REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA
Resolugao n,58/FP/15
Processo n. °: 117/PV/2015
I. D05 FACTOS
Por via do aide n.° 85/00.05.6/A0.1ND/2015, de 24 de Maio, corn
•

entrada no Tribunal no dia 02 de Junho do corrente ano, a Embaixada de
Angola na RepLiblica da fndia, submeteu ao Tribunal de Contas, para efeitos
de fiscalizagao preventiva, a Minuta do Contrato Promessa em apreciagao
r,pferente a aquisiga'o de um imcivel para instalar os services da Chancelaria
Diplomatica da Embaixada de Angola na Republica da fndia, cujo objecto e
valor abaixo descrevemos:
v Contrato promessa de compra e venda de urn imcivel situado na
Rua 5 Poorvi Morg, Vasant Vihar, Nova Delhi, RepLiblica da
India, no valor de Usd 22.000.000,00 (Vinte e Dols Milhcies de
DOlares dos Estados Unidos da America), equivalente em
Kwanzas a 2.200.000.000,00 (Dols Mil Milhi5es e buzentos Milhaes
de Kwanzas).
Fazem parte do processo os seguintes elementos intrutOrios: bespache do
Sr. Ministro das Finangas que subdelega poderes ao Sr. Embaixador de
Angola na Republica da fndia, para representar o Ministro das Finangas no
processo aquisitivo do imOvel, procuragges dos proprietaries do imOvel,
titulo de tranferencia de propriedade, formularies sobre o imposto predial,
escritura sobre sublocagElo prepetua, carta de possess& que da conta da
entrega da posse fisica do imOvel a Miss& Diplornatica de Angola a 09 de
Janeiro de 2015, documentos que ciao conta da declaragao do Ministerio dos
NegOcios Estrangeiros que isenta o pagamento de qualquer taxa sobre a
aquisig& do imcivel pelo Estado Angolano e o parecer favoravel a a
do imOvel em apreco, quadro detalhado das despesas, minutes bem

igao
o

respectiva adenda a minuta do contrato promessa de compra e venda,
°lidos a notificar a Embaixada sobre a deslocagelo de tecnicos dos
Ministerios das Finangas e das Relagaes Exteriores para integrar a
Comissao Multissectorial de avaliagao oficial das propostas, relatOrio da
Comissao Multissectorial de avaliagao.
Nao foi junto ao processo o despacho con junto dos Srs Ministros das
Finangas e das Relagaes Exteriores que subdelega poderes ao Sr.
Embaixador de Angola na RepUblica da India bem como o despacho que cria
a Comissilo Multissectorial de avaliagao das propostas.
Sao partes a Missao biplomcitica, representada pelo Embaixador de Angola
na Rept.iblica da India, o Sr. Manuel Eduardo dos Santos e Silva Bravo e
pelos proprietcirios a Agencia imobiliciria Chopra Realtors, em representagao
dos vendedores do imovel, corn outros sinais de identificagao nos autos.
II. DA APRECIAgA0
A minuta em aprego reporta-se a celebragao de urn futuro contrato de
compra e venda de um imOvel para o funcionamento da Chancelaria da
Embaixada de Angola na RepUblica da India, tendo a sua discipline juriclica
no nosso Ordenamento Juriclico no Decreto Executivo Conjunto n.° 112/99,
de 17 de Dezembro-Regulamenta e Aperfeigoa as Formas de Aquisigao e
Reabilitagao dos ImOveis do Estado, publicado no bidrio da RepUblica, I
Serie, N.° 51, becreto 4-A/92, de 17 de Janeiro, que aprova a gestao dos
orgamentos das Missaes biplomciticas e Consulados de Angola no Exterior,
publicado no bicirio da RepUblica, I Serie, N.° 3, na Lei n.° 18/10, de 6 de
Agosto - Lei do Patrimcinio PUblico, publicado no Norio da RepUblica, I
Sgrie, N.° 148, na Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, Lei da Contratagdo
PUblica, publicado no Dicirio da RepUblica, I Serie, N.° 170 e
subsidiariamente nos art.'s 410.° e 874.° ss, todos do COdigo Civil.
Embora se ref ira na al. d) do n.° 1 do art.° 5.° da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro que os "contratos cujo processo de celebraccio seja regulado em
lei especial", e para o caso em aprego a lei especial e o becreto Executivo
Conjunto n.° 112/99, de 17 de bezembro, tal preceito nao exclui de todo, a
aplicagao da lei da contratagiio pUblica a contratos dessa especie, pois, é por
esta que se pode aferir a competencia em razao do valor para se autorizar a
realizagao de despesas, diversamente ao que estabelec,,c a jurisprude
já

citada em lugar propriol. Em situagaes de lacuna, pode-se recorrer a este
diploma como solugao dada pelo sistema juridic° para integrar o vazio
normativo que posse existir.
•

be compefencia para autorizar despesa

0 valor total da minuta do contrato é de Usd 22.000.000,00 (Vinte e
Dois Milhaes de Dolores dos Estados Unidos do America), equivalente em
AKZ 2.200.000.000,00 (Dols Mil Milhaes e buzentos Milhaes de Kwanzas).
0 Sr. Ministro das Finances, por despacho S/n.°/GMF/2014, de 27 de
Agosto, corn poderes subdelegados pelo Presidente da RepUblica, nos
termos do art.° 137.°, da Constituigao da Rept.iblica de Angola, e de acordo
com as disposicaes combinadas dos n.°s 1 e 4 do art.° 2.° e do art.° 6.° do
becreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, da al. d), do n.° 1 do art.°
3.° do Estatuto Organico do Ministerio das Finances, aprovado pelo becreto
Presidencial n.° 235/12, de 4 de bezembro e do n.° 1 do art.° 2.° e art.° 8.°
do becreto Executo Conjunto n.° 112/99, de 17 de bezembro, dos
Ministerios das Finances e das Relacaes Exteriores, concatenados corn os
art.° 12.°, 13.° e 14.° do becreto-Lei 16-A/95, de 15 de bezembro e art.°
34.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro que remete pare a alinea b) do n.°
1 do Anexo II do mesmo diploma legal, subdelegou, ao Sr.° Embaixador,
poderes para outorgar o contrato promessa de compra e venda do imovel
objecto da minuta do contrato e praticar outros actos negociais que ao
imovel diz respeito.
Quanto ao valor do contrato2 para autorizar a despesa, o art.° 7.° do
becreto Executivo Conjunto remete para o art.° 7.° do jet revogado becreto
n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, que estabelecia o regime de realizacao de
despesas. Fazendo uma interpretagilo corrective, deve-se entender a
remissao feita naquela norma pare o art.° 34.° da Lei n.° 20/10, de 07 de
Setembro, que tem a mesma redaccao e pelo facto deste diploma legal ter
revogado o Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.
Assim, o art.° 34.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro remete pare o
Anexo II do mesmo diploma legal. Fazendo uma hermeneutica juridica
disposicaes legais acima citadas, nos leva a concluir que o Ministro das
Finances tem competencia em razao do valor pare autorizar a •espesa, co,
1
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Ob. Cit. Pp. 587 e 588.

79.

fundamento na subdelegacao de poderes do Sr. Presidente da RepUblica,
enquanto Titular do Poder Executivo, a que faz referencia o despacho do
Ministro das Financas que subdelega poderes ao Sr. Embaixador de Angola
na RepUblica da India, embora, entendemos que o Despacho do Sr.°
Presidente da RepUblica que subdelega poderes ao Ministro das Financas
devesse constar nos autos, por este ser tambern um elemento instrutOrio.
No que diz respeito a competencia para aquisicao de imoveis corn o
objectivo de instalar os servicos das Misses Diplomciticas de Angola no
exterior, esta e exclusiva dos Ministerios das Financas e das Relagaes
Exteriores, nos termos do n.° 1 do art.° 2.° do Decreto Executivo Conjunto
n.° 112/99, de 17 de Dezembro, conjugado corn o n.° 1 do artigo 18.° do
Decreto Executivo n.° 4-A/92, de 17 de Janeiro, que aprova a Gestao dos
Orgamentos das Misses Diploma-hats e Consulares da RepUblica de Angola
e corn a al. a) do art.° 23.° da Resolugao da Primeira Camara n.° 1/02, de 07
de Janeiro de 2003- sobre a Instrugao e Tramitagao dos Processos de
Fiscalizagao Previa.
Ve-se, desde logo, que estamos em presenca de uma competencia partilhada
ou se quisermos ser mais rigorosos, competencia conjunta3, que n6o é
atribuida apenas ao Ministro das Finangas ou apenas ao Ministro das
Relag6es Exteriores, decidir sobre a aquisigdo de imoveis.
Esta competencia e diversa da que vem prevista no art.° 8.° do Decreto
Executivo Conjunto n.° 112/99, de 17 de Dezembro, que estabelece que o
Ministro das Financas pode delegar poderes ao Chefe da Missao Diplomcitica
para celebrar a escritura notarial.
be acordo corn esta norma, incumbe corn exclusividade ao Ministro das
Financas, conferir ao Chefe da Missao Diplomcitica poderes para a protica
de actos posteriores a aquisigao de imoveis.
Nesta conformidade, o despacho do Ministro das Financas que subdelega
poderes ao Embaixador de Angola na RepUblica da India, devia, em nosso
entender, ser subscrito tambem pelo Ministro das Relagaes Exteriores, ao
abrigo do disposto no n.° 1 do art.° 2.°, do Diploma supracitado, sob ena die
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DO AMARAL, Diogo Freitas; MACIER, Albano; Curso de Direito Administrativo,
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2006, e Ligaes de Direito Administrativo, Vol. I, Maputo, Escolar Editora, 2012. Para estes tratadistas do Direito
Administrativo, respectivamente. A compete'ncia conjunta "pertence simultaneamente a dois ou mais orgaos,
devendo ser exercida por todos eles em acto unico. E o que se passa corn as materias de indole interministerial,
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conjunto", ex vi ob. cit. Diogo Freitas do Amaral, p. 783.
4

ineficdcia, ou anulabilidade, nos termos do art.° 78.° do becreto-Lei 16A/95, de 15 de bezembro.
A aquisigao de imoveis para o fim referido incumbe apenas aos referidos

Orgaos, pois, a vedada a qualquer outra entidade o exercicio de qualquer
acgdo neste sentido, o que inclui as entidades corn esta prorrogativa, isto é,
nao pode nem deve ser apenas o Ministro das Finangas ou o Ministro das
Relagdes Exteriores de modo isolado decidir sobre a aquisigao, visto ser urn
procedimento ao qual devem em conjunto intervir, o contrario gera vicio.
Este facto gerador de vicio, cria uma situagao de invalidade, do tipo
anulabilidade. Todavia, este vicio e marginal4 ou periferico por que nao
atinge o nixie() duro do negOcio. Por esta razao, o vicio, pela sua natureza
toma a qualificacao de acto meramente irregular.
Pela sua natureza (nao gravosa) e em virtude de tal vicio ter produzido
irrelevante defeito, o bireito o qualif ice como vicio sancivel, por sobre ele
nao incidir o radicalismo da consequ8ncia juridica que o ordenamento
juridic° culmina nos casos de ilegalidade, ao que ha de aplicar-se o regime
proprio dos actos regulares5, embora possam ser objecto de ractificagaosanagao, convalidagdo ou conversao do acto invalid°, corn fundamento ao
principio do "favor negotii" contido nos n.°s 2 e 3 do art.° 80.°, do becretoLei 16-A/95, de 15 de bezembro.
Tendo em conta o espirito da norma do n.° 2 do art.° 63.° da Lei n.° 13/10,
de 09 de Julho, "mutatis mutandis, os processos irregulares podem ainda
ser objecto de recomendagaes dirigidas ao organismo ou aos servigos corn o
fito de se evitar irregularidades similares em contratagdes futuras.
Podemos assim considerar e apreciar o processo, formulando em sede
prOpria desta resolugao as devidas recomendagdes.
•

be disponibilidade financeira:

Nos autos existem algumas informag es de cunho financeiro relacionadas
rocesso urn quadro detalhado de
corn a aquisigao do imOvel. Consta
despesas, onde tambern se fere a
sigao de iniveis ara as Missaes
Diplomciticas e Consulados6.
REBELO DE SOUSA, Marceloe 5A.LGAD DE MATO5, Andre, Contratos Publicos, Direito Administrativo Geral,
Tomo III, 2.' ediccio, Publicagaes Dom Quixote, Lisboa, 2009, pp. 138, 139 e 143
5 Ob. Cit., p. 143.
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Entendemos que o legislador andou mal por discriminar os consulados das missiles diplomciticas. Parece-nos que

este Ultimo conceito e o genero de que fazem parte as Embaixadas e os Consulados.
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Do relatOrio da "Comissao Multissectorial de Avaliagao das Propostas",
consta que a Missao Diplomotica dispiie de 12. 000.000,00 (Doze Milhaes de
Mares, valor a ser transferido pelo Ministerio das Finangas - cfr. I.1 do
RelatOrio), o equivalente a Akz 1.200.000.000,00 (Um Mil Milhao e Duzentos
Milhaes de Kwanzas). Igualmente, no mesmo relatOrio, refere-se a
necessidade de se proceder a urn emprestimo com vista a cobrir o del ice.
•

•

Objecto do Contrato:

0 objecto do contrato esti 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 Codigo
Civi I.
A remessa da Minuta em analise, consiste numa obrigatoriedade legal
imposta pela al. b) do n.° 3 do artigo 8.°, conjugado corn a al. a) do n.° 2 e n.°
3 do art.° 2.° da Lei n.° 13/10 de 09 de Julho-Lei Organica e do Processo do
Tribunal de Contas.
•

be Comissao Multissectorial de Avaliagao:

Nao consta nos autos o despacho que cria a Comissao Multissectorial de
Avaliaga'o das propostas.

•

Existem nos autos os oficios dos Ministerios das Financas e das Relagaes
Exteriores, que nos informam que tecnicos destes departamentos
ministeriais integrariam uma Comissao Multissectorial de Avaliagao das
propostas e da sue deslocacao a Repilblica da India para o proposito
sub jacente no processo aquisitivo que agorae apreciado, isto é, para a
competente avaliagao oficial.
Ora, e nosso entendimento, apoiado de melhor argument° de razao e forge
doutrinciria que, nao podem os referidos oficios que comunicam a deslocagao
da Comissao Multissectorial de avaliagao serem eles mesmos o despacho que
a cria, pois, trata-se de instrumentos distintos, urn que confere
compet&icia e outro que somente formalize e notifica a Embaixada da
deslocagao da Comissao.
E necessorio o instrumento juridic° (despacho) que confere poder s e
legitima a sua actuacao, para que, corn base no qual, se posse Glen s as

atribuigaes e competencias em avaliar propostas e propor sobre a aquisigao
do imOvel que reUne as melhores condigaes arquitectOnicas, juridicas e
financeiras para acomodagao da Missao Diplomatica.
Nao obstante existir nos autos documentos que fazem referencia a seus
membros, a jungab aos autos do despacho que a cria nao constituiria
excesso de formalismo. Tambem, nao esta em cause a fe pUblica dos
documentos que se referem a deslocagao de seus membros.
Nos termos do n.° 1 do art.° 5.° do Decreto Executivo con junto n.° 112/99,
de 17 de Dezembro, se exige a criagao de uma comissao e esta deve ser
criada a luz de um despacho, atendendo ao principio segundo o qual as
competencias nao se presumem, por forge dos art.°s 12.°, 13.° e 14.° do
Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro, sobre delegagao,
subdelegagao e seus requisitos.
A Comissao de Avaliaga'o, como Orgao colegial, é criada previamente, atraves
de um despacho que em sede do qual se pode ver o elenco abstracto dos
seus membros. 0 despacho que a cria deve ser conj unto. E so apOs a sua
formalizagao é que se designam membros, "in concreto", para a integrar e a
constitufrem, isto é, através de uma primeira reuniao dos seus membros e
inicio de funcaes7.
A "Comissao" foi integrada por tecnicos dos Ministerios das Finances e das
Relagaes Exteriores para andlise e avaliacao dos imOveis, em observancia do
disposto nos n.°s 1 e 2 do art.° 5.° do Decreto Executivo Conjunto n.°
112/99 de 17 de Dezembro, e dos n.°s 2, 3 e 4 do art.° 18.° Decreto
Executivo n.° 4-A/92, de 17 de Janeiro, que aprova a gestao dos
Orgamentos das Missaes Diplomaticas e Consulares da RepUblica de Angola,
concatenados corn o n. 01 do art.° 32.° da Lei n.° 18/10, de 06 de Agosto.
Foram objecto de avaliagao of icial tres (3) imOveis, em observancia ao
disposto no n.° 1 do art.° 4.° do Diploma supracitado, cujos enderegos,
valores estimados e outros sinais de identificagao estao contidos e
devidamente condensados no relatOrio de avaliagao of icial existente nos
autos, que demos aqui por inteiramente reproduzido.
Das propostas imobilidrias, a Comissao de Avaliagilo analisou o estado de
conservacao, enderego, area total, n.° de pisos, we por pisos, cozinha,
lugares de estacionamento, tipo de piso, elevadores e valor do imOvel, entre
quisigao
our, e corn base nessa avaliagao, a proposta (deliberacao) pa
7D0

AMARAL, Nog° Freitos, Ob. cit. P.767.

recaiu sobre o edificio Situado na Rua 5, Poorvi Morg, Vasant Vihar, Nova
Delhi, proposta pela Agenda Imobilibria Chopra e Associados,
representante dos proprietorios, tendo em conta as suas caracteristicas,
situagao geogrdfica e juridica, o preco, idade do edificio, o estado de
conservagao e necessidades de reabilitacao, o que ao nosso entender
satisfaz a exigencia das alineas f), h) e i) do art.° 4.° do becreto Executivo
Conjunto n.° 112/99, de 17 de bezembro ao que seguiu a consequente
remessa a consideracao superior.
Foram juntos aos Autos notas verbais do Ministerio dos Negocios
Estrangeiros do Governo da India, uma isentando a Embaixada de Angola na
India do pagamento de qualquer taxa na compra do imOvel e outra ref erente
ao pronunciamento do referido Ministerio sobre a viabilidade de utilizagao
do edificio escolhido para o exercicio da actividade diplomcitica em
harmonia ao disposto na al. c) do art.° 4.° do becreto Executivo Conjunto n.°
112/99, de 17 de bezembro e al. m) do n.° 1 do art.° 19.° e al c) do art.° 23.°
da Resolucao da Primeira Camara n.° 1/02/ de 07 de Janeiro, sobre a
Instrugao e Tramitagao dos Processos de Fiscalizacao Previa.
III. DECISA0
Pelo exposto, decide-se em Sessao Diciria de visto, em conceder o Visto a
minuta do contrato em aprego, recomendando aos Ministerios das Finangas
e das Relagiies Exteriores, que em contratagEies futuras observem o
seguinte:
a) A decisao sobre aquisigao de um imovel corn objectivo de instalar
servicos de Misses biplometticas e a criacao da comissao de avaliagao
das propostas deve resultar da competencia con junta, devendo os
despachos serem subscritos pelos titulares dos dois Ministeriais.

sao devidos emolumentos.
Notifique-se.
be-se Conhecimento aos Srs. Ministros das Finangas e das Relagdes
Exteriores.
Luanda, aosji de Junho de 2015.
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