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I.DOS

FACTOS

Através do Oficio n.° 046/GAB/CMC/CGAL/2014, de 3 de bezembro, o
Consulado Geral de Angola no Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do
Norte, submeteu ao Tribunal de Contas o acordo referente a aquisiglo de
urn imOvel para instalagao dos servigos consulares, em que sa'o partes o
referido Consulado e a empresa BESTSELLER (UK) LIMITED, corn o
seguinte objecto e valor:
• Compra e venda de urn imOvel conhecido como 46 Bedforde Square,
Londres WC1 B 3bP, no valor de £ 9.999.000 (Nove Milhaes e
Novecentos e Noventa e Nove Mil Libras), mais £ 1.999.888,00 (Urn
Milhao, Novecentos e Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e
Oito Libras), a titulo de imposto V.A.T, perfazendo, assim, o valor
global de £ 11.998.888,00 (Onze Milhaes, Novecentos e Noventa e
Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Libras)
Para a contratagao, Sua Excel8ncia Senhor Ministro das Finangas,
subdelegou poderes a Exma. Senhora C6nsul da ReptIblica de Angola no
Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte, bra. Vic'encia Ferreira
Morals de Brito, para outorgar o contrato promessa de compra e venda, em
representagao do Estado angolano, através do bespacho n.° 34/GMF/2014,
de 11 de Setembro.
Consta dos autos o Oficio n.° 2158/GAB.CHEFE CASA CIVIL/PR/049/2014,
de 18 de Julho, por meio do qual Sua Excia. Senhor Ministro de Estado e
Chefe da Casa Civil do Presidente da RepUblica o teor do despacho exarado
por Sua Excelencia Senhor Presidente da RepLiblica, a margem da carta de
13 de Maio do ano em curso, proveniente do Consulado Geral de Angola
Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte, em que o Titular do poder
Executivo orienta a Casa Civil no sentido de estudar a proposta de aquisigao
do imcivel.
Nao foi criada a Comissao de Avaliacao Multissectorial e consequentemente
nao foi elaborada o relatorio de avaliag" d•s propostas, por alegada
urOncia motivada pelos factores infra:
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O predio objecto do contrato de compra e venda 6 onde funciona os
services consulares por via de urn contrato de arrendamento.

0 Estado angolano page anualmente de renda o valor de £360.000.00
(Trezentos e 5essenta Mil Libras), estando em curso benfeitorias no predio
pare conformer parte do mesmo as necessidades do trabalho consular, as
mesmas estao orgadas em £473.293,09 (Quatrocentos e 5etenta e Tres
Mil, Duzentos e Noventa e Tres Libras e Neve Centimes).

O senhorio apresentou uma proposta de venda, que no entender do
consulado constitui uma grande oportunidade pars o Estado angolano,
considerando o prego aceitcivel, localizagao e especificidades arquitectOnica
que mime as condigaes necessaries pare a actividade consular comparado
corn os valores ate agora jci pages a titulo de renda.
II. DA APRECIAcA0

A minute em aprego reporta-se a celebragao de um contrato promessa de
compra e venda de um imOvel pare o funcionamento do Consulado de Angola
no Reino Unido da Gra-Bretanha e Irlanda do Norte, disciplinada pelo
regime da Lei n.° 20/10 de 07 de 5etembro- Lei da Contratagao PUblice
publicada no Diario da RepUblica, I serie- n.° 170, Decreto Executive
Con junto n.° 112/99, de 17 de Dezembro- Regulamenta e aperfeigoa as
formas de Aquisigao e reabilitagao dos imOveis do Estado, publicado no
Didrio da Rept.%lica, I serie- n.° 51 e na Lei n.° 18/10, de 6 de Agosto- Lei do
Patrimanio PUblice, publicada no Dicirio da Rept.%lica, I serie- n.° 148.
A remessa da Minute do contrato promessa pare apreciagao e decisao desta
Corte, resulta da obrigatoriedade legal imposta pela al. b) do n.° 3 do artigo
8.° Lei n.° 13/10 de 09 de Julho- Lei Organica e do Processo do Tribunal de
Contas.
Para contratagao, nao foi criada a Comissao de Avaliagao Multissectorial e
consequentemente nao foi elaborado o relatOrio de avaliagao des propostas,
por alegada urgencia motivada pelas razaes elencadas na materia de facto,
em desconformidade corn o disposto no n.° 1 do art.° 5.° do Decreto
Executivo Con junto n.° 112/99 de 17 de Dezembro, concatenado corn o n.° 1
do art.° 32.° da Lei n.° 18/10, de 06 de Agosto. Este Ultimo reza o seguinte:
E proibida a aquisicdo pelo Estado de quo/quer &reit° sobre bens
Imoveis, incluindo o direito de arrendameh p sem que tenha sido
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previamente objecto de avaliaccio official, efectuada, nos termos da
respectiva regulamentacifo.
As razaes evocadas pelo Consulado, nao afastam a necessidade imperiosa da
criagao ou constituigao da Comissao Multissectorial, uma vez que as normas
acima menciondas sao imperatives e visam proteger o interesse do Estado
angolano, pelo que remetemos este quest& nos considerandos relativos as
recomendagaes.
Ademais, o promitente vendedor, nao apresentou garantias, seja geral
(conjunto do patrimonio) ou especial que podem ser reais (hipoteca ou
penhor) e pessoais (fiador ou avalista) que cumprem a fungao de
salvaguardar a posigao e o direito do promitente-comprador (Consulado de
Angola) num eventual incumprimento do contrato ou num comprimento
defeituoso do mesmo, contrariando o estabelecido na al. g) do art.° 4.° do
Decreto Executivo Con junto n.° 112/99, de 17 de Dezembro.
Consta dos autos a documentagao legal que atesta a situagao juriclica
regular do imovel objecto do futuro contrato de compra e venda, e o
Parecer do Ministerio dos NegOcios Local , que versa sobre a viabilidade de
utilizagao do edificio escolhido pre o exercicio da actividade consular em
harmonia corn o disposto na al. c) do art.° 4.° do Decreto Executivo Con junto
n.° 112/99, de 17 de Dezembro.
5ua Excel8ncia 5enhor Ministro das Finangas, subdelegou poderes a Exma.
5enhora Consul da RepUblica de Angola no Reino Unido da Gra-Bretanha e
Irlanda do Norte, Dra. Vicgricia Ferreira Morais de Brito, para outorgar o
contrato promessa de compra e venda, em representagao do Estado
angolano, através do Despacho n.° 34/GMF/2014, nos termos do n.° 1 do
art.° 6.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, concatenado
corn o art.° 13.° do Decreto-Lei n.°16-A/95, de 15 de Dezembro- que aprova
as normas de Actividade e Procedimento administrativo na Administragao
PUblica.
0 valor do contrato e de ££ 1.999.888,00 (Um Milhao, Novecentos e
Noventa e Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Libras), a titulo de
imposto V.A.T, perfazendo, assim, o valor global de £ 11.998.888,00 (Onze
Milhaes, Novecentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito
Libras)
0 Consulado de Angola, enxertou no processo urn extracto banccirio que
espelha a disponibilidade financeiro corn urn valor de € 13.416.435,59 (Treze
Milhaes, Quatrocentos e Dezasseis Mil, Quat ocentos e Trinta e Cinco
Euros e Cinquenta e Nove antimos), convert rilo ste valor em Libras a
/1"
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uma taxa de cambia de 0,79356, equivale a £ 10.646.700 (Dez Milhaes,
5eiscentos e Quarenta e Seis Mil e Setecentos Libras), comparando este
valor corn o do contrato, temos urn def ice de £ 1.342.100,00 (Um Milhao,
Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Cern Libras).
No concerrie ao ponto supra, compefincia em razao do valor, para
autorizar a despesa, o art.° 7.° do Decreto Executivo con junto remete para
o art.° 7.° do já revogado Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, que
estabelecia o regime de realizagao de despesa. Fazendo uma interpretagao
corrective, deve-se entender a remissao feita naquele dispositivo normativo
para o art.° 34.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, que tern a mesma
redacgao daquele dispositivo normativo.
Assim, o art.° 34.° da Lei n.° 20/10, de 07 de 5etembro remete para o
Anexo II do mesmo diploma legal, o que, nos leva a concluir que o Ministro
das Finangas tem competencia em razao do valor do contrato para autorizar
a celebragao da minuta e do futuro contrato de cornpra e venda.
III.DECI5A0
Pelo exposto, decide-se em Sessao Nark' e sem mais consideragaes, em
conceder-se o Visto a Minute do contrato promessa Compare e Venda em
aprego.
A titulo de recomendagaes, o Consulado de Angola nas prOximas
contratagaes corn o mesmo objecto, deverci seguir escrupulosamente o
seguinte:
a) A observancia das regras estabelecidas no Decreto Executivo
Con junto n.° 112/99, de 17 de Dezembro, no que tange a solicitagao
previa dos tecnicos dos Departamentos Ministeriais das Finangas,
Relagaes Exteriores e Construgao para constitufrem a Comissao
Multissectorial de avaliagao dos imoveis e;
b) Exigir ao promitente vendedor as garantias

5ao devidos emolumentos.
Notifique-se.

Lua aide bezembro de 2014.
zRelataN
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