REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
CÂMA.
RESOLUÇÃO N°3M;./2014
Processo n° 127/PV/14
O Instituto Nacional de Segurança Social submeteu a este Tribunal, para
fiscalização prévia, o contrato para implementação do plano de
Sustentabilidade e Gestão da Segurança Social; celebrado com a empresa
Angola Prev Lda., no valor de AKZ 37.482.213.317,00 ( Trinta e Sete Mil,
Quatrocentos e Oitenta e bois Milhões, Duzentos e Treze Mil e Trezentos
e Dezassete Kwanzas)
I - DOS FACTOS
Para além do referido no parágrafo anterior, são dados como assentes e
relevantes para a decisão os seguintes factos e alegações:

1. Pelo ofício n.° 0000039/GAB.MIN/2014, de 08 de Janeiro de
2014, Sua Excelência Sr. Ministro da Administração Pública
Trabalho e Segurança Social, solicitou ao Presidente da República,
enquanto Titular do Poder Executivo, autorização para execução
do Programa de Qualidade e Sustentabilidade da Segurança
Social;

2. Em respota ao referido oficio, em 12 de Fevereiro os Serviços de
Apoio ao Presidente da República, procedeu a transcrição do
Despacho de sua Excelência Presidente da República que autori-za
a execução do Programa de Qualidade e Sustentabilidade dd
Segurança Social, pelo ofício n.°434/GAB.0 EFE CASA\
CIVIL/PR/028/2014.

3. A celebração do contrato foi precedida de concurso público, tendo
sido aberto por Despacho n.° 02/2014, de 24 de Fevereiro, de Sua
Excelência Senhor Ministro da Administração Pública;

4. Pelo ofício n.° 532/GAB: DG/2014 de 25 de Fevereiro, o Instituto
Nacional de Segurança Social endereçou à empresa Angola Prev
Carta convite para apresentação de proposta, de onde se denota
que o referido instituto procedeu a um concurso por procedimento
de negociação.

5. A 28 de Março de 2014 a Comissão de Avaliação do Procedimento
emitiu o relatório final de adjudicação dos serviços objecto do

contrato à empresa Angola Prev LDA.

II - DO DIREITO
O presente processo suscita uma questão dada a sua relevância jurídica em
matéria de contratação pública: a de saber se a adjudicação dos serviços
objecto do contrato em apreciação à empresa Angola Prev Lda, segundo o
procedimento de concurso público ou negociação como a entidade pública diz
ter procedido foi ou não adoptada conforme ao regime jurídico a que
formação de contratos públicos deve obedecer?

Posta a questão relevem-se os seguintes dados da matéria de facto:
a) A solicitação de autorização para execução do Programa de

Qualidade e Sustentabilidade da Segurança Social ao Presidente
da República enquanto Titular do Poder Executivo,;
b) A transcrição do Despacho de Sua Excelência Sr. Presidente da
República que autoriza a execução do Programa de Qualidade e
Sustentabilidade da Segurança Social;

c) A abertura de concurso público para o programa de qualidade e
sustentabilidade da segurança social por Sua Excerncia Sen or
Ministro da Administração Pública pelo Despacho n.° 0 /204.
I

d) O envio pelo Instituto Nacional de Segurança Social de Carta
convite a empresa Angola Prev para apresentação de uma
proposta, tendo em vista a realização de um concurso por
procedimento de negociação;

Destes factos resulta linearmente, que o senhor Ministro da Administração
Pública Trabalho e Segurança Social atento ao valor do contrato AKZ
37.482.213.317,00 (Trinta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois
Milhões, Duzentos e Treze Mil e Trezentos e Dezassete Kwanzas), enquanto
titular do órgão da Administração Pública que tutela o Instituto Nacional de
Segurança Social, não tinha competências para abrir qualquer que fosse o
procedimento de contratação pública, nem tão pouco nomear a Comissão de
Avaliação do Procedimento, pois em matéria de contratação pública a sua
competência está limitada ao valor de AKZ 1.000.000.000,00 ( Um Bilhão de
Kwanzas), tal como resulta da alínea b) do n.° 1 do art.° 34 da Lei n.° 20/10
de 07 de Setembro, publicada na I Série do Diário da República n.° 170.
Destes factos resulta linearmente, ainda, uma outra conclusão: tendo sido
aberto concurso público para adjudicação dos serviços objecto do contrato
sub judice, deveria o referido concurso obedecer a todo o formalismo a que
a Lei impõe, nomeadamente: publicao do concurso no Jornal de Grande
Circulação no Pais ou na III série do Diário da República, dando deste modo,
ao concurso a maior publicidade que se impõe, permitindo que um maior
número de empresas apresentassem propostas, visando deste modo a
observância do princípio da concorrência. Princípio este, basilar dos
mercados públicos, que deve ser visto numa dupla perspetiva.
Por um lado, enquadra uma situação de igualdade entre os agentes
económicos disputando entre si a celebração dos contratos públicos e por
outro, permiti que, através de uma sã e leal concorrência, as entidades
públicas obtenham as melhores propostas para a satisfação das
necessidades públicas.
Dos factos denota-se ainda que pelo ofício n.° 532/GAB: DG/2014 de 25 de
Fevereiro, o Instituto Nacional de Segurança Social Endereçou a empresa
Angola Prev, Carta convite para apresentação de uma proposta, de onde se
verifica também que o referido Instituto procederá a um procedimento de
f.
negociação, o que levou a que a 28 de Março de 2014 a Copis ao de
Avaliação do Procedimento emitisse o relatório final CP ad judiàaç•o dos
serviços objecto do contrato à empresa Angola Prev L.DA.

Os factos, contudo, devem ser ainda valorados num outro aspecto. Note-se,
que pelo ofício n.° 0000039/GAB.MIN/2014, de 08 de Janeiro de 2014, Sua
Excelência Sr. Ministro da Administração Pública Trabalho e Segurança
Social, solicitar ao Presidente da República, enquanto Titular do Poder
Executivo, autorização para execução do Programa de Qualidade e
Sustentabilidade da Segurança Social e em respota ao referido oficio, em
12 de Fevereiro os Serviços de Apoio ao Presidente da República, procedeu
a transcrição do Despacho de sua Excelência Presidente da República que
autoriza a execução do programa pelo oficio n.° 434/GAB.CHEFE CASA
CIVIL/PR/028/2014, pressupondo a supressão de qualquer procedimento de
contratação imposto no art.° 22.° da Lei da Contratação Pública.
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A competência para autorizar a despesa pública relativo aos contractos
sujeitos à Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, é determinada nos termos do
Anexo II do mesmo Diploma Legal, vide o artigo 34.° Assim, fazendo uma
hermenêutica jurídica do Anexo supracitado, o órgão com competência em
razão do valore do contrato em apreciação (AKZ 37.482.213.317,00) é o
Presidente da Republica, enquanto Titular do Poder Executivo, sendo uma
competência expressa, própria, singular e independente, 2 ao abrigo do
disposto nas alíneas b) e d) do artigo 120.° da Constituição da República de
Angola conjugado com a al. a)do n.°1 do Anexo II da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro.

Ora tendo sido junto ao processo estes elementos evidenciados por
documentos, conclui-se por subsunção dos factos as normas do art.° 22.°
24.°, 25.°, 27.° 31.°, 32.° e 34.° da Lei da Contratação Pública, que não foi
adoptado um procedimento de contratação para realização de referida
despesa pelo facto de a mesma Lei da contratação pública no art.° 37.° e o
n.° 4.° do anexo II da referida Lei estabelecer que "São competentes para
autorizar despesas sem concurso prevista no art.° 37 ° ; a ) Sem limites, o
titular do poder Executivo". Assim, só deste modo e pelos fundamentos
legais acima expostos se pode relevar a não adopção de um procedimento de
contratação, pois a competência do Presidente da República enquanto
Titular do Poder Executivo é expressa, própria, singular e independente,
ao abrigo do disposto nas alíneas b) e d) do artigo 120.° da Ccnsti" iça° da
'Vide, CARLOS FEIJÓ E CREMILDO PACA, in curso de Direito Administrativo, yo11,2a Edição,
Vislis Editores, Lda, 2008, sobres os critérios de Delimitação de Competências p.p 1561 e 157.
2 Vide, Diogo Freitas do Amaral, in curso de Direito Administrativo, vol. I, Edição Almedina,
2006, p.p 783 á 786.
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República de Angola conjugado com a al. a)do n.°1 do Anexo II da Lei n.°
20/10, de 07 de Setembro.
DECISÃO
Pelos fundamentos acima aduzidos e nos termos do n.° 1 do art.°66.° Lei
13/10 de 9 de Julho decidem os Juízes do Tribunal de Contas, em sessão
Diária de Visto, em conceder o visto ao contrato acima identificado.
São devidos emolumentos nos termos do n° 1 do artigo 38°, da Lei n.° 13/10
de 9 de Julho.
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Luanda, 28 de Abril de 2014

O Júiz Relator

