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Processo n.° 4 /PV/15
Em 5essao biciria de Visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo com o
niimero em epigrafe, ref erente ao Contrato de Prestagao de Servigos de
Gestao Gera! da Empreitada de Construgao do Novo Edificio do
Ministerio this Finangas, celebrado entre o Departamento Ministerial das
Finangas e a empress DAR - Angola Consultoria - Limitada, no valor de AKZ
392.400,000(Trezentos e Noventa e Dols Milhaes e Quatrocentos Mil
Kwanzas).
I. Dos Factos
Dos elementos constantes do processo, relevam para a decisao os seguintes
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factos, que se dao como assentes e inteiramente reproduzidos:
Por officio n.°3964/04/GMF/2014, o Gabinete do Ministro das Finangas
submeteu a fiscalizagao previa o Contrato de Prestagao de Servigos acima
referido.
Constam dos autos os seguintes documentos:
- bespacho Presidencial n.° 180/14 de 1 de 5etembro, que autoriza a
celebracao do contrato de prestagao de servigo de gestao geral da
empreitada de construgao do novo Edificio do Ministerio das Finangas.
- bespacho s/n.° de 11 de Novembro de 2014, atraves do qual a 5enhor
Ministro dos Finangas sub-delega poderes ao 5 . Americ
5ecretorio-Geral, para a outorga do contrato.

iguel da Costa,

,

- Nota Justificativa da cabimentagao da despesa para a execugao do
contrato.
II. Da Apreciagao
0 contrato em apreciaga'o, foi celebrado aos 12 de Dezembro de 2014 e
submetido ao Tribunal de Contas, no dia 31 de Dezembro do mesmo ano.
Tendo em conta o valor contratual, facilmente se conclui que o Sr. Ministro
das Finangas é competente para autorizar a despesa e consequentemente a
celebragao do contrato, nos termos do art.° 34.° da Lei n.° 20/10 de 07 de
Setembro que remete para o Anexo II do mesmo Diploma, conjugado corn o
n.° 2 do art.° 34.° do Decreto Presidencial n.° 31/10, de 12 de Abril.
Por forca das disposigaes legais acima referidas, o Sr. Ministro, atraves do
despacho s/n.° de 11 de Novembro de 2014 e nos termos do art 12.° do
Decreto-Lei n.° 16-A/95 de 15 de Dezembro, sub-delegou poderes ao Sr.
Americo Miguel da Costa, Secretnrio - Geral, para outorgar o contrato, e
por parte da empress contratada DAR- Angola Consultoria - Lda, outorgou o
contrato o Sr. Ramazi Klink, Director -Geral.
Para a formagao do contrato, nao foi adoptado qualquer tipo de
procedimento. A entidade contratante, juntou aos autos o Despacho
Presidencial n.° 180/14, atraves do qual o Sr. Presidente da Rept.iblica
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autorizou a celebraga'o do contrato em apreciacao. A este proposito,
importa referir que o Titular do Poder Executivo é competente para
autorizar despesas sem concurso e sem limite de valor nos termos do art.
37.°, al a) do n.° 1 e n.° 4 do Anexo II da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro.
III.

Cauca() e cabimentacao

Em relagao a caugao, importa dizer que a entidade contratante deve exigir,
depois da adjudicagao e antes da celebragao do contrato, que o
ad judicatcirio preste a caugao definitiva que garanta o exacto e pontual
cumprimento das obrigagaes emergentes da celebragao do contrato, nos
termos do n.° 1 do art.° 103.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro. Deste
modo, foi jur o 40S au os o documento que comprova a prestagao da caugao
definitiva.
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Quanto a nota de cabimentagao, verificamos que nos autos nao consta este
documento. Contudo, no ponto 5 do Despacho Presidencial n.° 180/14 de 12
de Setembro, atraves do qual a autorizado a celebragao do contrato o
Titular do Poder Executivo orienta que as despesas emergentes da
execugao do contrato se jam suportadas °troves das receitas do Fundo
Social dos Trabalhadores do Ministerio das Finangas, devendo este Fundo
ser reembolsado apOs a regularizagao orgamental do pro jecto.
Impostos e Contribuiciies a Seguranca Social
Relativamente a situagao fiscal e contributiva a Seguranga Social da
contratada verificou-se que nos autos constam as Certidaes passadas pelo
Ministerio das Finangas e pelo Institute Nacional de Seguranga Social, a
favor da Empresa DAR Angola Consultoria Lda que atestam que a mesma
tern a situagao regularizada relativamente aos impostor e contribuigaes a
Seguranga Social, estando, assim em conformidade corn o disposto nas
alineas e) e f) do art.° n.° 54.° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro.
Dec isao
Pelos fundamentos acima expostos, em Sess.& Diaria de Visto, decide-se
pela concessao do Visto ao contrato em apreco.
Sao devidos emolumentos.
Notifique-se
Luanda, 3de Abril de 2015.
O t,Tuiz Relator
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