partir de Angola para a Europa,
corn valor anual de USD 1.800.000, 00 (Um Milhao e Oitocentos
Mil Dolores Norte-Americano);
➢ Gest& operational tecnica que incidirci sobre os dispositivos, meios
tecnicos e materiais utilizados pela TPA para a difusao das seas
420.000.000,00
transmissaes, corn valor anual de Akz
(Quatrocentos e Vinte Milhaes de Kwanzas).
A entidade pirblica contratante, adoptou o procedimento por negociagao
para a ad judicagelo dos servicos objectos dos contratos em apreciacao.

O Senhor Ministro da Comunicagao Social, por via dos bespachos n.°s 07,08
e 09/2014, subdelegou poderes ao Senhor Joao
ura Baptista dos
Santos, Secretcirio-geral do Ministerio, para out rgar • ontratos.
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Os valores dos contratos celebrados corn a empresa WESTSIDE
INVESTIMENTS, 5.A, estao expressos em moeda estrangeira, tendo sido
acordado o pagamento de 50% a titulo de Down payment. 0 period° de
vigencia dos contratos é de cincos anos e nao consta dos autos o
comprovativo da prestacao da caugao definitiva, por parte das contratadas,
que garante o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes emergentes
corn a celebracao dos contratos em apreco.

II. DA APRECIA00

•

Os contratos em apreciagao revestem a natureza juridica de Contrato
Administrativo, de especie de contrato de Aquisigao de Servigos, cujo
regime juridic° vem consagrado na Lei n.°20/10, Lei da Contratagao
Lei publicada no Diorio da ReptIblica I serie n.° 170, no Decreto-Lei n.°16A/95, que aprova as Normas do Procedimento e da Actividade
Administrativa, publicado no Dicirio da Repilblica I serie n.° 50 e
subsidiariamente pelas disposigaes consignadas nos art.° 1154.° e s.s do
Ccidigo Civil.
Da andlise e estudo dos processos, verificou-se que OS objectos dos
contratos est& suficientemente determinados, individualizados e
claramente descritos respeitando, desta forma, o principio da
determinabilidade do objecto do contrato, consignado no art.° 110.° da Lei
n.° 20/10, de 07 de Setembro e no art.° 280.° do COdigo Civil.

•

O Senhor Ministro da Comunicagao Social, por via dos Despachos n.°s 07,08
e 09/2014, subdelegou poderes ao Senhor Joao Ventura Baptista dos
Santos, na qualidade de Secretdrio-geral do Ministerio, para outorgar os
contratos, ao abrigo das disposigaes combinadas do art.° 137.° da
Constituigao da Repilblica de Angola, al. i) do n.° 2 do art.° 4.° do Decreto
Presidencial n.° 75/10, de 21 de Maio, artigo 38.° e n.° 4 do art.° 115.° da
Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro e art.° 13.° do Decreto-Lei n.°16-A/95,
de 15 de Dezembro.
Os valores dos contratos celebrados corn a empresa WESTSIDE
INVESTIMENTS, S.A, estao expressos em moeda estrangeira, tendo sido
acordado o pagamento de 50% a titulo de Down payment, os mesmos tem a
corn as disposigi5es combinadas
vigencia de cincos anos, em desconformid
9 do ar
do Decreto Presidencial n.°
do n.° 5 do art.° 6.° e n.°s 3
232/13, de 31 de Dezembro.
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III. DECISA0
Considerando que, é a primeira vez que a entidade pUblica contratante
submete a fiscalizagao previa contratos desta natureza, de forma
excepcional e a titulo pedagogic°, decide-se pela concessao do Visto aos
contratos em apreco, recomendando o Ministerio da Comunicagao Social que
na execugao dos contratos observe o seguinte:
➢ Proceda o pagamento de 15% a titulo de down payment ou ate 30%
corn autorizagao do Ministro das Financas, em obediencia ao
dispositivo legal consignado no n.° 9 do art.° 7.° Decreto Presidencial
n.° 232/13, de 31 de Dezembro;
➢ Que o pagamento as contratadas seja efectuado em moeda nacional e
nao em moeda estrangeira;
➢ Conforme o period° de viOncia dos contratos para apenas 48
(Quarenta e Oito meses), que corresponde a 4 (Quatro) anos, em vez
dos 5 (Cinco) anos previstos na 6' e 8' clousulas dos contratos, em
obedi'encia ao estipulado no n° 5 do art.° 6.° e n.° 3 do art.° 9 do
Diploma Legal supracitado;
➢ Retenha o valor correspondente a caugao definitiva, no pagamento
inicial a efectuar as contratadas.
sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos f3 de Margo de 2015.
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