REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolugao n°29/FP/15
Proc.° (s) 404 a 410/14

•

O Director de Planeamento e Finangas do Ministerio do Interior,
remeteu ao Tribunal de Contas, sete contratos para aquisigao de cestas
basicas de Natal para os efectivos das forgas policiais e quadros do
Ministerio do Interior.
Tais contratos deram entrada neste Tribunal em 27 de Julho de 2014.
Factos
Os contratos foram precedidos de concurso limitado por previa
qualificag5o;
Na sequencia da solicitag5o do Ministro do Interior (officio de 3 de
Agosto de 2013), o Presidente da Reptblica autorizou a despesa
objecto deste concurso (Despacho de 4 de Setembro de 2013);
A despesa foi inscrita no Orgamento Geral de Estado de 2013, tendo
sido emitidas as respectivas notas de cabimentacao;
Damos por inteiramente reproduzida a Acta de 12 de Outubro de 2014,
na qual consta que os contratos 0 foram executados, uma vez que se
tratava de cabazes de Natal para a quadra festiva de 2013.

Considerando que:
1. 0 n°7 do art°8° da Lei n° 13/10, de 9 de Julho, proibe
terminantemente que a Administragao de execugao a actos e
contratos sujeitos a fiscalizagao preventiva do Tribunal de Contas,
antes da a posigao visto;
2. Tais contratos iniciaram a produgao de efeitos antes do visto do
Tribunal de Contas, o que contraria frontalmente a discipline
juridica do citado normativo.
3. Embora as raziies invocadas pelo servigo possam ser
compreendidas pelo Tribunal nao podem, no entanto, por ele ser
atendidas, em sede de fiscalizagao preventiva da legalidade das
despesas publicas, que tern de assentar na conformidade dos
actos e contratos corn as leis em vigor.
4. Proibindo a lei que o Tribunal de Contas vise os contratos, face a
sua ilegalidade manifesta, nao ha outra solugao sena° recusar o
visto.
Pelos fundamentos expostos, decidem os Juizes em Sessao de Visto,
recusar o visto aos referidos contratos.
ComunicagOes necessarias.
Cumpra-se
Luanda, 26 de Margo de 2015
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