REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CÂMARA
RESOLUÇÃO N° O /FP/14

Processos n. c's 97 e 98/PV/2014

•

•

Através dos Ofícios n.°s 00288/GAB.DNPE-MINFIN/2014 e
00289/GAB.DNPE-MINFIN/2014 de 20 de Março, com entrada
nesta Corte de Contas em 24 de Março do corrente ano, a
Direcção Nacional do Património do Estado do Ministério das
Finanças, submeteu para efeitos de Fiscalização Prévia, o
Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel ( " Edifício Polina")
para acomodação da Agência Nacional de Investimento Privado,
no valor de AKZ: 3.000.000.000,00 (Três Mil Milhões de
Kwanzas) e o Contrato de Compra e Venda de Prédio Rústico
(Parque de Estacionamento) contíguo ao imóvel afecto à Agência
Nacional de Investimento Privado, no valor de AKZ:
800.000.000,00 ( Oitocentos Milhões de Kwanzas),
celebrados, o primeiro, entre o Ministério das Finanças,
representado pelo Senhor Sílvio Franco Burity, Director
Nacional do Património do Estado com a empresa Polina - Gestão
de Empreendimentos, Lda, e o segundo, com o senhor Paulo Jorge
do Amaral Pereira.

I. DOS FACTOS
Nao constam dos autos

Despacho de

Abertura

do

Procedimento, Despacho de Criação da Comissão da _Avaliação,
Anúncio da Publicação, Programa de procedimento, Caderno de

Encargos, proposta da Polina - Gestão de Empreendimentos, Lda,
Certidão de Matriz Predial do Edifício, validade dos negócios
jurídicos, legitimidade do vendedor do Prédio Rústico.

II. DA APRECIAÇÃO

Os contratos em apreciação revestem a natureza jurídica de
Contrato Administrativo, de espécie contrato de Aquisição de
Bens Imóveis, cujo regime jurídico encontramos na Lei n.°20/10,
de 07 de Setembro, Lei n.° 18/10, de 06 de Agosto, Decreto-Lei
n.°16-A/95, de 15 de Dezembro, e subsidiariamente nas
•

disposições do Código Civil.

Os mesmos foram outorgados em 16 de Dezembro de 2013 e 07
de Fevereiro de 2014 respectivamente e deram entrada nesta
Corte no dia 20 de Março, estando aquele, em desconformidade
com o previsto no n° 12 do artigo 8° da Lei n.° 13/ 10, de 09 de
Julho.

Da apreciação dos processos, verificou-se que o objecto dos
contratos estão determinados, individualizados e claramente
descritos, respeitando desta forma o princípio da
determinabilidade do objecto do contrato, regido pelo direito
civil e pela Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
As partes e os respectivos representantes estão devidamente
identificados. Os Contratos contêm cláusulas relativas ao preço,
prazo de execução e das obrigações fiscsais a serem efectuadas
pelos contratados em conformidade com o estipulado no artigo
110° do diploma supra citado. E não contendo a lausula
referente a prestação da caução como exige alínea f)
n°1 do
2

referido artigo, assim deverá ser deduzido no primeiro
pagamento que for efectuado à favor dos contratados.

Ademais, os Contratos foram celebrados por escrito particular e
a lei exige como requisito de validade do contrato de compra e
venda de bens imóveis, a sua celebração mediante escritura
pública, sancionando o incumprimento com a nulidade. Vide: alínea
a), do n.° 5, do artigo 36° da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, n.°
1 do artigo 34° da Lei n.° 18/10 de 6 de Agosto e artigos 220° e
875° do Código Civil.
Não obstante, a invalidade pela inobservância da forma
prescrita, em respeito ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos «segundo o qual, deve - se procurar salvar tudo que é
possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da
existência, quanto da validade e da eficácia». Tal princípio
fundamenta - se na própria razão de ser do negócio jurídico;
sendo este uma declaração de vontade (manifestação de vontade,
a que o ordenamento jurídico imputa os efeitos manifestados
como queridos), é evidente que, para o sistema jurídico, a
autonomia da vontade produzindo auto-regulamentos de vontade,
representa algo de juridicamente útil. A utilidade de cada
negócio poderá ser econômica ou social, mas a verdade é que, a
partir do momento em que o ordenamento jurídico admite a
categoria do negócio jurídico, a sua utilidade passa a ser também
jurídica.

Em face deste princípio, e diante da disposiçãO expressa do
artigo 293° do código civil que consagra o instituto da conversão,
encadeado com alínea b), do n.° 2, da cláusula 5° de ambos
contratos, os contratos são ou devem ser qualificados como
verdadeiras minutas do contrato subsumíveis na norma da alínea
b) do Pl. ° 3, do artigo 8° da Lei n.° 13/10 de 9 de Julho, que reza
que " devem ser submetidos ao tribunal de Contas, para efeitos
de fiscalizaçâO preventiva: as minutas dos contratos..., ando
venham a celebrar - se por escritura pública e o respe tívos
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encargos tenham de ser satisfeitos no acto da sua celebraçifo,
devendo o respectivo notório anexar cópia da resoluçâO d
respectiva escritura".

Compulsados os autos constatamos a ausência de qualquer
documento comprovativo da avaliação oficial que deve ser feita
previamente sobre todos os bens imóveis adquiridos pelo Estado;
e, o valor do contrato de compra e venda deverá ser o que
resultar da avaliação, não podendo ser inferior nem superior a
70% ( Setenta porcento) do valor do contrato. Vide: o artigo 32°
e n.°s 1 e 3 do artigo 33° da Lei n.° 18/10, de 6 de Agosto.
Assim como também não foi junto aos autos qualquer documento
comprovativo do consentimento prestado pelo cônjuge do Senhor
Paulo Jorge do Amaral Pereira para a transmissão onerosa do
Prédio Rústico ( parque de estacionamento) como exige o n.° 3 do
artigo 56° do Código da Família.
Para formação do contrato, as entidades públicas devem adoptar
um dos tipos de procedimentos seguintes:
- Concurso Público;
- Concurso Limitado (por Prévia Qualificação ou Sem
Apresentação de Candidatura); e.
- Procedimento por negociação. Com exclusão de qualquer
outro (vide o n° 1 do artigo 22° do diploma citado),
consagrando assim o Principio da Tipicidade dos
procedimentos pré- contratuais.
Nos mencionados contratos a entidade pública socorrendo - se
de critérios materiais de eleição do procedimento adoptou o
processo de negociação com fundamentos da alínea a), do artigo
28°, 34° e n.° 1, do artigo 37° do diploma que vimos citando,
harmonizado com a alínea a), do n.° 4 do seu Anexo II.
Atente - se que os contratos de aquisição de bens im ve s devem
seguir um procedimento especial, nos termos d• ortig 3 da Lei
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n.° 18/10 de 6 de Agosto. Contudo, não tendo sido estes
procedimentos ainda estabelecidos deverá ser seguido o ritual
consagrado na Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro, que na prática é
inadequado para contratos de aquisição e que se exige de jure
condendo a sua alteração.
Cabimentaçao
Dos autos constam duas Notas de Cabimentações, uma para cada
contrato, com os valores globais das despesas.
O Projecto para a Administração e Gestão da Política Financeira
do Estado e das Finanças Públicas consta do Orçamento Geral do
Estado de 2013, na Rubrica de Despesas de Funcionamento, com
uma verba total de Akz 22. 985.120.033,00 (Vinte e Dois Mil
Milhaes, Novecentos e Oitenta e Cinco Milhaes, Cento e Vinte
Mil e Trinta e Três Kwanzas).
Porém, estas notas reportam-se ao exercício económico de 2013.
E de acordo com o n° 1 do artigo 7°, do Decreto Executivo n°
341/13 de 14 de Outubro, após os processamentos das Ordens
de saques emitidas até ao dia 20 de Dezembro, os saldos
remanescentes do exercício 2013, tornam-se nulos, não sendo
transferidos para 2014. No caso de se terem emitido as Ordens
de Saques, estas despesas, devem estar inscritas em restos a
pagar, de acordo com o n° 1 do artigo 8° do mesmo Decreto.
Dos autos não constam as Ordens de Saque, nem documentos da
inscrição destas despesas em restos a pagar. No caso de a
entidade não ter liquidado e nem inscrito as despesas em restos
a pagar, de acordo com o n° 1 do artigo 7°, o saldo não será
transferido para 2014.
Por se tratar de despesas que não foram previstas, o Presidente
da República aprovou através dos Decretos Presiden Sais n.°s
205/13 e 208/13, ambos de 9 de Dezembro os C éditos
adicionais nos valores de Akz 800.000.000,00 (Crt•centos
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Milhões de Kwanzas)

para aquisição do parque de

estacionamento e Akz 3.000.000.000,00 (Três Mil Milhões de
Kwanzas) para a compra do edifício. Os valores aprovados são
suficientes para cobrir as despesas em questão.
A Nota de Cabimentaçáo n° 41, referente ao processo da Compra

do Parque de Estacionamento, tem como beneficiário a Empresa
Polina, Lda, que é a adjudicatária do processo do Edifício. O que
não está correcto, porque naquele caso o adjudicatário é o Sr.
Paulo Jorge do Amaral Pereira, que apesar de ser o sócio
majoritário da referida empresa, indica no Contrato, para efeito
de pagamento, as coordenadas bancárias pessoais e não as da
Empresa, vide n° 4, da cláusula 4" do Contrato. E ainda, de
acordo com as instruções constante do anexo do Decreto
Executivo n.° 1/13 de 4 de Janeiro, o beneficiário a preencher na
Nota de Cabimentação, deverá ser o Credor dos recursos que
estão sendo assegurados para efectuar determinada despesa,
seja pessoa singular ou colectiva. No caso, o Senhor Paulo Jorge
do Amaral Pereira.
Impostos

Dos autos consta a Certidão do Ministério das Finanças,
atestando que a Empresa contratada tem a situação regularizada
relativamente as suas obrigações fiscais, em conformidade com o
estabelecido na alínea f) do artigo 54° da Lei n° 20/10 de 7 de
Setembro. Mas não consta a Certidão do Instituto de Segurança
Social, conferindo que a Contratada tenha as Cohtrib
pagas, nos termos da alínea e) do mesmo artigo.
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III. DECISÃO
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em concederse o Visto aos contratos em apreço, com as seguintes
recomendaçaes para a entidade pública contratante:

- Realizar sempre a avaliação dos imóveis à adquirir pelo Estado
com técnicos da Direcção Nacional do Património do Estado ou
com recurso a técnicos especializados nos termos do artigo 86°
da Lei n.° 18/10, de 06 de Agosto;

•

- Exigir a prestação de caução aos vendedores antes do início
da execução do contrato como instrumento de garantia das
obrigaçaes assumidas por eles, nos termos do artigo 103° da Lei
n.° 20/10 de 7 de Setembro;
- A nota de cabimentaçáo deve sempre indicar como
beneficiário dos pagamentos a pessoa com quem contrata e não
qualquer outra pessoa física ou colectiva de acordo com as
instruções constantes do Decreto Executivo n.° 1/ 13 de 4 de
Janeiro.
São devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 23 de Abril de 2014.
O JLiz Relat

O Juiz Adjunto

