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Processos es 01 e 02/PV/2015
I-FACTOS
Para efeitos de fiscalizagao previa, nos termos do Art.° 8° es 1 e 2 da Lei
13/10, de 9 de Julho, o Ministerio das Financas remeteu a este Tribunal,
onde deram entrada no dia 06/01/2015, conduzidos pelos Oficios es
1416/DGP/NDE/2014 e 1417/DGP/DNEP/2014, ambos de 30/12/2014, dois
processos referentes a um Contrato de Arrendamento das Fracgaes do 8°,
9° e 10° andares e de 15 lugares para Estacionamento do edificio " Torres
Oceano " e a urn Contrato- Promessa de Compra e Venda do edificio " Imob
Business Tower " celebrados corn as sociedades comerciais BESA
VALORIZAcA0- Fundo de Investimento Imobiliorio Fechado e IMOB

ANGOLA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LOA, respectivamente.
Para a formagao dos Contratos nao foi adoptado nenhum dos tipos de
procedimentos previstos nos Art.°s 22° e 25° da Lei 20/10, de 7 de
Setembro.
Serci que o arrendamento, a compra e venda ou promessa de compra e venda
de imciveis para instalacao de servicos do Estado e Institutos Pirblicos,
Empresas PLiblicas e Servigos e Fundos AutOnomos nao estao sujeitos ao
regime juridico e as regras gerais relativos a contratagao poblica objecto
da Lei 20/10, de 7 de Setembro?
0 Art.° 2° da citada Lei 20/10, de 7 de Setembro, estabelece o ambito da
sua aplicacao ob jectiva, afirmando o seu n°1 que:

" A presente lei a apliccivel a contratagao de empreitadas de obras ptiblicas,

a locacao e aquisicao de bens moveis e inuiveis e a aquisigao de servigos
por parte de uma entidade publics contratante".
Entendemos ser suficientemente liquids a disposigao acabada de citar
quanto a uma resposta a interrogative feita relativamente

a abrangencia da

Lei da Contratagao PLiblica as mate'rias enumeradas retro.
II- APRECIANDO
1- CONTRATO DE ARRENDAMENTO
Caminhando, entretanto, pelos meandros de mesma Lei, encontraremos
outras disposigaes que, embora nao respeitando

a compra e venda de

imOveis, se reportam ao arrendamento. E o caso do Art.° 36°, que sujeita a
celebragao de contratos de arrendamento incidentes sobre imOveis para
instalagao de diversos servicos do Estado e outros a parecer da birecgao
Nacional do Patrimanio do Estado do Ministerio das Finances bem como do
Anexo II que, conforme o seu valor, condiciona a celebragao dos Contratos
de Arrendamento para aqueles mesmos fins

a autorizagao de diversas

entidades.
Tudo isto pare dizer que o arrendamento, objecto do Contrato cujo estudo
se este a processar em sede da fiscalizagao previa, estando sujeito

a

jurisdigao deste Tribunal de Contas, 6-lhe oponivel, corn as necessaries
adaptacaes, a discipline juridica de Lei 20/10, de 7 de Setembro, raza'o
porque as partes contratantes, em especial a entidade publics contratante,
deveriam fazer anteceder a assinatura do Contrato de Arrendamento a
realizagao de urn procedimento concursal nos termos do Art.° 22° e segs. da
supracitada Lei 20/10, de 7 de Setembro.
Neste caso, nao se justifica que os contraentes tenham sujeito o Contrato
de Arrendamento a fiscalizagao previa sem instruir o respectivo processo
observando as normas aplicciveis das citadas Leis 20/10, de 7 de Setembro,
da Contratagao Publice e 13/10, de 9 de Julho, Organica e do Processo do
Tribunal de Contas.
Independentemente do que fica dito em relagao

a no obediencia aos

comandos da legislacao sobre a contratagao ptiblica aplicovel, importa

referir que a formaglio do prOprio contrato em si andou por trilhos
incipientemente arranjados, tais sao as insuficiencias de que o respectivo
processo enferma. sao de apontar, neste capitulo, de forma meramente
exemplificativa, jci que seria verdadeiramente ocioso indicar tudo o que
ficou tocado por essas lacunas, as seguintes situagaes:
a) - Contrato sem data
O prazo de duragao ou da execucao do Contrato deve sempre constar do seu
corpo sob pena de nulidade, como facilmente se pode ler do Art.° 110° da
Lei 20/10, de 7 Setembro, que se reporta ao seu conteUdo.
bai se infere ser tao importante o estabelecimento do prazo de execucao
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do objecto do Contrato quanto a fixacao da data do inicio dessa execucao
que, sendo possivel as partes acordarem-no para momento posterior,
coincide sempre corn a altura em que a rubricado o Contrato.
Como computar se o prazo fixado para a realizagclo do objecto do Contrato
foi ou nao observado, se nao sabemos quando iniciou a contar porque nao
coloccimos a data do comego da produgao dos efeitos do Contrato?
b) - Falta do Caderno de Encargos
O Caderno de Encargos é, como se retira do Art.° 47° da lei 20/10, de 7 de
Setembro, a peva do procedimento que contem, sob forma articulada, as
ciciusulas juridicas, administrativas, financeiras e tecnicas gerais e
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especiais, a incluir no Contrato a celebrar.
E o instrumento em que se estabelecem os precisos termos de ordem
tecnica e juridic° em que a entidade contratante esta disposta a
celebrar o Contrato, traduzindo-se num conjunto de ciciusulas
articuladas, elaboradas unilateralmente por aquela e que se impaem a
quem se proponha celebrar o Contrato, conforme Jorge Andrade da Silva,
em comentcirio do Art.° 47° da supracitada Lei 20/10.
E, digamos, o ponto de partida nao so da abertura da realizagao de todo o
procedimento conducente a celebragao do contrato em que, definidas as
regras, se colocam as condicaes e os termos a seguir, inapelavelmente. E a
plataforma tecnico-juridica e administrativa de que partem as regras do
jogo contratual.

Nao é sem propOsito que o Art.° 110° da Lei que vimos citando fá-lo incluir
no seu contaido quando, o seu ntimero 2, o coloca na alinea a) do con junto de
elementos que integram sempre o Contrato.
c) -

A contratada BESA VALORIZAcAO- Fundo de Investimento

Fechado nao apresentou Certidao Contributiva de Seguranga Social,
do que resulta nao ter provado nos autos a sua situacao regularizada
relativamente a contribuicaes para a seguranga social, o que, desde jci
deveria obstar a sua candidatura a entidade ad judicatdria do
Contrato em analise, nos termos do Art.° 54° alinea e) da Lei n°
20/10, de 7 de Setembro.

d) -

A formulagao " 0 senhorio do de arrendamento as fraccaes nos

pisos 8°, 9° e 10° corn uma aerea de 2. 133, 9 m2, 15 lugares
de estacionamento

" do n° 2 da Clciusula 20 do Contrato de

Arrendamento é, por demais, abstracta para se constituir em objecto
da relacao juriclico- contratual em causa.
Quais sao as fraccaes e quais as suas caracteristicas tecnicas? Que tipo de
fraccaes? sao autOnomas, nao sao?
Nos termos do Art.° 1414° do COdigo Civil, as fraccaes

... de que urn

edificio se compae, em condicaes de constituirem unidades independentes,
podem pertencer a proprietorios diversos em regime de propriedade
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horizontal ".
Por seu turno, o Art.° 1415° estabelece que " SO podem ser ob jecto de
propriedade horizontal as fraccaes autonomas que, alem de constituirem
unidades independentes, sejam distintas e isoladas entre si, corn saida
prOpria para uma parte comum do predio ou para a via pLiblica ".
Repete-se a pergunta: que e quais fraccaes nos 8°, 9° e 10° andares do
edificio " Torres Oceano"?
SO uma concreta identificagao de coda uma dos fraccaes (autOnomas?), corn
a descricao das suas caracteristicas tecnicas (composicao, area,
permilagem, etc.) permitiria bem situar-nos quanto ao facto de se saber
quais e quantas as fraccaes objecto do Contrato de Arrendamento. Para
tanto, impossibilidade de exibicao das certidaes de inscricao matricial e/ou

da descrigao predial, por nao inscricao matricial e registo predial das
fracgaes nas instancias de direito, deveria juntar-se aos autos, ao menos, o
titulo constitutivo do regime de propriedade horizontal. Corre-se o risco
de estar-se a tomar de arrendamento partes do imOvel pertencentes nao ao
titulado senhorio no Contrato mas a qualquer outra entidade.
Nao menos sintomotico é o facto de o prOprio Contrato e nessa mesma
Clausula 2° (n° 1) o edificio que integra o seu objecto ser apresentado ao
mesmo tempo como rUstico e urbano quando se diz, citamos: 0 SENHORIO
é proprietcirio e legitimo possuidor do predio rustico e urbano denominado

Torres Oceano, sito em Luanda, Bairro Ingombota, Avenida Lenine".
Porque a referencia ao predio mistico se o arrendamento incide so e so
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sobre os apartamentos (em caso de nao existencia de propriedade
horizontal) e nao sobre terreno?
e) - 0 valor (preco) do Contrato vem referido na Clciusula 3' n° 1 como
sendo de KZ. 26. 606. 004, 00 (Vinte e Seis Milhaes, Seiscentos e
Seis Mil e Quatro Kwanzas) mensais, resultante do valor de KZ. 12.
000, 00 por coda metro quadrado, o que, no dizer do n° 2
corresponde ao valor global anual de KZ. 319. 272. 048,00 (Trezentos
e Dezanove Milhaes, Duzentos e Setenta e Dols Mil e Quarenta e
Oito Kwanzas).
Entretanto, os KZ. 12. 000,00 multiplicados pelos 2.133, 9m2 nao perfazem
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KZ. 26. 606. 004, 00 (Vinte e Seis Milhaes, Seiscentos e 5eis Mil e Quatro
Kwanzas) mas sim KZ. 25. 606. 800, 00 (Vinte e Cinco Milhaes, Seiscentos e
Seis Mil e Oitocentos Kwanzas), o que resulta numa diferenca mensal, para
mais, de KZ. 999. 204, 00 e anual de KZ. 11. 990. 448, 00 (Onze Milhdes,
Novecentos e Noventa Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Kwanzas).
Como se justifica e em que se baseia esse arredondamento, para mais, que
onera o Contrato de Arrendamento nesse valor?
2- CONTRATO- PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL
Depois do que ficou escalpelizado relativamente ao Contrato de
Arrendamento, dci-se aqui por inteiramente reproduzido o que foi dito em
sede da andlise daquele acto no que toca

a realizaga'o e/ou abertura de

procedimento concursal pars a formagao do presente Contrato- promessa
de compra e venda de bem imOvel.
be qualquer modo, na instrugclo do processo respeitante ao Contratopromessa sub judice foi bem mais conseguida a tentative de observancia dos
comandos das Leis 13/10, d 9 de Julho e 2010, de 7 de Setembro, assim se
justificando a jungao aos respectivos autos, dos seguintes documentos e
pecas procedimentais:
a) - Norio da RepLiblica que insere o Despacho Presidencial n° 102/14,
de 18 de Setembro, que autoriza o Sr. Ministro das Finances a
celebrar o Contrato de Compra e Venda do Imovel designado "
Edificio Imob Business Tower ", situado na Rua Major Kahangulo, em
Luanda, bem como a realizar a despesa inerente ao Contrato no
montante equivalente em KWANZAS a USD. 115. 463. 556, 44 (Cento
e Quinze Milhaes, Quatrocentos e Sessenta e Tres Mil e Quinhentos
e Cinquenta e Seis DOlares Americanos e Quarenta e Quatro
Centimos).
Isto em obediencia ao que se estabelece nos Art.'s 37° (Limites de
Competencia pars Autorizagao de Despesas sem Concurso), 38° (Delegagao
de Competencies) e Anexo II n° 4, todos da Lei 20/10, de 7 de Setembro,
jci que o Ministro das Finances nilo era competente pare autorizar a accao
da correspondente despesa, corn ou sem concurso.
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b) - Note de Cabimentagao
Toda a despesa deve ser pro jectada obedecendo-se a lei aplicdvel,
mormente no que toca a sua inscrigao orgamental e a sua cabimentagao na
programacao f inanceira.
A confirmagao de que a despesa estd cabimentada ou de que do montante

global de determinado orgamento existe uma parcela destinada a sua
realizaccio e a garantir ao fornecedor de que sera pelo servigo que prestar
6, via de regra, feita mediante a extraccao da note de cabimentagao,
documento em que 6 identificado esse fornecedor beneficiario e feitos
constar outros elementos atinentes as obrigagaes que a despesa respeitam.

be resto, a juncao aos autos da Nota de Cabimentaccio surge em respeito ao
que se estabelece no Art.° 31° da Lei 15/10, de 14 de Julho.
Ainda assim e apesar de tudo, a formagao do presente Contrato-Promessa
nao deixa de padecer das mesmas debilidades tecnicas e juridico- legais
apontadas em sede da analise su jeita ao Contrato de Arrendamento.
E que a regra basilar para a formagao dos Contratos sujeitos a jurisdiceio do
Tribunal de Contas e, consequentemente, ao regime da contratagao pLiblica
da adopcao dos procedimentos de contratagao elencados no Art.° 22° da
Lei 20/10, de 7 de Setembro, em obedi&icia ao principio da tipicidade
procedimental. Essa escolha é, via de regra, feita em funcao do valor
estimado de cads contrato ou em funcao de outros criterios materials
legalmente estabelecidos, cfe. os Art.'s 22° n° 2; 24° n° 1 e 25°, todos da
citada Lei 20/10, de 7 de Setembro.
A escolha do procedimento nao concursal ou em fug& de criterios
materials, perfeitamente aceitavel como se viu retro e de que se ocupa o
Capitulo II da Lei que vimos citando, que tern por exempla mais notOrio o
processo de negociagao que, por seu turno, nos conduz a possibilidade da
realizacao de despesas sem concurso, tem de ser devida e objectivamente
estribada em razes e/ou valores de natureza pUblica mais relevantes, coma
o caso da urgencia, que fazem dispensar a realizacao do concurso pLiblico
ou qualquer outro dos previstos no Art.° 22° da Lei 20/10.
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Nos Contratos que acabarnos de analisar nao encontramos nenhuma razao
especial que conduzisse a desobrigagao de se atender ao principio geral da
adopcao do concurso na formagao do Contrato.
O Contrato- promessa é, numa definicao trivial, a promessa pela qual as
partes convencionam celebrar entre si urn outro contrato, o chamado
Contrato Prometido. Este, o Prometido, é urn contrato a outorgar sob
determinada condicao qual seja a verificagao de uma situagao concreta
ainda nao passive' de ter, tocar, medir, etc. no momenta da celebragao da
promessa.
No caso sub- judice, o Contrato- promessa nao nos diz a razao porque no
momenta da sua assinatura nao e passive' celebrar o Contrato por via do
qual sera adquirida a propriedade do edificio " Imob Business Tower ". Nao

sendo obrigatOrio fazer consignar isso,

é,

porem, avisado que sejam

conhecidas as razaes e circunstancias que impedem a realizagao ja do
Contrato Prometido assim como nao a menos avisado e mais promissor,
transparente e seguro o estabelecimento de uma ciciusula que fixe a eficdcia
real da promessa nos termos do Art.° 413° do COdigo Civil.
O objecto do presente Contrato- promessa nao é concreto, pois, nao estci
expresso na Clciusula 3' (Objecto do Contrato), onde se afirma, sic:
Pelo presente Contrato, o Promitente VENDEDOR

é

proprietorio e

legitimo possuidor do predio rustic° e urbano denominado " Edificio
Imob Business Tower ", corn uma aerea total de construgao de 16.
759, 79 m2, vinte e sete (27) Andares de escritorios, quatro (4) pisos
410

para parqueamento, terrago, res-do-chao e cave, sito em Luanda,
Municipio de Luanda, Distrito Urbano da Ingombota, Rua Major
Kahangulo, descrito na ConservatOria do Registo Predial de Luanda, sob
o no 3. 421- 2a, Secgao Titular do Direito de Superficie - fim de

Em momento nenhum desta Cldusula e em nenhuma outra, alias, do Contrato
se promete vender o que quer que seja. Antes, pelo contrcirio, pretende-se
afirmar o direito ao bem imOvel designado por Imob Business Tower. E ha
mais, nao se distingue entre o predio rtistico e o urbano aquele que
efectivamente, cai na pretensao de venda futura. Afinal, o bem objecto de

•

alineagao futura estci ou nao construido?
O n° 9 do Art.° 7° das Regras Anuais de Exercicio do Orgamento Geral do
Estado, aprovadas pelo becreto Presidencial n° 01/15, de 2 de Janeiro,
dispae no sentido de que nenhum " down payment " a efectuar em contratos
de empreitadas, de fornecimento de bens e de prestacao de servigos deve
exceder 15% do valor global dos mesmos, salvo se houver autorizagilo,
naturalmente expressa, do Sr. Ministro das Financas, sustentada em razaes
ob jectivamente fundadas. Neste caso, o valor desse pagamento inicial pode
elevar-se ate ao limite de 30%.
No caso vertente, a Clausula 8° do Contrato fixa no seu n° 2 alinea a) em
20% o valor do " down payment " mediante apenas uma implicita autorizagao
do Sr. Ministro das Financas, e isto se tivermos em conta que essa entidade

teve conhecimento desse facto pela aposicao da sua assinatura
homologatOria no frontispicio do Contrato.
Dodo que nao foi pelas partes contratantes atribuida efic6cia real ao abrigo
do Art.° 413° do Ccidigo Civil, a promessa que ora fazem, o "down payment "
deve ser o Calico pagamento a ser realizado em sede do presente contratopromessa, valendo o mesmo como sinal nos termos do Art.° 442°, tambem do
COdigo Civil.
Por tudo o dito, reunidos em sessao diciria de visto, os desta Camara
ordenam, nos termos do Art.° 66° n° 2 da Lei n° 13/10, de 9 de Julho, a
devolugao dos Contratos de Arrendamento dos Apartamentos do 8°, 9° e
10° Andares do Edificio Torres Oceano " e de Promessa de Compra e Venda
do Edificio Imob Business Tower "celebrados entre o Ministerio das
Finangas e BESA Valorizacao- Fundo de Investimento Imobilicirio Fechado e
o Ministerio das Finangas e Imob Angola - Empreendimentos Imobilicirios,
Lda., respectivamente, a fim de que, no prazo mciximo de 10 (bez) dias, se
digne a Entidade Ptiblica Contratante:
I- CONTRATO DE ARRENDAMENTO

a)

-

Pronunciar-se, explicando, a diferenca para mais do valor

mensal de KZ. 999. 204, 00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil
e buzentos e Quatro Kwanzas), no preco acordado para a renda
mensal dos Apartamentos dos 8°, 9° e 10° Andares do Edificio

e

" Torres Oceano ", cfe. Clausula 2' n° 1 do Contrato de
Arrendamento. Nao havendo lugar a explicagaes, proceder a
adequagao desse valor ao preco real da renda nos termos
constantes da presente Resolugao;

b) -

Colocar, de forma expressa, a data no Contrato de

Arrendamento;
c) - Fazer juntar aos autos comprovativo da situagao de
regularidade quanto 6 seguranga social por parte da
Contratada BESA Valorizacao, nos termos e para efeitos do
Art.° 54° alinea e) da lei n° 20/10, de 7 de Setembro;

d) -

Indicar, de forma identificada, quais, no 8°, 9° e 10° Andares

os apartamentos objecto do Arrendamento;

e) -

Fazer juntar aos autos pelo menos a certidao ou certidaes de

inscrica'o matricial que identifiquem as "fraccaes autOnomas "
objecto do Arrendamento;
II-

a) -

CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Afirmar de forma expressa e identificada, o objecto do Contrato-

Promessa ou seja identificar o bem imOvel sobre que incidirci a
compra e venda que ora se promete. Para tanto, impae-se adequar a
formulagao da Clousula 3' ao objecto concreto da compra e venda
futura;

b) -

Fixar na clausula 18' o periodo de tempo Glob's o qual e desde quando

se procederci a entrega e recepgao definitiva do Edificio " Imob
Business Tower".

Retornar os Contratos para decisao final.
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Notifique - se
Luanda, 30 de Junho de 2015
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