REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA

RESOLUgA0 N°

/ FP/2015.

PROCESSO N. ° 65/PV/2015.

0 Gabinete do Presidente do Conselho de Administrayao da TAAG Linhas Aereas de Angola E.P, submeteu a esta Corte, pare efeitos de
fiscalizacao previa, atraves do Officio n.° 142/GPCA/2015, de 09 de Abril, o
Contrato de Prestacao de Service:is de Consultoria, celebrado corn a
empresa

Mckinsey

International Inc, no valor equivalente a AKZ

692.370.360,00 (5eiscentos e Noventa e Dois Milhaes, Trezentos e
5etenta Mil, Trezentos e 5essenta Kwanzas).
DOS FACTOS
Para decisao relevaram os seguintes factos evidenciados por informagaes e
documentos, a saber:
✓ Despacho n.° 161/14, de 03 de Fevereiro, de Sue Excelencia 5enhor
Ministro dos Transportes, que confere poderes ao Senhor Dr. Joaquim
Teixeira da Cunha, PCA da TAAG - E.P., para assinar o contrato;
✓ Procuragao lavrada a favor da 5enhora Vera Tavares Festas para
outorgar o contrato, por parte da empresa Mckinsey International
Inc;
✓ Acta Deliberativa do Conselho de Administragao da TAAG - E.P., de 21
de Junho, relative as ma ros i iativas a serem concretizados no
quadrienio 2014/2017;
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✓ Resolugao n.° 118/FP/13, de 08 de Novembro, do Tribunal de Contas,
atraves do qual foi concedido o visto ao contrato de prestacao de
servigos de consultoria, celebrado entre a TAAG - E.P., e a empresa
Mckinsey International, Inc, pars o period° de 01 de Margo de 2013 a
28 de Fevereiro do ano 2014 - Processo n.° 149/PV/13;
✓ Resolugao n.° 127/FP/2014, de 01 de Setembro, atraves do qual foi
concedido o visto ao contrato de prestagao de servigos de consultoria,
celebrado entre a TAAG - E.P., e a empresa Mckinsey International,
Inc, pars o period° de 01 de Margo de 2014 a 28 de Fevereiro do ano
2015 - Processo n.° 421/PV/14;

APRECIANDO
1. 0 contrato em apreciagao, é uma continuidade do contrato de prestacao
de servigos de consultoria, formagao e apoio tecnico ao Conselho de
Administragao da TAAG, assinado entre as partes acima referidas no dia
05 de Novembro de 2013, sendo que o primeiro contrato referente ao
periodo de 01 de Margo de 2013 a 28 de Fevereiro do ano 2014, foi
apreciado e visado por esse Tribunal pela Resolugao n.° 118/FP/13 de 08
Novembro e o segundo referente ao period° 01 de Margo de 2014 a 28
de Fevereiro do ano 2015, apreciado e visado pela Resolugao n.

127/FP/2014, de 01 de Setembro.
2. A contratagao dos respectivos servigos de consultoria insere-se no
processo de reestruturagao da empresa ptiblica em causa, corn
vista a modernizagao, optimizagao e racionalizaga'o da gest'do e dos
servigos que prestam, conforme resulta do Contrato celebrado, que
consta nos autos;
3. 0 presente contrato de prestagao de servigos de Consultoria, foi
assinado pelo Senhor Presidente do Conselho de Administragao da
TAAG, E.P, por force da Compeincia que lhe foi conferida atraves do
Despacho n.° 161/14, de 03 de Fevereiro, do Senhor Ministro dos
Transportes e por parte da em esa Mckinsey International, Inc, foi
assinado pala Senhora

avares Festas,

na qualidade de

procurador do grupo 2
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4. Nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo 47.° da Lei n.° 11/13, de
3 de Setembro, Lei de Bases do Sector Empresarial PUblico,
publicada do biorio da Repilblica, I' Serie, n.° 169, ao Conselho de
Administragao das empresas pUblicas competem aprovar os pianos
anuais e plurianuais de actividades e financeiros, facto comprovado
na Acta beliberativa do Conselho de Administragao, no qual consta
o Plano Quadrienio 2014/2017 sobre as macros iniciativas de
capacitagao da fungao financeira (ferramentas e pessoas).
5. A norma do n.° 2, do artigo 7.° do becreto Presidencial n.° 1/15,
que aprova as regras anuais de execugao do Orgamento Geral do
Estado para o exercicio economic° de 2015, impae, que "os
contratos de prestagao de servigos executados de forma continua
podem ser prorrogados por iguais e sucessivos periodos, corn vista
a obtengao de pregos e condigaes mais vantajosas para a
administragao pUblica, ate ao prazo miximo de 48 meses, apOs o
qual é obrigatOria a realizagao de urn novo procedimento concursal.
()este modo, entende este Tribunal que o presente contrato se
enquadra no limite temporal estabelecido pela norma acima
ref erida.
DECIS Ao
Pelos fundamentos expostos, decide este Tribunal em conceder o
visto ao contrato em apreciagao.
Notifique-se
Sao devidos emolumentos
Luanda, 11 de Maio de 2015.
0 Jui Relator

0 Juiz

nto
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