REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la CÂMARA
RESOLUÇÃO N°.64-/FP/14
Processo n. ° 209/PV/2014
O Despartamento Ministerial da Administração Pública Trabalho
e Segurança Social, remeteu para efeito de Fiscalização Prévia,
através do ofício n.° 0001584/GAB.MIN/2014 de 05 de Junho,
•

com entrada nesta Corte de Contas à 11 de Junho do corrente
ano, o contrato de Aquisição de Serviços especializados de
formação e suporte, equipamento e materiais para construção,
apetrechamento e operacionalização de (8) oito centros Locais
de empreendedorismo e de serviços de emprego, nas seguintes
províncias: Luanda, Zaire, Kwanza Norte, Lunda Sul, Cunene,
Namibe, Bié e Menongue, no valor de USD 29.664.912,00(
Vinte e Nove Milhões, Seicentos e Secenta e Quatro Mil ,
Novecentos e Doze Dólares Norte Americanos.

I DOS FACTOS
Dos elementos constantes do processo, relevam para decisão os
seguintes factos, que se dão como assentes:
• O contrato em apreço deu entrada nesta Corte no dia 11 de
Junho de ano em curso.
• São outorgantes, pelo referido Ministério, o Sr. Luís
Machado, na qualidade de Director de Gabin te-)cle Estudos,
Planeamento e Estatística, e pela MITREL

OUP neste

acto representada pela sua "subsidiária" FOCUS Education
Projects and Services Limited, representada pelo Sr. Jorge
Miranda Marque, Director da mesma, na qualidade de
mandatário.
• O contrato em apreço,foi autorizado por 5/ Excia. Senhor
Presidente da República, por via do Despacho Presidencial
n.° 116/14 de 09 de Maio.
• O valor do contrato corresponde a Dólares 29.664.912,00
( Vinte e Nove Bilhóes, Seiscentos e Secenta e Quatro
Milhaes, Novecentos e Doze Kwanza)
• O contrato será suportado por um acordo de
financiamento,celebrado entre .a Lumiar Finance e o
Ministério das financas, sem no entanto estar o referido
acordo traduzido na língua oficial Portuguesa.
• O contrato relativo a " primeira etapa" , foi visado por esta
corte, em sessão diária de visto 06 de 10 de 2011.

• O prazo da execução é de 24 meses a contar da data de
aprovação do projecto, (vide Cláusula 11° do contrato).

II.DA APRECIAÇÃO
O contrato sub judice reveste a natureza jurídica de Contrato
Administrativo, de espécie contrato de Aquisição de Serviços,
que consiste na prestação de Serviços de especializados de
formação e suporte, equipamento, apetr 1'1(w-1-lento e
operacionalização de 8 (Oito) centros de empreen e rismo nas
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Províncias acima citadas, cujo regime jurídico encontramos na
Lei n.°20/10, de 07 de Setembro, Lei da Contratação Pública,
Decreto-Lei n.°16-A/95, Normas do Procedimento e da
Actividade Administrativa e subsidiariamente pelas disposiçaes
do Código Civil.
O valor do contrato expresso em Dólares Norte Americanos, foi
autorizado por sua Excia Senhor Presidente da República,
enquanto Titular do Poder Executivo, não sendo a empresa
contratada residente cambial, dois requisitos previstos no n.° 5
do art.° 6.° do Decreto- Presidencial n.° 232/13 de 31 de
Dezembro, que reza o seguinte: " Não é permitida a realização
de despesas em moeda estrangeira, salvo se tais encargos
tenham como base contratos celebrados com entidade não
residente cambial, ou que por circunstancias que o
justifiquem, resultem de decisão superior do Titular do poder
Executivo.
O contrato foi financiado pela LUMINAR FINANCE, resultado
de um acordo entre esta e o Ministério das finanças, com
financiamento de 85% do valor do contrato, e os restantes 15%
por Recursos Ordinários do Estado.
A despesa em questão se encontra inserida no Programa de
Investimento Público, sendo também aplicáveis para execução
de projectos financiados por facilidade de créditos, tal como
podemos inferir a partir do próprio contrato comercial, em
conformidade as disposiçaes do n.° 1 alíneas a) b) e c) do art.°
19.° e o n.° 5 do art.° 20.° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de
31 de Dezembro, enquadrando na verificação dos seguintes
requisitos:
a) Cópia completa e assinado e homologado pelos órgãos
competentes, incluindo o programa físico e financeiro
de execução do projecto, com interligação t lí = stral;
b) Cópia do relatório síntese do projecto d
cuçdo da
contratação pública;
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c) Cópia do Decreto Presidencial de autorização da
contratação

Não consta dos autos o referido acordo traduzido em língua
oficial, tal como vem desposto no preceito Legal desposto no
art.° 140.°do Código de Processo Civil, elemento este já
solicitado.

O valor global do contrato " chave na mão" é de USD
29.664.912,00 ( Vinte e Nove Milhóes, Seiscentos e Sessenta e
Quatro Mil, Novecentos e Dólares dos Estados Unidos da
América).O valor unitário de cada centro é de USD 3.708.114,00(
três Milhaes, Setecentos e Oito Mil, Cento e Catorze Dólares
dos Estados Unidos da América), de acordo com as seguintes
parcelas;
Consultoria: USD 393.111,00;
Operação: USD 312.473,00;
Aquisiçóes/investimentos: USD 1.285. 172,00;
Tecnologia de informação: USD 618.661,00;
Manuais de formação: USD 618.661,00;:
Infra-estruturas: USD 766.063,00.

Forma de pagamento:

O pagamento inicial será de 15% do valor total do contrato,
segundo a alínea a) da cláusula sexta do Contrato.
O montante estabelecido para o pagamento inicial está em
conformidade com o n.° 9 do artigo 7° do Decreto Presidencial
n.° 232/13, segundo o qual o Down Payment não deve exceder
15% do valor global dos contratos, salvo se autorizáplo pelo
Ministro das Finanças, casos em que podem ser e -c •Idos até
30% do valor global.
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Cabimentaçao
Na Cláusula de cobertura Orçamental do Contrato (7Q ) consta
que este processo será suportado em 15% pelo Orçamento Geral
do Estado (OGE) e 85% pelo Acordo Individual de Crédito, do
Financiamento celebrado entre Ministério das Finanças e a
Luminar Finance. Confirmámos nas alíneas a) e c) do artigo 4 do
Contrato de financiamento que o valor do empréstimo é de facto
de 85% do valor do contrato em análise, USD 25.215.175,20
(Vinte e Cinco Milhaes, Duzentos e Quinze Mil, Cento e Setenta
e Cinco Dólares Americanos e Vinte e Cêntimos).
O Projecto de Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas
e Centros de Empreendedorismo/MAPTESS consta do Programa
de Investimentos Públicos com uma verba de

Akz

1.000.000.000,00 (Mil Milhão de Kwanzas - pág. 4400 do
OGE)

para o ano de 2014. Sendo

(Quarenta e Cinco

Akz 45.000.000,00

Milhões de Kwanzas) provenientes do

Orçamento Geral do Estado, correspondentes à 1,52% do valor
contratual e Akz 955.000.000,00 (Novecentos e Cinquenta e
Cinco

Milhões de Kwanzas)

provenientes da Linha de

Crédito.Este valor previsto para este ano, corresponde à 33,70%
do valor do contrato. Como este projecto será efectuado em 24
(Vinte e Quatro) meses, e inclui para além das Obras, o
Apetrechamento, para este ano este valor é suficiente para
cobrir a despesa. No entanto, pensámos que uma vez que os 15%
serão suportados pelo Orçamento Geral de Estado; nos Recursos
Ordinários do Tesouro deveria estar previsto o montante
correspondente à esta percentagem e não apenas 1,5% do valor
contratual.
Do processo não consta a Nota de Cabimentação. Porém, consta o
Despacho Presidencial de 9 de Maio de 2014, o o i I o
Presidente da República aprova o Projecto supra i ado, bem
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como o seu valor e autoriza o Ministro da Administração Pública,
Trabalho e Segurança Social a celebrar o Contrato com a
Empresa Mitrelli Group.
No 3° ponto do referido Despacho, o Presidente da República
orienta o Ministro das Finanças a assegurar os recursos
financeiros necessários à implementação do projecto. Estando
assim assegurados, os fundos para exequibilidade da despesa em
questão.

III. DECISÃO

•

Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em concederse o Visto ao contrato em apreço, com a seguinte recomendação
que a entidade pública contratante deverá observar em
contrataçóes futuras:
• Remeter o acordo de financiamento traduzido em língua
oficial Portuguesa.
Notifique-se
São devidos emolumentos.
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Luanda, aos 14 de Julho de 2014.
IZ

O Juiz Adjunto
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