REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.° CAMARA
Resolugao n. 2
( 30/FP/14

Processo n. °: 561/PV/2014

I. D05 FACTOS

Atraves do Officio n.° 1014/DGP/bNPE/2014, de 30 de Setembro, corn
entrada nesta Corte de Contas no dia 03 de Outubro do corrente ano, o
Ministerio das Finances, atraves da Direccao Nacional do Patrimanio do
Estado, submeteu, para efeito de Fiscalizacao Preventive, o Contrato de
Arrendamento de urn imOvel, pare acomodar a Agenda Angolana de
Regulacao e Supervisao de Seguros (ARSEG), corn objecto e valor abaixo
descrito:
✓ Arrendamento das fraccaes nos pisos 9. ° , 10. ° e 11.°, corn uma
area de 1.950 m2 , 15 lugares de estacionamento, do predio
mistico e urbano denominado Torre Maculusso, sito no Bairro
Ingombota, Municipio de Luanda, Provincia de Luanda, sendo que
nos primeiros dois anos foi acordado pelas partes, o pagamento
de 16.500,00/m2 , no valor total de Akz. 386.100.000,00
(Trezentos e Oltenta e 5eis Milhaes e Cern Mil Kwanzas) e apas
dois anos o Inquilino, caso venha desejar a renovagao do
contrato, pagaro de renda 12.000,00/m2 , perfazendo Akz.
280.800.000,00 (buzentos e Oitenta Milhoes e Oitocentos Mil
Kwanzas), a ser pago anualmente.
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No referido officio supra, a necessidade imperiosa e apresentada como
fundamento para o procedimento de negociagao que foi adoptado.
Consta dos autos o parecer da birecgao Nacional do Patrimcinio do Estado, o
bespacho 5/n.° de 21 de Agosto de 2014, de Sua Excia. Ministro das
Finangas que subdelega poderes ao Sr. Silvio Franco Burity, para
representd-lo em todos actos do referido negOcio juridic°. Consta
igualmente, a nota de cabimentagao, todavia nao consta o comprovativo da
prestacao da caugao definitiva.
Consta tambem dos autos, os documentos da empresa ad judicatdria,
designadamente: Estatuto publicado em Norio da Rept.iblica, alteragaes ao
pacto social, comprovativo da regularizagao da situagao tributoria perante o
Estado angolano, documentagao do imcivel objecto do contrato, alvarci de
empreiteiro de obras pUblicas, entre outros.

O contrato foi assinado no dia 01 de Setembro, tendo sido homologado no
dia 09 do mesmo mes do ano em curso, por Sua Excia. Ministro das Financas.
Pela empresa ad judicatciria, Edi Angola Trading, S.A, outorgou o contrato o
Sr. Elazar Moshe Benjamin, na qualidade de sOcio gerente da Sociedade.

II. DA APRECIAcA0

O contrato em apreciagao, reveste a natureza juridica de Contrato
Administrativo, de especie Contrato de Arrendamento e de Empreitada de
Obras PLiblicas, na modalidade de Serie de Prego, cujo regime juridic° vem
previsto nos alineas a) e b) do art.° 3.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
Lei da Contratagao Publics, publicada no bidrio da RepLiblica I Serie N.° 170,
art.'s 29.° e 30.° e 31.° (mutatis mutandis), da Lei n.° 18/10, de 6 de Abril,
Lei do Patrimcinio PUblico, publicado no bicirio da RepUblica I Serie, N.° 148,
art.° 3.° e Mapa n.° 1 a que se refere o art.° 28.°, todos do Decreto n.°
9/91, de 23 de Margo, sobre Regulamento da Actividade de Empreiteiro de
Obras PUblicas, Industrials de Construe& Civil e Fornecedores de Obras,
becreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro, so* Normas do
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Procedimento e da Actividade Administrativa e subsidiariamente pelas
disposigaes dos art°.s 1022.° ss. e 1207.° ss. todos do Ccidigo Civil.
Da compelincia para autorizar a despesa e escolha do procedimento
0 valor total do contrato

é de Akz. 386.100.000,00 (Trezentos e

Oitenta e Seis Milhaes e Cern Mil Kwanzas).
0 valor supra, insere-se no ambito da competencia origindria do Ministro
das Finangas, nos termos do art.° 34.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
que remete para a alinea b) do n.° 1 do Anexo II do mesmo diploma legal.
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Para a formagao dos contratos, as entidades publicus devem adopter um dos
tipos legais de procedimentos pre-contratual, previstos no n° 1 do art.°
22.°, da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, em que as fuse sao elencadas no
art.° 59.° ss da mesma lei.
Para o contrato que agora se aprecia, foi adoptado a negociagao, em fungao
dos criterios materials, como se la nos "Considerandos's do contrato (vide
p.1), corn fundamento nos art.'s 28.°, 34.°, e 37.° do diploma supracitado.
Os fundamentos encontrados nas disposigaes normativas supra, para este
modelo pre-contratual adoptado, nao afastam as formalidades proprias que
o caracterizam (prazos, fuses, aniincio), art.°s 132.° ss, que remete ao art.°
117.° ss, da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, Lei da Contratagelo
Nos termos da al. a) do art.° 28.° do Diploma legal supracitado, aponta-se
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como razaes justificativas (criterios materials) para a negociacaq a estrita
necessidade, urgencia imperiosa, acontecimentos imprevisiveis,
inimputabilidade da imprevisibilidade dos acontecimentos a entidade pciblica
contrataa'a, impossibilidade de observencia dos prazos ou formalidades
previstos para os restantes procedimentos de formacaq de contratos, estas
situacaes descritas sao de verificacaa cumulative.
As alineas b) e c) do preceito supra, referem-se tambem, como criterios
materials, as contingencias que dificultam a fixaccio do preco global e
escassez de locadores, respectivamente.
Assim, entende este Tribunal que nenhuma das razes apresentadas
1
preenche uma das situagaes supramencionadas.

A adopgao do procedimento de negociagao esta sujeita aos requisites
elencados supra e nao a sub jectividades ou discricionariedade.lo se pode
crier a convicgao de que, a adopgao do procedimento da negociagao corn
base nes previsaes normativas dos art.°s 28.°, 29.° e 30.°, todos da Lei n.°
20/10, de 07 de Setembro, afasta a burocracia que caracteriza este
especie procedimental, e que a negociagao nesses termos e mais celere e
diligente. A negociagao e o procedimento pre-contratual corn mais imbroglio.
Portanto, as exigencies legais e circunstanciais devem verificar-se. Nos
cases em que no se verificarem os pressupostos legais, nao se pode
adopter a negociagao, corn fundamento no art.° 28.°, do Diploma legal que
vimos citando.
Por outro lado, se a adopcao da negociagao nao afasta as formalidades
inerentes a si, decorre disso, como coroldrio, a observencia das pegas do
procedimento, designadamente, o Convite e o Caderno de Encargos,
previstas na al. c) do n.° 1 do art.° 45.° do Diploma legal supracitado.
O Caderno de Encargos, é uma peva do procedimento que necessariamente
deve constar nos autos, pois nada o substitui.
Embora a Lei da Contratagao PLiblica o qualifique como peva dos diversos
tipos procedimentais pre-contratuais (cfr. art.° 45.° da Lei n.° 20/10, de 07
de Setembro), esta deve necessariamente constar nos autos,
independentemente de se ter adoptado ou nao urn dos procedimentos.
Segundo a doutrina, entende-se Caderno de Encargos, como sendo urn
instrumento corn "natureza regulamentar", concretizador e integrante do
contaido contratual, a declaragao negocial da entidade publics contratante,
apresentada as empresas interessadas na ad judicagao do objecto contratual
(cfr. al. a) do n.° 2 do art.° 110.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro).
A essencialidade desta peva reside no facto de ser ela o nucleo, o
instrumento conformador das clousulas contratuais, designadamente, "as
ciciusulas juridicas, administrativas, financeiras e tecnicas gerais e especiais
a incluir no contrato a celebrar", nos termos da al. c) do n.° 1 do art.° 45.° e
n.° 1 do art.° 47.°, todos da Lei n.° 20/10, de Q7 de Setembro (o itolico e o
sublinhado e nosso).
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E argumento de force da doutrina aqui apresentada de que: "todo o contrato
de empreitaa'a de obras poblicas subentende a existencia de urn caderno de
encargo?

(SILVA, Jorge Andrade da, Lei da Contratacao P6blica,

Comentada e Anotada, Almeida, 2011, pp. 93, note de rodape e 94), trata-se
do meio mediante o qual, o empreiteiro tome conhecimento des clausulas
juridicas e tecnicas, gerais e especiais, pelas quais o contrato se ire! reger.

Objecto do Contrato:
be andlise e estudo do processo, verificou-se que o objecto do contrato
es-F.6 suficientemente determinado, individualizado e claramente descrito,
como exige o principio da determinabilidade do objecto contratual,
consagrado na al. f) do n.° 1 do art.° 110.° da Lei n.° 20/10, de 7 de
Setembro e subsidiariamente pelo art.° 280.° do Ccidigo Civil.
O contrato contem cldusulas relatives ao preco contratual, prazo de
execucao e obrigagaes fiscais a serem efectuadas pelo ad judicatdrio, em
conformidade corn o estipulado no art.° 110.° da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro.
Por outro lado, integre o objecto contratual "obras de adequacao" (entendese por enpreitadas, cfr. alineas a) e b) do becreto n.° 09/91, de 23 de
Margo), cujo valor, em nosso entender, fica absolvido pelo valor global do
contrato (cfr. cicalsula 3.' e al. a) do n.° 1 da claUsula 4.' do contrato).
Estamos assim em presence de um contrato misto, deste modo, como o valor
relativo ao arrendamento e o de maior express& financeira, como coroldrio
disso, deve o contrato seguir

a tramitacao do regime juridico do

arrendamento e e necessario, que o senhorio, pare realizar a empreitada,
tenha habilitaciies pare o efeito, nos termos dos art.°s 55.° e 56.° da Lei n.°
20/10, de 07 de Setembro, publicado no Norio da RepUblica, I Serie N.°
170.
A entidade juntou aos autos, o Alvaro de Empreiteiro de Obras PLiblicas da
empresa ad judicatdria, correspondents a 1." Categoric --) Edificios e
Monumento referente a 4." classe, conforme exigem as al newse) e i) do
art.° 3.° do becreto n.° 09/91, de 23 de Marco, ISerie, ,N.° 12
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Da Caugdo:
A caugao visa garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes que
se assume corn a celebragao do contrato, nos termos do n.° 1, do artigo
103.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro.
be acordo corn o n.° 2 da ciciusula 11.' (clecima primeira) do contrato, o
senhorio fica obrigado a prestagao de uma caugao de 5% do valor total do
contrato.

Outorga do Contrato:
As partes intervenientes no contrato estao devidamente identificadas no
intrOito contratual, em obediencia ao previsto na al. a) do n.° 1 do art.° 110.°
da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro.

A vincular o Ministerio das Finangas, em representagao de Sua Excia. Sr.
Ministro das Finangas, Armando Manuel, outorgou o contrato o Exmo. Sr.
Silvio Franco Burity, Director Nacional do PatrimOnio do Estado, corn
poderes subdelegados por Sua Excia. Ministro da Finangas, ao abrigo do
Despacho S/n.°/2014, de 21 de Agosto, corn fundamento no art.° 137.° da
Constituigao da RepUblica de Angola e art.° 2.° do Decreto Presidencial n.°
6/10, de 24 de Fevereiro, todos eles compaginados corn o art.° 13.° do
Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro e o n.° 1 do art.° 38.° e n.° 4
do art.° 115.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro.
Pela empresa ad judicatdria, EDI ANGOLA TRADING, S.A, interveio como
outorgante o Sr.° Elazar Mashe Benjamin, Scicio Gerente da Sociedade.
Quanta a forma de obrigar a empresa, rezam os seus Estatutos, que nos
contratos, vincula-se bastando a assinatura do Sado Gerente, conforme
Alteragao Parcial do Pacto Social de 31 de Julho de 2014, que procede
ajustes ao que vem consagrado no art.° 13.° e, por extensao ao art.° 14.°, do
Estatuto da empresa ad judicatdria, publicado no Dicirio da Repilblica, de 3
de Abril de 2007, III Serie, N.° 41.
Diante deste facto, comprovados por informagaes e documentos que
integram os autos, somos de opiniao que o representante da empresa
contratada tern competencia para o efeito, como preceituam/o, seus
estatutos, em observancia ao estabelecido no art.° 262.° do Cddigo

Cavil
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Cabimentagao:
Dos autos constam as Notes de Cabimentagao nilmeros 57 e 58 do
Ministerio das Finances, corn os montantes de Akz. 142.000.000,00
(Cento e Quarenta e Dols Milhdes de Kwanzas) e Akz. 105.300.000,00
(Cento e Cinco Milhdes e Trezentos Mil Kwanzas), perfazendo urn total de
Akz. 247.300.000,00 correspondentes a 64% do valor contratual.
No preenchimento das Notas de Cabimentagao, estes valores foram
colocados na totalidade num Calico mes. 0 que pressupde que a entidade
pretende efectuar o pagamento na totalidade naquele mes.
Esta despesa estci inscrita no Orgamento Geral de Estado, na rubrica de
despesas de funcionamento e de apoio ao desenvolvimento, no Pro jecto de
Administraedo e Gest& da Politica Financeira do Estado e das Finances
PUblicas corn uma verba total de Akz. 38.938.296.772,00 (Trinta e Oito
Mil Milhaes, Novecentos e Trinta e Oito Milhaes, Duzentos e Noventa e
Seis Mil e Setecentos e Setenta e Dols Kwanzas - pig. 4382 do
0.G.E.).
Pelo acima exposto, constatemos que h6 verba suficiente para a realizaedo
das despesas, estando em conformidade corn o estabelecido no n.° 3 do
artigo 9.° de Lei n.° 13/13 de 31 de Dezembro, conjugado corn o n.° 2 do
artigo 6.° do Decreto Presidencial 232/13 de 31 de Dezembro.

III. DECIS AO

Pelo exposto, decide-se em Sessao Didria de visto, em conceder o Visto ao
contrato em apreco, recomendando a entidade publica contratante que em
contratagdes futures:
➢ Exi ja do ad judicatorio a (presentee& do comprovativo da
prestagdo de caugdo, nos termos do n.° 1 do art.' \103.°, n.° 1 e
2 do art.° 315.°, todos da Lei n.° 20/10, cle 07 de Setembro;
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➢ Junte sempre o caderno de encargos, em observancia ao
disposto na al. c) do n.° 1 do art.° 45.° e n.° 1 do art.° 47.°,
todos da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro;

Sao devidos emolumentos.

Notifique-se.
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Luanda, aos

0 Jt.iz Relator

de Dezembro de 2014.

0 Juiz Adjunto

•
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