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TRIBUNAL DE CONTAS
1' CAMARA
RESOLUcA0

FP/15

Processo N° 16/PV/2015
Capeado pelo Officio 0088/DGP/DNPE/2015, datado de 26 de Janeiro do
corrente ano, o Ministerio das Financas, atraves da sua Direcgao Nacional
do Patrimanio do Estado, remeteu ao Tribunal de Contas aonde deu entrada
a 27/01/2015, para efeitos de Fiscalizacao Previa, o Contrato de Cessao da
Posigao Contratual celebrado no dia 08/01/2015 entre esse Departamento
Ministerial e a Empresa de direito angolano denominada INFORTELMaterial Electric° e Electrodomesticos, Lda, pelo valor de
kz.316.406.986,00 (Trezentos e Dezasseis Milhaes, Quatrocentos e Seis
Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Kwanzas).

A anteceder a assinatura do Contrato nao foi realizado nenhum
procedimento de contratagao como a mister acontecer na generalidade dos
contratos sujeitos a fiscalizagao preventiva do Tribunal de Contas.
Embora nao conste do rol de especies contratuais elencadas e definidas no
Art.° 3° alinea c) da Lei 20/10, de 7 de Setembro, o Contrato em andlise é,
para todos os efeitos legais, dos que estao sujeitos a fiscalizacao
preventiva deste Tribunal, jci que, tendo por object° a cessao pela
INFORTEL-Material Electric° e Electrodomesticos, Lda da sua posicao
contratual ao Ministerio das Finangas, em Ultima instancia ele valida e
sustenta a posse, a titulo oneroso, de urn bem imovel por parte deste
Departamento Ministerial corn a aquisigao do direito de superficie sobre a
parcela de terreno corn a superficie de 5.806,39m2, na Urbanizagao
Talatona, Municipio de Belas em Luanda.

E, alias, o que se pode retirar do n°1 do Art.°2° da supracitada Lei 20/10
quando diz que, citamos: " A presente lei é, aplicavel... a locagao e aquisigao
de bens mciveis e imOveis...".
Nesta conformidade, a razoovel acreditar aceitando que os contratantes se
tenham conduzido, na formagao do presente Contrato, pelo processo de
negociagao do Art.° 28° tambem da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
Consta dos autos o Despacho Presidencial n° 237/14, de 17 de Dezembro,
que autoriza a aquisigao do predio rtistico pars a construgao do edificiosede da Inspecgao Geral da Administragao do Estado corn a dimensao de
5.806,39m2 e delega competencias ao Ministro das Finangas pars executar
todos os actos por conta e no interesse do Estado.
Sao igualmente documentos que constituem pegas processuais e, por
consequencia, juntos aos autos, os seguintes:
a)- Despacho n° 02/GMF/2015, de 15/01/15, do Sr. Ministro das Finances a
subdelegar poderes ao Director Nacional do Patrimanio do Estado pars
outorgar o Contrato.
b)- Notas de Cabimentagao da despesa n°s 9 e 77, corn os valores de kz.
66.406.986,00 e kz. 250.000.000, respectivamente.
Nilo nos parece ser de exigir-se, em sede do presente processo de
contratagao, o que, via de regra, se tern por obrigatorio arregimentar em
termos de pegas procedimentais, no concurso publico ou noutros tipos de
•

formagao contratual nao enquadrados no Capitulo III da Lei 20/10, de 7 de
Setembro, que se reporta a urn tipo especial de processos - o de negociagao
em que, estando ausente a concorrencia em favor de valores de natureza
piiblica, se privilegia a urgencia e, no caso, a de nao se perder o terreno corn
a dimensao, a localizacao e outras caracteristicas que nao sao comuns a
muitos outros.
Quer dizer que, estando comprovada a titularidade do terreno e a
idoneidade juriclico-legal da entidade cedente - a INFORTEL, todo o resto,
em termos de cumprimento das clousulas contratuais, decorrerci, em boa
verdade, da satisfagao, pelo cessiondrio, da sua obrigagao contratual de

a

pagar o preco - o que esta, desde ja, assegurado, por se mostrar
cabimentada a respectiva despesa.
Termos em que, os Juizes desta Camara decidem conceder o Visto ao
presente Contrato de Cessao da Posigao Contratual.
Se-to devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, 12 de Margo de 2015
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