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RESOLUÇÃO N. ° ) o ç?), /FP/2017

•

ergências Médicas (INEMA) submeteu para
O Instituto Nacional de
efeitos de Fiscalização Preventiva, através do ofício n.°
eiro, 207 (Duzentos e Sete), processos
41/GDG/INEMA/17, de 17 de
de ingresso do pessoal no sector da úde, resultantes do concurso público
realizado no ano transacto.

I.

FACTOS

Relevam para a decisão os seguintes factos:
Dos 207 (Duzentos e Sete) processos submetidos ao Tribunal de Contas,
54 (Cinquenta e Quatro) foram Visados pela Resolução n.° 73/FP/17 de 31
de Março e os restantes 153 (Cento e Cinquenta e Três), foram devolvidos
para melhor instrução por intermédio do ofício n.° 00212/CG/FP/TC/17, de
5 de Abril da Direcção dos Serviços Técnicos do Tribunal de Contas.
Na sequência da tramitação processual, o INEMA através do ofício n.°
82/INEMA/GDG/17, de 17 de Abril, voltou a submeter ao Tribunal os 153
(Cinquenta e Três) processos inicialmente devolvidos acrescidos de 10
(dez) processos, perfazendo assim um total de 163 (Cento e Sessenta e
Três).
Analisados os processos o Tribunal constatou que 3 (Três) referentes aos
candidatos Lindalva das Dores Faria da Silva Manuel, Mateus Buio António e
Renata Tatiana Bessa Pelege Jasse, providos na categoria de Médico
Interno Geral, ficaram reprovados na provi d elecção conforme consta
da lista de classificação final junto aos auto

O Tribunal constatou ainda que o candidato Kagimoco Victória Malungo foi
provido na categoria de Técnico de Diagnóstico Terapeuta de 2.' Classe
(Médio), sem existência de vaga com dotação orçamental.
II. DIREITO

A. Provimento de Candidatos reprovados na prova de selecção.
A selecção de pessoal tem como objectivo principal apurar e avaliar as
capacidades dos candidatos para o exercício de determinada função na
Administração Pública. Caso o candidato reprove no processo de selecção,
presume - se não possuir qualificação técnica exigida para o desempenho
das actividades para as quais concorreu, nos termos do n.° 2 do art.° 4.° do
Decreto Presidencial n.° 102/11, de 23 de Maio.
Constam da lista de classificação final submetida ao Tribunal de Contas pelo
IMENA, candidatos não aptos na prova de selecção. Nos termos do n.° 1 do
art.° 4.° do Decreto Presidencial n.° 102/11, de 23 de Maio, " o
recrutamento consiste num conjunto de operações que tem por objectivo

satisfazer as necessidades de pessoa/ apresentadas pelo respectivo
organismo, pondo à sua disposiçáo candidatos qualificados necessários à
realizaçáo das suas atribuições."
Assim sendo, não devem estes Candidatos ser providos nas categorias a que
concorreram, pois o n.° 1 do art.° 25.° do Decreto Presidencial n.° 102/11,
de 23 de Maio, determina que só são providos os candidatos aprovados em
concurso, de acordo com a classificação final obtida.

As

situaçães supra mencionadas tornam nulo o provimento dos

candidatos Lindalva das Dores Faria da Silva Manuel, Mateus Buio
António e Renata Tatiana Bessa Pelege Jasse, nos termos do n.° 3 do
art.° 9.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, que determina que "
será nulo e se
requisitos legais"

ne

efeito o provimento que não respeitar os

B. Provimento dos candidatos na categoria sem Quota
Foi ainda provido o candidato Kagimoco Victória Malungo (n.° de
processo 734/PV/17) na categoria de

Técnico de Diagnóstico

Terapeuta de 2.' Classe (médio).
Ora, dispae a lei que "o provimento de lugares de ingresso (...) nos

quadros de pessoal, fica condicionado à existência de vagas com dotaçáo
orçamental destinada a remunerar o respectivo lugar a pro ver", (n.° 1 do
art.° 11.° do Decreto Presidencial n.° 104/11 de 23 de Maio - que define
as Condiçóes e Procedimentos de Elaboração, Gestão e Controlo dos
Quadros de Pessoal da Administração Pública).

C. Comissão de Avaliação

A Comissão de Júri na sua actuação durante a condução do procedimento
concursal violou determinados princípios que norteiam a actividade
administrativa, nomeadamente:
•

Princípio da imparcialidade, da Boa-fé e da legalidade na medida em
que permitiu o provimento dos candidatos supra mencionados, dandolhes preferência em detrimento de outros candidatos, lesando
direitos adquiridos e frustrando expectativas de forma consciente,
incorrendo, desta forma, no incumprimento de disposiçóes impostas
pela lei e pelo direito.
Nos termos do art.° 26.° do Decreto Presidencial n.° 102/11 de 23 de
Maio, "Os membros do Júri sáo responsabilizados disciplinarmente
nos termos da lei aplicável, nos casos de verifícaçáo de práticas que
lesem o princípio da imparcialidade, da transparência e dos demais

procedimentos que violem as a7spos4çóes do presente diploma e a
legisiaçáo da Adminf:straçáo pública".
Ademais, os actos de provimento dos candidatos acima identificados são
ímprobos, e o agente público que os deu lugar é passível d
responsabilização disciplinar, civil e criminal nos termos do art.° 33.
seguintes da Lei n.° 3/10 de 29 de Março, Lei da probidade pública

III. DECISÃO
Face ao exposto, decide este Tribunal, em Sessão Diária de Visto,
recusar o Visto aos Contratos e respectivos Títulos de Provimento
dos candidatos constantes na presente resolução, com o
fundamento nas alíneas a) e c) do n.° 1, do artigo 63 da Lei n.°
13/10, de 09 de Julho, conjugado com n.° 3 do art.° 9.° do
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

Dê-se conhecimento ao Ministério Público e ao Sr. Ministro da

•

Saúde.

Notifique-se,
Luanda,2

de Maio de 2017

Juiz Adjunto

•
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