REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.° CAMARA
RESOLUcA0 N.° C * /FP/2017
PROCESSOS n. °s: 2743, 2805 e 2825/PV/2016
0 Governo do Provincia de Benguela submeteu, pare efeitos de Fiscalizacao
Preventive, através do officio n.° 0001227/GGPB/2017, de 23 de Janeiro,
194 (Cento e Noventa e Quatro), processos de ingresso de pessoal (regime
geral e especial) no sector da sande.
FACTOS
Relevam pare a decisao os seguintes factos:
1. Dos 194 (Cento e Noventa e Quatro) processos submetidos pela entidade,
177 (Cento e Setenta e Sete) foram visados, mediante a Resoluyao n.°
53/FP/17, de 13 de Marco; 14 (Catorze) foram devolvidos pars melhor
instrucao, pela Direccao dos Servicos Tecnicos, mediante os oficios n.°s 146
e 191/CG/FP/TC/2017, de 10 e 31 de Marco, respectivamente, e 3 (Tres)
corn irregularidades, cujas categories, nomes e situacao abaixo se
•

descrevem, merecerao apreciacao na presente resolugao:
•

Laurinda Esperanca, processo n.° 2743/PV/2016, Tecnica de,
Enfermagem de 3° Classe, nao participou do processo de seleccao
legalmente estabelecido (Concurso Pablico);

•

Teresa Edineusa dos 5. Ngongo, processo n.° 2805/PV/2016,
Medico Interno Geral, consta da lista de classificagao final corn
note inferior, em detrimento de outros candidatos com notes

•

superiores;
Idalina Vanda . C. CrisOstomo, processo n.° 2815/PV/2016,
omplementar I, ficou reprovada na prove de
Medico I tern
seleccao;

1

II. DIREITO
A. Provimento de lugar sem que o candidato participasse do concurso
pit lico
O provimento de lugares de ingresso nos quadros de pessoal é condicionado
pela existencia de vagas corn dotacao orcamental destinada a remunerar o
respectivo quadro a prover, nos termos do n.° 1 do art.° 11.° do Decreto
Presidential n.° 104/11 de 23 de Maio - que define as condicaes e
procedimentos de elaboraceio, gest& e controlo dos quadros de pessoal da
Administracdo PUblica.
Verificado este pressuposto, é necessdrio que o recrutamento seja feito
por concurso pUblico para que o lugar possa ser provido.
Todavia, nab foi o que aconteceu neste caso, pois que, nos documentos
trazidos aos autos, nao foram encontradas quaisquer evidencias de que a
mesma tenha participado do processo de selecccio, ou seja, o noire desta
nao consta da lista dos candidatos seleccionados pare o concurso, tambern
nao consta da lista de classificacao final corn as notas descriminadas. Nao
consta ainda, da lista final homologada por 5ua Excelencia 5enhor
Governador, nem se encontra, no processo da candidata, o requerimento
desta a solicitor a autorizacao para participar no procedimento concursal e
nem a yoga para a qual tencionava concorrer.
Assim, por todas essas circunstancias, infere-se que a candidata Laurinda
Esperanca foi provide sem que tivesse participado do processo normal de
seleccdo, ferindo assim o disposto no n.° 2 do art.° 3.° do Decreto
Presidential n.° 102/11 de 23 de Maio, que define que a regra para admisseio
de pessoal no Administracdo PUblica deve ser o concurso pUblico.

B. Provimento de Candidato corn nota de classificacao final inferior
A regra de provimento determina que os candidatos aprovados em concurso
devem ser providos nos lugares vagos, de acordo corn a classificacao final
obtida, nos termos do n.° 1 do art.° 25.° do Decreto Presidential n ° 102/11
de 23 de Maio.
A

candidata Teresa Edineusa dos 5. Ngongo

consta na lista d

classificacao final corn a note de 7,8 valores, e, na mesma lista consta

candidatos corn notes superiores.
Verificou-se aqui, uma clara violayao, da regra supra citada na medida em
que, o provimento nao respeitou a ordem dos notes de classificagao final e
acarreta, como consequencia, a nulidade deste acto nos termos do n.° 3 do
art.° 9.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho.

C.

Provimento de candidata reproved° na prove de seleccao

0 n.° 1 do art.° 4? do Decreto Presidencial n.° 102/11 de 23 de Maio, preve
que o recrutamento consiste num conjunto de operayffes que tem por
objectivo satisfazer as necessidades de pessoal apresentada pelo
respectivo organism°, pondo a sue disposicaq candidatos qualificados
necessdrios a realizactro des sues atribuiciee
A selecgao de pessoal tem como objectivo principal apurar e avaliar as
capacidades dos candidates pars o exercicio de determinada funyao, nos
termos do n? 2 do art? 4° do Decreto Presidencial n.° 102/11 de 23 de
Maio. Se o candidato fica reprovedo no processo de selecyao, presume-se
nao possuir qualificayao tecnica exigida pars o desempenho des actividades
pare as quais concorreu.
0 reforgo desta posiyao encontra respaldo no n.° 1 do art.° 25.° do Decreto
Presidencial n.° 102/11 de 23 de Maio, que determine que s6 sao provides os
candidatos aprovados em concurso, de acordo corn a classificayeio final
obtida.
As situagaes supra mencionadas tornam nulo o provimento des candidates
Laurinda Esperano, Teresa Edineusa dos S. Ngongo e Idaline Vanda D.
C. Crisastomo, nos termos do n.° 3 do art? 9.° do Decreto n.° 25/91, de 29
de Junho, que determine que "sera nulo e sem nenhum efeito o provimento
que nao respeitar os requisites legais".
A Comissao de Jori na sua actuage'e durante a conduyao do procedimento
concursal violou determinados principios que norteiam a actividade
administrativa, nomeodamente:
• Principio da imparcialidade, da Boa-f e da legalidade na medida ern
que agiu de forma parcial no provimento des candidates supra
mencionadas, dando-lhes preferincia em detrimento de outros
candidates, lesando direitos adquiridos e frustrando expectativas d

forma consciente, incorrendo, desta forma, no incumprimento de
disposicks impostas pela lei e pelo direito.
Por outro lado, foi tambem violado o principio da Neutralidade do Juri, nos
termos do aline° e) do n,° 1 do art.° 3° do diploma supra cited°, que deve ser
observado no processo de recrutamento e seleccdo de pessoal no
Administracclo. Porquanto, a Comissao de Juni utilizou criterios subjectivos
pars o provimento das candidatas supra mencionadas.
Nos termos do art.° 26.° do becreto Presidential

102/11 de 23 de Maio,

"Os membros do Jon sdo responsabilizados disciplinarmente nos termos da
lei aplialvel, nos casos de verificaceb de pniticas que lesem o principio da
imparcialidade, da transparencia e dos demais procedimentos que violem as
disposicdes do presence diploma e a legislactio do Administraclio pciblica".
Os actos de provimento das candidatas acima identificadas sdo improbos, e
o agente public° que os deu lugar e passive! de responsabilizacao discipliner,
civil e criminal nos termos do art.° 33.° e seguintes da Lei n.° 3/10 de 29 de
Marco, Lei da probidade public&

III. DECI5A-0
Pelo exposto, decide este Tribunal, recusar o visto aos Contratos
Administrativos de Provimento e respectivos Titulos de Provimento das
candidatas Laurinda Esperanca, Teresa Edineusa dos Santos Ngongo e
Molina Vanda CV'S Chaves Criscistomo, nos termos do n ° 3 do art.° 9.° do
becreto n.° 25/91, de 29 de Junho, conjugado corn a alinea a) do n.° 1 do
art.° 63.° do Lei n.° 13/10 de 9 de Julho.

Notifique-se,
Luanda, Q&

de Abril de 2017

