PREFÁCIO
O Tribunal de Contas completou nove anos de efectivo funcionamento no pretérito
dia 12 de Abril de 2010. Foram anos difíceis, cuja actuação foi caracterizada
essencialmente, no plano interno da Instituição, pela afirmação da própria
Instituição, definindo os seus marcos de actuação, e pelo recrutamento e formação
do pessoal de quadro dos seus serviços de apoio técnico e administrativo, e no
concernente aos entes públicos fiscalizados, e com a sociedade em geral, pela
criação da cultura de prestação de contas e de transparência no seio dos Gestores
públicos, com a difusão das boas práticas, regras e procedimentos de gestão do
erário público.
Volvido este tempo, pensamos nós, salvo melhor entendimento, que cumprimos
com este objectivo e que estão lançadas as bases para que doravante, a nossa
actividade possa, além da vertente pedagógica que há de continuar, ser mais
actuante e eficaz no sentido da responsabilização dos gestores.
Ainda que, assumidamente em fase pedagógica, não deixamos de fiscalizar
determinados actos e contratos e exercer o julgamento das contas dos entes
públicos submetidos a jurisdição desta Corte de Contas, proferindo-se a devida
decisão jurisdicional nos termos da Lei.
Como é consabido, salvadas as excepções decorrentes do Segredo de justiça,
as decisões do Tribunal de Contas são públicas. Esta publicidade resulta para
os cidadãos e, de modo geral, para os interessados, num direito à informação,
direito de conhecer a apreciação ou juízo do Tribunal sobre as matérias que
lhe são acometidas, que, na prática, se traduz na verificação da legalidade,
cabimentação, regularidade e, em alguns casos, da oportunidade e conveniência
de determinados actos de gestão (por exemplo, a celebração de um contrato ou
a nomeação de um funcionário) ou de toda a gestão globalmente considerada de
uma entidade sob Jurisdição do Tribunal.
Para tornar efectiva a realização deste direito, de certo modo difuso, o Tribunal,
cumprindo com o seu dever, tem levado a cabo um conjunto de actividades, como
sendo, seminários, Palestras, workshops, programas Televisivos e a colocação de
dados na sua Website, aproximando assim junto dos interessados, a informação
de que necessitam.
No que concerne aos Acórdãos e Resolução em particular, além das Sessões de
julgamento serem abertas a todos os interessados, estes, nos termos do artigo 42°
da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril, são publicados no Diário da República, na Primeira
Série, quando fixam jurisprudência ou qualquer decisão com força obrigatória, e
na Segunda Série, tratando-se de instruções sobre o modo como as contas devem
ser prestadas e os processos para visto apresentados, bem como, os Acórdãos que
o Tribunal entenda deverem ser publicados.
Neste sentido, movidos pelo mesmo espírito, de difundir a informação,

contribuindo para o reforço da consciência jurídica, tão necessária para a consolidação do
Estado Democrático e de Direito, trazemos à luz esta Colectânea de Acórdãos e Resoluções
do Tribunal de Contas, a ser o primeiro passo de um exercício que pretendemos ser
incessante.
Quer os Acórdãos como as Resoluções representam a soberana maneira através da qual
o Tribunal corporiza ou exprime a sua decisão sobre as matérias postas à sua apreciação.
A distinção entre Acórdãos e Resoluções pouco releva, de qualquer modo, na prática
corrente, os Acórdãos têm sido proferidos pela 2a Câmara, nos processos de efectivação de
responsabilidade financeira reintegratória e sancionatória. São na prática, os Acordãos
condenatórias ou absolutórias, através das quais se declara verificada a violação
das normas sobre a execução orçamental e que, em consequência daquela violação, o
Estado ou outro ente público ou privado tem direito de ser reintegrado nas condições
em que se encontrava antes daquele infracção, atribuída a determinado Gestor ou outro
Responsável.
Estamos em face de Acordãos com força executória bastante e dos processos que lhes
servem de fundamento, havendo matérias que indiciam a violação de natureza criminal,
podem ser extraídas certidões, para o Ministério Público intentar as respectivas acções
junto dos Tribunais de jurisdição comum, como por exemplo os Tribunais Cíveis ou
Criminais conforme o caso.
As Resoluções aqui tratadas versam sobre os processos de visto, sendo estes o modo como
o Tribunal confere a eficácia de que o acto ou contrato carece para a efectiva produção de
seus efeitos materiais e financeiros, preenchidos que sejam os pressupostos da legalidade
e regularidade e finalmente da cabimentação e, de certo modo, a conveniência e
oportunidade da despesa, que se aferem dos elementos instrutórios juntos aos respectivos
processos de visto.
Considerando o elevado número de Acórdãos e Resoluções já proferidos por este Tribunal,
desde a sua entrada em funcionamento, nesta Colectânea foram apenas incluídos aqueles
que, pelo valor financeiro envolvido ou pela complexidade que a tramitação do processo
conheceu, merecem algum destaque. Dali que nem todos os Acórdãos e Resoluções do
Tribunal podem ser aqui encontrados.
Quanto à arrumação da matéria, tratamos indistintamente no mesmo plano quer as
Resoluções (proferidas em sessões diárias de vistos) quer os acórdãos (proferidas pela
Segunda Câmara para os processos de efectivação de responsabilidade financeira). Mas,
por razões de sistematização e fácil localização, colocamos na primeira parte os Acórdão,
pela simples razão de serem menos, e na segunda as Resoluções.
Poderá o destinatário desta colectânea autointerrogar-se ao constatar que o volume
dos Acordãos é inferior que o volume das Resoluções, mas isto, tem a sua razão de ser,
facilmente perceptível que, quanto maior for a intensidade e a aposta na fiscalização
preventiva, o efeito positivo desta, conduz a consciência de observância das normas
financeiras e consequentemente a menor prática de actos de infracção financeira e
esta foi a metodologia usada por esta Corte de Contas e que mereceu reconhecimento
internacional. Nisto, se traduz o velho brocado popular "mais vale prevenir do que
remediar".
Não sendo embora uma obra doutrinária, mas sim jurisprudencial, além do que já
foi avançado quanto aos objectivos, "reforço da consciência jurídica", pretendemos

igualmente com esta Publicação, suscitar o debate académico, ao colocar nas
mãos dos distintos operadores do Direito um conjunto de situações fácticas em
que o Tribunal foi chamado a realizar o direito. E a judicativa concreta realização
do Direito por parte desta Corte de Contas.
Finalmente, ao se definir constitucionalmente o Tribunal como o Órgão Supremo
de fiscalização da legalidade e das finanças públicas e do julgamento das contas,
descortina-se, desde logo, que esta Publicação é consentânea com a finalidade do
próprio Tribunal, que se traduz na melhoria da Gestão Financeira pública. Nisto,
a colectânea nas mãos dos Gestores públicos, pretende, por um lado, difundir as
boas práticas através das Resoluções dos vistos concedidos, que, em muitos casos,
realçam os bons procedimentos dos responsáveis da Gestão e, por outro, reprimir
as más práticas, ao serem levados a público os Acórdãos que condenam gestores
na reintegração financeira por desafectação de recursos ou por má gestão.
Embora se prefira o primeiro caso, em última instância, quer a repressão como a
prevenção podem contribuir para a melhoria da gestão financeira pública. Nisto
está a finalidade última visada com esta Publicação: contribuir para a melhoria
da gestão financeira pública em Angola.

O Venerando Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas
Dr. Julião António
Luanda, aos 11 de Maio de 2010.
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FISCALIZAÇÃO
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Despachos
Acórdãos

Resoluções

1' CÂMARA

FISCALIZAÇÃO

PREVENTIVA

REPÚBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 001/FP/02
Processo ri.° 001/FP/2002
Acordam em sessão diária de visto:
1.° O acto sujeito a fiscalização prévia é o contrato de ampliação e reabilitação
celebrado em 24 de Maio de 2002, entre o Instituto Nacional de Segurança
Social e a empresa T. Angola, Lda.
2.° O tipo de procedimento foi o de ajuste directo com consulta a interessados
efectuada a praça, na cidade do Sumbe.
3.° Apresentaram-se quatro concorrentes com as seguintes propostas:
a)- T. Angola com o valor de USD 181.872,03 — prazo de execução 168 dias
úteis.
b)- Conduril — USD 225.260,00 — prazo de execução 3 meses.
c)- ALRS — USD 279.116,00 — prazo de execução 168 dias úteis.
d)- OCF, Lda — USD 327.102,00 — prazo de execução 90 dias.
4.° Mereceu preferência a proposta da empresa denominada T. Angola Lda, com
a qual o Instituto celebrou o contrato de empreitada submetido a apreciação
para o visto neste Tribunal, nos termos do n.° 3 do art 8.° da Lei n.° 5/96, de
12 de Abril.
5.° O processo deu entrada no Tribunal no dia 29 de Maio do corrente e em 25
de Julho foi aberta "conclusão" — pela La vez — ao Juiz Relator.
6.° Colheu-se o visto do M° P° que se pronunciou afirmando doutamente que
o pedido formulado pelo Instituto Nacional de Segurança Social não está
completo, para correctamente se poder apreciar da atribuição do visto, uma
vez que sendo o Instituto uma unidade orçamentada, não faz prova da
cabimentação e conclui, opinando a atribuição do visto — Tácito — devido ao
decurso do prazo de 45 dias desde a entrada do processo sem que o Tribunal
se pronunciasse, facto que originou a formação do visto Tácito.
Colhidos os demais vistos, importa agora decidir o que se faz nos termos
seguintes:
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Resolução 01.FP.2002 de 07 de Agosto

1. A escolha do tipo de procedimento tem a ver com o valor do contrato.
A opção pelo concurso público, ou limitado, ou ajuste directo, decorre de um poder
vinculado e não de um poder discricionário que a lei de todo não suporta.
Ao
que nos parece, o Instituto "optou" pelo ajuste directo, pois é neste tipo
2.
de procedimento que o dono da obra — neste caso o instituto — consulta os
vários empreiteiros que considera com idoneidade necessária para a realizar
e, de entre eles escolhe um a quem adjudica os trabalhos. Neste tipo de
procedimento a tramitação é mais simples, sendo que os orçamentos que
se tenham realizado destinam-se exclusivamente a servirem de orientação
para que sejam apreciadas as respostas às consultas efectuadas.
3. Como acima nos referimos é o valor do contrato que determina os tipos de
procedimentos.
Contudo, ainda que o valor estimado do contrato se contenha, dentro de cada
um daqueles limites estabelecidos na lei — Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro
—nada impede de utilizar um procedimemento de tramitação mais exigentee
rigoroso. Assim o facto de o valor estimado dos trabalhos se situar abaixo
de determinado nível da tabela de valores — art.° 32.° do referido Decreto
—não impede que se lance mão de concurso limitado em qualquer das suas
variantes ou mesmo concurso público.
4.3 Neste caso, pelo valor do contrato não pode o Instituto Nacional de Segurança
Social utilizar o concurso por negociação ou ajuste directo.
5.4 Por outro lado, a elaboração do caderno de encargos, como peça base do
contrato de empreitada, não depende do processo de escolha do empreiteiro,
existindo sempre, quer tenha havido concurso público limitado por negociação
ou ajuste directo.
6.4 Sempre haverá um caderno de encargos, que terá de obedecer ao tipo legal
aprovado Independentemente do seu valor.
7.5 Muitas outras questões poderiam ser levantadas como por exemplo, as razões
que levaram a preterição dos outros concorrentes, uma vez que o preço pode
não ser o único factor determinante, bem como o facto de não se ter observado
outros pressupostos de facto previstos pelo Decreto que regulamente esta
matéria, razões bastantes para recusa de visto deste Tribunal.
8.6 Mas, e porque o tribunal ainda está em fase de implementação e em
consequência, não publicou as instruções sobre os moldes em que os orgãos
sujeitos à sua jurisdição devem dirigir os seus processos para efeitos de
visto ou fiscalização prévia e também pelo facto de o decurso de 45 dias sem
decisão desde a entrada do processo ao Tribunal, traduz visto tácito como,
refere o digno representante do M° P°
9.7 Decidem os Juizes em sessão diária do visto declararem por — Imperativo
legal — o Visto Tácito, o que o fazem nos termos do n.° 5 do art.° 8.° da lei
5/96.
10.8 Contudo, este processo deverá ser acompanhado em sede de fiscalização
sucessiva.
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11.9 A Contadoria Geral deve doravante, prestar mais atenção aos prazos
processuais e tem que procurar salvaguardar a celeridade dos processos.
São devidos emolumentos
Diligências necessárias
Luanda, 7 de Agosto de 2002
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
Conselheiro
José Magalhães
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REPÚBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 004/FP/2002
Processo n.° 006/FP/02
Acordam em sessão diária de visto:
O acto sujeito a fiscalização prévia é o contrato de fornecimento de viaturas que
a Endiama celebrou com a Empresa COSAL.
Em sessão diária de visto, decidiu-se pelos fundamentos apresentados pelo
Ministério Público em rejeitar a atribuição de visto, por ser extemporâneo o
pedido uma vez que o contrato se encontra em execução.
Este comportamento da Endiama, representada pelo Presidente do Conselho de
Administração é passível de sanção, nos termos do artigo 28 alínea g) e n.Os 2 e 3
do referido artigo da Lei n.° 5/96.
Considerando a opção pedagógica que neste período este Tribunal resolveu
adoptar, relevamos esta falta que se espera doravante ser cumprida e decide
esta sessão não conhecer a atribuição do "visto", por considerar que o pedido foi
apresentado extemporaneamente.
São devidos emolumentos
Luanda, 19 de Dezembro de 2002
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
Conselheiro
José Magalhães
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República de Angola
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 005/02
Processo n.° 002/FP/2002
Acordam em sessão diária de visto:
1.° O acto sujeito a fiscalização prévia é o contrato de empreitada celebrado
em Agosto do corrente ano pela Endiama-representada pelo Presidente
do Concelho de Administração e a Empresa Jangos-representada pelo seu
Director Geral.

2.° O Contrato temo como objecto a construção de jangos na granja da Funda.
ARTIGO 1.°

3.° Em 4 de Novembro de 2002, o Sr. Presidente do Conselho de Administração,
pelo Ofício 500/PCA-ADm-Fim/02 e ao abrigo da alínea a) do artigo 8.° da Lei
n.° 5/96 solicitou o "visto" ao referido Contrato.

4.° Colheu-se o "visto" do Ministério Público que se pronunciou que o acto é
passível de multa, pelo não cumprimento das disposições do artigo 8.° alínea
g) conjugado com o artigo 28.° alínea g) da Lei n.° 5/96.
Colhidos os demais vistos, Importa agora decidir, o que fazem nos termos
seguintes:

1.° A Endiama é uma pessoa colectiva pública que tem por Lei uma existência
necessária para garantir a prossecução do interesse público.
A sua actividade em situação de monopólio determina aspectos do seu
comportamento a um regime de Direito público, bem como concede-lhe especiais
prerrogativas de autoridade, nomeadamente a possibilidade de praticar actos
administrativos, recrutamento de pessoal da Função Pública, etc.
Será que o contrato em análise é um contrato administrativo?
Os Contratos administrativos têm como fundamento o primado do interesse
público que com o contrato se visa satisfazer.
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Reportando-nos ao caso concreto, o seu objecto é a reparação de uma granja
destinada aos trabalhadores da Empresa. Portanto, estamos perante um contrato
de Direito privado, com aplicação ou subsunção do regime do Decreto n.° 22-A/92
de 22 de Maio, em conjugação com o Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro.
Reportando-nos a estes diplomas, chama-se a atenção para que no futuro se
observem os procedimentos impostos pelo referido Diploma, que no presente
caso, não foram cumpridos e que se traduzem em cautelas que a Endiama
se deve rodear, para não serem prejudicados os interesses que prosseguem
nomeadamente, autorização para contratar, aprovação da minuta de cuja
validade fica dependente a própria validade do contrato.
Muitas outras considerações à volta desse contrato poderiam ser expendidas mas
que agora se reputam desnecessárias pelo facto do contrato já ter sido assinado
e produzido os seus efeitos.
Concordamos com a Douta posição do Ministério Publico como atrás referimos,
poiso facto de o contrato não ter sido submetido a visto do Tribunal era susceptível
de aplicação de multa. Mas, considerando a fase inicial do Tribunal e a opção de
educação que neste período resolveu adoptar, relevamos esta falta que se espera
doravante ser cumprida e decide esta sessão não conhecer a atribuição de "visto"
por considerar o pedido extemporâneo, por apresentado fora do prazo legal.
São devidos emolumentos
Diligências necessárias
Luanda, 19 de Dezembro de 2002
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
Conselheiro
José Magalhães
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REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 05/2003
Processo n.° 005/FP/03
I. Introdução
Pelo oficio N.° 0018/01/03, o Ministério dos Transportes solicitou o visto ao
contrato celebrado entre a Empresa do Caminho de Ferro de Luanda e o consórcio
de empresas Chinesas integrado por CHINA NATIONAL MACHINERY
& EQUIPMENT IMPORT EXPORT CORPORATION e TRANSTECH
ENGINEERING CORPORATION.
No referido oficio esclarece o seguinte:
1. A comissão permanente do Conselho de Ministros - sessão de 3 de Abril 02aprovou as linhas gerais do "Programa de Emergência para a Reparação de
Infra-estruturas Rodoviárias, Ferroviárias e outras", na qual se integram os
projectos de reabilitação dos Caminhos de Ferro.
O
Ministério dos Transportes desencadeou acções com vista à obtenção de
2.
suporte financeiro para a execução dos projectos, tendo resultado para o
Caminho de Ferro de Luanda, uma proposta de financiamento originária da
China.
3. A referida proposta foi apreciada preliminarmente na sessão da Comissão
Permanente do Conselho de Ministros -19 de Junho 02 - na qual foi o Ministério
dos Transportes orientado a prosseguir a negociação de financiamento e
preparar o processo, assumindo-se como primeira prioridade ,a reconstrução
do troço ferroviário compreendido entre BUNGO/VIANA/BAJA.
4. O Ministério dos Transportes negociou os aspectos técnicos e financeiros,
tendo resultado uma versão do formato do financiamento que submetido
à apreciação do Ministério das Finanças, resultou na assinatura de um
Memorando de Entendimento.
5. Refere ainda que, no oficio n.° 1792/03/02 do Conselho de Ministros de 9 de
Dezembro, foi autorizada a assinatura do Contrato.
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II. Breve Análise sobre questões de Natureza económica, financeira e
orçamental
Importa, antes de tudo, fazer uma breve apreciação económica do contrato, o que
faremos do seguinte modo:
1.

Sobre a Cobertura Orçamental

1.1 -A proposta de financiamento prevê que o Estado avance com 15% do total
do financiamento (10% a 30 dias e 5% a 90 dias), ou seja, o Estado terá que
desembolsar cerca de 13,5 milhões de USD a título de pagamento inicial,
ficando os restantes 85% como dívida externa pública (76,5 milhões de
USD).
1.2 - Este montante e sendo todo o financiamento tratado como despesa de
investimento público, deverá estar coberto e previsto no Orçamento
Geral do Estado de 2003, facto que não se verifica.
Com efeito, a consulta aos recursos orçamentais afectos à função Transportes
e Comunicações no Orçamento Geral do Estado para 2003, não refere
qualquer programa ferroviário, mas tão somente transporte rodoviário,
marítimo e transportes colectivos urbanos, ou seja, não foram cabimentados
recursos para projectos no transporte ferroviário.
1.3 - Face ao disposto no n.° 2 do Artigo 7.° do Capítulo V (Disciplina Orçamental)
da Lei n.° 2/03 do Orçamento Geral do Estado para 2003, que reza "é vedada
a realização de despesas, o início de obras, a celebração de contratos, a
requisição de bens e serviços sem a prévia cabimentação, nos termos
das disposições legais", coloca-se a questão da cobertura orçamental e da
impossibilidade da realização deste projecto em 2003.
2. Sobre o Prazo Negociado para o Financiamento
2.1 -O prazo negociado para a concessão do financiamento foi de 10
anos, período manifestamente curto, para a recuperação financeira de
investimentos no sector ferroviário.
Estamos perante um sector de actividade onde, e para além da função social
que deve e pode cumprir, deve também ser assegurada uma rentabilidade
mínima que permita ao Estado recuperar os investimentos de natureza
empresarial, como o presente.
2.2 - É comum que o prazo de contracção de financiamentos esteja, de algum modo
ligado com o seu período financeiro de recuperação, e no ramo ferroviário, os
prazos de recuperação vão, de 15 a 25 anos, como é prática mundial.
2.3 - Considera-se de extrema utilidade, a análise do Estudo de Viabilidade
Técnica, Económica e Financeira (EVTEF) deste empreendimento, para se
confirmar os cenários financeiros que viabilizam o projecto
A assumpção de responsabilidades financeiras pelo Estado, deve basearse em quadros bem demarcados, de onde resulte claro a capacidade da sua
regularização dentro de prazos contratuais.
3.
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3.1 -No seu valor global, está incluída a rubrica de "estudos e projectos", com
o montante de 1.086.085,00 USD, mas como se menciona no n.° 5 do
Memorandum do MINTRANS, que existe em todos os projectos (elaborados
pela Dar Handash, Profabril e Renfe), levanta-se a preocupação, se não
estaremos perante uma duplicação de encargos, por lapso dos negociadores,
o que a acontecer, deverá ser revisto.
Por outro lado e no Volume 2 do Documento de Contrato - Estimativa de
preços e quantidades - surge a rubrica 600, com a designação — "estação
- trabalhos de arquitectura", com um valor acumulado de 7.038.785,00
USD; esta designação, sendo assimilável à de "estudos e projectos", eleva
esta componente para 8.124.870,00 USD, préconfigurando um montante
descabido no contexto do objecto e da estrutura técnica e financeira deste
contrato.
3.2 -No desdobramento do valor do Projecto, figura também a rubrica
"expropriações" com 1,5 milhão de USD.
Como o projecto trata a reabilitação de via já existente, não se compreende
a inclusão de uma rubrica de custo desta natureza, pois todos os terrenos
que circundam a via, foram declarados de uso público específico, desde a
construção da via, na época colonial.
Sendo admissível que existam situações onde populações tenham erigido as
suas habitações sobre a via ou em terrenos contíguos à via, não haverá lugar
a "expropriações" no sentido jurídico do termo, mas eventualmente e tão
somente, pagamentos de apoio à resolução social desse tipo de situações.
3.3 -No mesmo desdobramento, temos a rubrica "assistência técnica" com
o valor de 587.187,00 USD, suscitando preocupação dada a natureza dos
serviços adquiridos pelo contrato, objecto de análise.
Como se trata da contratação de um empreiteiro estrangeiro que irá
encarregar-se da reconstrução de parte da linha Luanda-Malange, não faz
sentido termos de pagar assistência técnica (know-how) a um fornecedor que
vem a Angola executar um trabalho que lhe foi adjudicado.
4. Sobre a obtenção de Crédito Externo para cobertura de Custos
Internos
4.1 - O projecto integra várias componentes de custo que reflectem inputs internos,
podendo admitir-se, por grossa estimativa, que metade do valor global da
obra - 90 milhões de USD - possa referir-se a factores que serão adquiridos
no mercado nacional, como é o caso da componente "remoções", "aterros e
acessórios", "pontes e aquedutos", "taxas", etc,etc.
4.2 - Neste contexto, levanta-se a questão da viabilidade e do interesse na obtenção
de um financiamento externo para cobrir o pagamento de custos internos;
não será menos oneroso para o País obter esses recursos necessários para
os inputs internos junto da Banca Nacional ou de outra fonte, como o OGE,
ou outra? Não terá a própria Empresa dos Caminhos de Ferro de Luanda,
condições de suportar esses custos, no seu todo ou parcialmente? Não haverá
condições de assegurar o retorno desses fundos com as receitas em moeda
nacional que o projecto gerará?
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4.3 -O impacto da contracção de um financiamento externo são múltiplos, com
especial realce para as que se manifestam ao nível do aumento da dívida
externa, indicador de forte preocupação das Autoridades Financeiras, no
sentido da sua diminuição, pela dependência que daí advém.
5. Sobre o Valor Global do Projecto
5.1 -Nas peças que integram o processo remetido para visto, não existem
elementos que fundamentem ou expliquem a metodologia, os critérios, os
cálculos, entre outras vias possíveis, que deram origem à formação do preço
global de 90 milhões de USD.
5.2 - Parecendo não existir caderno de encargos referente a este projecto que
poderia indicar o preço limite ou indicativo que o Dono da Obra aceitaria,
levanta-se a questão da justeza dos cálculos que conduziram ao montante de
90 milhões de USD.
5.3 -Não estando claro a que tipo de preço se refere o montante contratual, é
facto que existem soluções técnicas para acautelar os interesses da parte
contratada, numa situação como a presente.
5.4 -Nada sendo informado sobre as razões que terão levado à aceitação de um
valor tão elevado, que poderá estar de acordo com a grandiosidade da obra a
realizar, esta ausência de informação levanta a dúvida sobre a conformidade
económica do montante do contrato.
III. Considerações Jurídicas do Contrato
1.

Em 10 de Dezembro de 2002, o contrato com valor global de noventa milhões
de dólares foi assinado pelas partes. Nos termos do artigo 8.° n.° 2 e 3, alínea
a) e c) da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei n.° 5/96, seria a minuta do
contrato que deveria ser visada pelo Tribunal.
Que razões terão levado o legislador a prever a sujeição de minutas de
contratos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas?
Foram, sobretudo, fundamentos de ordem prática ou programática, tendo
em vista ir ao encontro das situações de celebração de contratos de elevado
valor financeiro ou carecendo de ser celebrado por escritura pública, com
pagamento imediato dos encargos financeiros.
Não se pretendeu fazer intervir o Tribunal de Contas no procedimento
de formação dos contratos. Teve-se, antes, em vista antecipar o momento
do exercício da fiscalização prévia, fazendo-a incidir sobre um projecto de
contrato, a fim de acautelar os interesses em causa.
Este é um dos casos que se coloca, perante o que poderíamos chamar por
visto antecipado ou adiantado.

2.

Os contratos de empreitada devem obedecer aos requisitos previstos no art.
° 115.° do Decreto n.° 22-A/92, nomeadamente, deverá conter, a identificação
completa do dono da obra e do empreiteiro; a indicação do diploma do acto
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que haja autorizado a adjudicação; o prazo de execução da obra, com as datas
de início e termo; as garantias oferecidas à execução do contrato.
A Lei sanciona a falta destes elementos essenciais do conteúdo do contrato
com a nulidade — Art.° 115 n.° 2 do referido Decreto.
São pois estes elementos que não constam do contrato, na medida em que
como se vê a folhas 49 dos autos, o contrato não nos permite identificar o
seguinte:
a identificação completa das partes que assinaram o contrato, as suas
funções, e se tinham poderes de delegação para assinar o contrato — n.° 9 do
Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro;
não se vê especificado o objecto do contrato - alínea c) art.° 14 do Decreto n.°
7/96, conjugado com o Art.° 16 do Decreto n.° 22/92.
3.

4.

Após a assinatura do contrato, a Lei prevê a consignação da obra que deverá
ter lugar no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura,
devendo-se para o efeito, comunicar ao empreiteiro, por carta registada com
aviso de recepção ou contra recibo, o dia, hora e lugar da consignação -cf art.
° 137.°.
O prazo para a execução da obra começa a contar-se da data da consignação,
quando não foi expresso no contrato outra origem do prazo -cf art.° 138.°.
Para além de outras formalidades refere que da consignação será lavrado
auto.
O auto da consignação é particularmente relevante, pois é a partir dele,
e não da celebração do contrato, que começa a contar o prazo contratual
dentro do qual o empreiteiro deverá executar a obra. O que se entende, pois
é só com o auto da consignação que se fica a dispor dos elementos para isso
absolutamente necessários.
O contrato firmado entre as partes não prevê a utilização de fiscalização pelo
Dono da Obra, ou seja, não prevê o funcionamento do mecanismo mais eficaz
de proteger os seus interesses, no decorrer da execução da empreitada.
Como sabemos, a problemática da actuação da fiscalização numa empreitada
apresenta-se complexa no quadro das relações entre o empreiteiro, o dono da
obra e o fiscal, sendo pacífico e muito frequente nos contratos de empreitada,
criar-se um capítulo próprio para regular a intervenção do fiscal e acautelar
as decisões que seja necessário tomar decorrentes da sua acção, sempre
orientada para a defesa dos interesses do Dono da Obra.
Admitindo que o empreiteiro não se oporá à acção da fiscalização, o facto do
contrato não prever os mecanismos da sua intervenção e acautelar a gestão
dos inevitáveis conflitos que sempre ocorrem, pode constituir um sério
entrave à boa execução dos trabalhos e à assumpção de responsabilidades
pelo empreiteiro, bem como naturalmente esta lacuna não será propícia à
existência de um clima positivo entre as partes.
Neste contexto, o contrato apresenta uma grave lacuna, que pode
comprometer seriamente os interesses do Dono da Obra, desequilibrando o
texto contratual.
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5.

6.

7.

Igualmente não se previu no contrato a vistoria.
A vistoria destina-se a verificar se a obra foi executada em obediência ao que
se encontra estabelecido no projecto, contrato e demais peças do processo,
bem como se foram observadas as disposições legais, pelo que terá de ser
feito no próprio local da execução da obra.
Por outro lado, a verificação da boa execução da obra em que a vistoria se
traduz, é independente da acção fiscalizadora que o dono da obra exerce ao
longo do processo executivo nos termos do art.° 204 e sgts.
O art.° 213.° do já citado Decreto, impõe também que os contratos incluam um
prazo de garantia. Este prazo infelizmente também foi ignorado no presente
contrato.
Verifica-se que na lista das obrigações do empreiteiro, conforme consta a
folhas 57 dos autos, não se incluiu algumas obrigações exigidas pela nossa
Lei, tais como:

•

Deve acompanhar, por si ou por seu representante, o dono da obra ou seus
delegados nas visitas de inspecção aos trabalhos e em todos os actos para que
seja convocado. -art.° 129.°.
• Deve ter todo o seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho e doenças
profissionais, exibindo a respectiva apólice antes do início das obras e sempre
que lhe seja exigido pelo fiscal da obra -art.° 133.°.
• Deve ser ele a executar a empreitada, não podendo ceder a sua posição
contratual sem autorização do dono da obra. -art.° 136.°.
• Deve permanecer no local dos trabalhos durante a execução da obra ou aí
manter um seu representante com os poderes necessários para responder
perante o fiscal da obra pela marcha dos trabalhos -art.° 129.°.
8. Sobre a modalidade de Seguro prevista
8.1 -Tal como a generalidade do texto contratual, a sua redacção em língua
portuguesa apresenta-se pejada de erros, dos quais poderão resultar sérios
prejuízos para as partes, pois admitimos que em caso de litígio, prevaleça a
versão em português, embora tal não resulte claro do texto.
8.2 - No número dedicado ao seguro - n.° 18.2 - O mesmo surge intitulado "seguro de
construção e de erecção", quando o termo técnico usado na língua portuguesa
é "construção e montagem".
8.3 - Nos mesmos termos, temos que a alínea iii) refere "seguro de responsabilidades
de trabalho" quando o termo técnico adequado é "seguro de acidentes de
trabalho".
8.4 -Na perspectiva da defesa do interesse nacional, consubstanciada no aumento
dos níveis de retenção financeira, como de responsabilidades inerentes, a
concordância expressa em se autorizar que o seguro do projecto, nas suas
várias modalidades, seja celebrado com uma companhia estrangeira, vai
impedir que os 8 a 10 milhões de USD provenientes dos prémios das apólices
de seguro a subscrever, sejam canalizados para uma seguradora nacional e
desta forma retidos em grande parte, no país, pois a envergadura do projecto
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aconselha que os riscos localizados no território nacional sejam inseridos
numa solução financeira nacional, podendo apenas requerer uma cobertura
de resseguro, a ser colocada pela resseguradora nacional.
8.5 Trata-se de uma cedência contratual que não protege os interesses angolanos,
retirando mérito ao acordo firmado.
9. Sobre a Formação
Surgindo na decomposição do valor do projecto, a rubrica "formação" com
o montante de 392.234,0 USD, o espírito com que foi elaborado o n.° 17
do contrato - formação, deve ser alterado para obrigação e não de dever
ou beneficio contratual concedido pelo empreiteiro, como o texto o pode
induzir.
10. Sobre o valor previsto para Impostos e Obrigações
10.1 - Os impostos e outras obrigações que recaem sobre uma empreitada desta
natureza, são basicamente os seguintes:
a)- encargos aduaneiros - montante variável segundo as importações, mas
que não devem ser inferiores a 10% do valor FOB;
b)- imposto de selo - 1% sobre o valor da transacção;
c)- taxa de segurança social no montante de 5% sobre os salários pagos;
d)- imposto industrial sobre o rendimento da empreitada, que corresponde
a 3,5% sobre os valores a receber do dono da obra, ou seja, sobre os 90
milhões de USD.
Esta carga fiscal gerará certamente uma taxa global acumulada superior a 12%
sobre o valor do projecto, ou seja, montantes na ordem dos 11 milhões de USD.
10.2 - O contrato prevê no seu ponto 8.2 e para a componente dos impostos, o
valor de 8.092.780,00 USD, que corresponde sensivelmente a 9% do valor
global da obra, remetendo para discussões ulteriores as diferenças que possam
vir a existir entre este montante e os valores a pagar pelo empreiteiro.
10.3 - No capítulo V do Memorandum do MINTRANS refere-se que este valor é
apenas para o pagamento de taxas aplicáveis aos bens e serviços importados,
constituindo uma interpretação bem diferente do referido no ponto 8.2 do
contrato.
10.4 - No seu conjunto, resulta claro que a redacção do capítulo 8 do contrato
necessita de ser corrigida, adequando-a à realidade fiscal de Angola e
clarificando o seu conteúdo, para se evitar situações geradoras de discussões
e eventuais conflitos desde logo.
Pelo exposto, constata-se que, o contrato elaborado pela empresa de caminhos
de ferro de Luanda não obedeceu aos requisitos de validade e de forma
que regem os contratos, quer seja no âmbito do direito civil quer no direito
administrativo.
E por isso, não está em condições de lhe ser atribuído o visto pelo que, deve o
presente processo ser devolvido ao Ministério dos Transportes para que, tendo
em consideração as observações apontadas, corrija as irregularidades do contrato
adaptando-o a nossa legislação.
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Nos termos do artigo 28 n.° 4 do Decreto n.° 23/01 de 12 de Abril, fica suspenso o
prazo de formação do visto.
Cumpra o artigo 29.° n.° 2, do Decreto n.° 23/01 de 12 de Abril.
A Juíza Conselheira (Relatora)
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Resolução n.° 009/FP/03
O Governo da Província do Bengo abriu concurso público para realização de
diversas acções inseridas no programa de melhoramento e aumento da oferta de
Serviços Sociais Básicos às populações daquela Província.
Apresentaram-se a concurso 79 concorrentes, tendo apenas sido admitidos 24
- (anexo IV do relatório de avaliação e análise das propostas).
O acto público do concurso, culminou com a admissão dos concorrentes e das
propostas por eles elaboradas, na sequência do exame formal dos documentos
de habilitação exigido no programa do concurso, assim como da documentação
apresentada a instruir as respectivas propostas.
Em sede de análise das propostas, a comissão designada para o efeito, concluiu
no sentido de que os concorrentes admitidos tentaram, na medida do possível,
cumprir com os pressupostos estabelecidos no programa do concurso.
Os contratos de empreitada para o fornecimento e instalação de grupos de geradores
de energia eléctrica para as sedes dos Municípios de Kissama, Nambuangongo,
Pango-Aluquem, Bula-Atumba e Dembos-Kibaxi foram adjudicadas às empresas
Blawood Hodge e ASF.
Em 3.3.03, o Governo da Província celebrou com a Empresa Blockwood Hodge
quatro contratos de empreitada para o fornecimento e instalação de grupos
geradores para os Municípios de:
Nambuangongo

no valor de ---Kz. 6.939.788,00

Pango Aluguem

Kz. 6.939.788,00

Bula Atumba

Kz. 16.917.479,00

Dembos Kibaxe
Kz. 20.575.701,00
Em 31.3.03, o Governo celebrou com a empresa A.S.F. ,um contrato de empreitada
para o fornecimento e instalação de grupo gerador na Muxima, Município da
Kissama pelo valor de Kz. 3.302.000,00.
Tomando por base os factos descritos nos pontos antecedentes, coligidos a partir das
peças que compõem os processos, e tendo em atenção o enquadramento normativo
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dos procedimentos concursáis do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, solicitouse ao Governo da Província do Bengo, através do oficio n.° 018 de 29 de Abril
de 2003, que identificasse a documentação disponibilizada pelos concorrentes,
que acompanhou os respectivos pedidos de participação e cuja análise teria
permitido a audição da sua idoneidade e aptidão, dado que o anúncio público
apresentava-se omisso quanto à indicação das informações e formalidades que,
em concreto, deviam nessa primeira fase do concurso, ser efectuadas e praticadas
pelos potenciais concorrentes.
Satisfazendo o solicitado, o Governo da Província enviou o relatório final do
concurso público e fotocópias das notas de cabimentação.
Apreciando:
- A exigência do concurso visa a salvaguarda e observância de princípios
essenciais, como o da igualdade, coerência, transparência, objectividade, boa
gestão do recurso público e salvaguarda do interesse público.
- A tramitação do concurso público compreende cinco fases: abertura do
concurso e apresentação da documentação, acto público do concurso,
qualificação dos concorrentes, análise das propostas e elaboração do relatório
e, finalmente a adjudicação.
I — O art.° 38.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, estatui que o concurso
público inicia-se com a publicação na III Série do D.R. e em mais de uma vez num
jornal de grande circulação no país, de um anúncio conforme modelo constante do
anexo I, do referido diploma que dele faz parte integrante.
0 il.° 2 do referido artigo, refere que a publicação do anúncio pode incluir apenas
o resumo dos elementos mais importantes constantes do referido anexo.
Pretende-se com a publicação dos anúncios de abertura de concursos, que sejam
respeitados os princípios da transparência e da publicidade, da igualdade e da
concorrência.
Nas peças dos autos a entidade adjudicante não faz prova como devia, de ter
publicado o anúncio da abertura do concurso no Jornal de Angola, nem da
periodicidade em que ela foi reproduzida, contendo nos autos um documento
em que se comunica aos potenciais concorrentes que foi aberto concurso para
diversas acções inseridas no programa de melhoramento e aumento da oferta de
serviços sociais básicos às populações da Província do Bengo.
Contudo, no referido documento não foram referidos, nem de forma resumida, os
elementos mais importantes enumerados no mapa em anexo do citado Decreto
n.° 7/96.
Do mesmo modo, não se vislumbram dos autos qualquer referência que nos
permita concluir que o concurso público tenha sido publicado no Diário da
República.
II — No concurso público haverá sempre um programa de concurso público e um
caderno de encargos, que devem estar patentes no local indicado no anúncio. art.
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° 39.° do Decreto n.° 7/96.
O programa do concurso é uma peça do processo que versa exclusivamente
sobre o concurso, tendo em vista a apresentação de propostas em termos de sã
concorrência, consistindo, num regulamento "ad hoc" onde se inscrevem de forma
imperativa, os trâmites e formalidades do procedimento adjudicatórios, o seu
regime fundamental.
Nas várias alíneas do art.° 40.° ,estão contidas as normas quanto às seguintes
matérias: consulta do processo, entrega das propostas, local, dia e hora; o critério
que presidirá à adjudicação, explicitando-se os factores que nela intervirão, por
ordem decrescente de importância.
Uma das especificações obrigatórias que deverão constar do programa do
concurso é dos critérios de apreciação das propostas para adjudicação (art.° 40
alínea g) exigindo-se a sua enumeração clara e precisa destes critérios, e o seu
esclarecimento por ordem decrescente de relevância.
Face a estas considerações, o documento que o Governo da Província apresentou
como caderno de encargos, não é mais do que um "programa de concurso" que foi
erradamente incorporada no "Caderno de Encargos", como fazendo parte dela e
como se de documento único se tratasse.
O caderno de encargos é o documento que contém, ordenado por artigos
numerados, as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais a incluir no
contrato a celebrar — art.° 41.°.
Antes da celebração do contrato e para o determinar a celebrar tal contrato,
o fornecedor ou empreiteiro necessita de saber quais as cláusulas jurídicas e
técnicas, gerais e especiais pelas quais esse contrato se irá reger nos termos
referido pelo art.° 42.°.
Portanto, o conjunto das prescrições técnicas que devem constar dos cadernos de
encargos, definem as características exigidas a um trabalho, material, produto
ou fornecimento que permitem caracterizar objectivamente um produto ou
fornecimento de modo a que estas correspondam à utilização a que a entidade
adjudicante os destina.
O contrato assinado pela entidade adjudicante com a empresa Blockwood
Hodge, refere no art.° 1.° que «o contrato tem como objectivo o fornecimento e
instalação de grupos térmicos de produção de energia eléctrica no Município de
Nambuangongo, conforme especificações e caracterização técnica constante de
proposta, termos da referência e caderno de encargos que fazem parte integrante
do presente contrato».
Não consta do caderno de encargos as referidas especificações técnicas que a
entidade adjudicante possa exigir.
O que resulta da leitura do processo, não nos permite confirmar tal afirmação.
Desde logo, nos mapas anexos ao caderno de encargos onde se devia fazer a
tipificação do equipamento, não vêm referidas quaisquer características técnicas,
o que nos permite afirmar, que não estão de acordo com as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
III — O art.° 49 estatui que a proposta é o documento pelo qual o concorrente
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manifesta a sua vontade de contratar e indica as condições em que se dispõe fazêlo, não sendo mais do que um dossiêr de candidaturas ao concurso, com todos os
documentos que o compõem.
Os documentos que deverão acompanhar a proposta, estão elencados no art.°
53.° e consta entre outros, número fiscal do contribuinte, declaração de que não
está em dívida para com o Estado Angolano por impostos liquidados nos últimos
3 anos, documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação
relativamente às contribuições para a Segurança Social.
Relativamente à questão dos documentos de habilitação, das propostas e
respectivo documentos instrutores, não existem quaisquer irregularidades,
pois os concorrentes a quem foram adjudicados os contratos, fizeram prova dos
elementos do programa do concurso.
IV — Questão que importa analisar com alguma profundidade diz respeito ao acto
público do concurso.
O acto público do concurso desempenha uma relevante função no procedimento
de adjudicação, pois se destina a garantir a todos os interessados a transparência,
independência e inserção da tramitação processual, assegurando os princípios da
boa fé, da imparcialidade, da justiça e da estabilidade das regras que regem o
concurso.
Neste acto, são tomadas importantes decisões, designadamente, as que levam
à determinação de quais, de entre os concorrentes, são admitidos ao concurso,
portanto, cujas propostas irão ser analisadas a fim de poderem ou não, ser
consideradas para efeito de adjudicação.
O procedimento de escolha dos contratantes, pressupõe duas fases bem distintas,
sem interferência uma na outra e, por isso mesmo, a cargo de comissão de
avaliação diferentes.
Uma primeira fase, ou momento, que deve avaliar a capacidade técnica económica
e financeira dos concorrentes e uma segunda que se destina a avaliar, segundo
os critérios de adjudicação estabelecidos, a qualidade técnica s das propostas
apresentadas pelos concorrentes qualificados na fase anterior. (E o que resulta
da conjugação dos art.°8 58.° , 60.° e 65.°).
Daqui flui também, que não poderão ser utilizados na fase de avaliação da
capacidade dos concorrentes, critérios que objectivamente se destinam a avaliar
a valia técnica das propostas e vice-versa (art.° 65 n.° 2).
Do acto público será elaborada acta, a qual será lida por todos os membros da
comissão.
Tal como qualquer outra acta que registe as ocorrências em acto oficial, também
esta constitui um documento autêntico oficial de carácter solene.
Após a sua aprovação, a acta é, um meio de prova, o único meio de prova do que
se passou no acto público do concurso.
Não foi junto aos autos, nem há prova que tenha sido elaborada, a acta do
acto público do concurso, onde estariam registadas as listas dos concorrentes,
apresentação, admissão e produção de prova documental, habilitações, abertura
de propostas, actos de exclusão, actos de admissão e respectivos preços globais,
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bem como as reclamações.
Relativamente à Comissão de Análise das propostas, nos termos do art.° 65.° n.°8
1 e 2, esta Comissão não pode ser constituída na sua totalidade pelos mesmos
membros da Comissão de Abertura, salvo indicação em contrário da entidade
pública contratante.
Trata-se, necessariamente, de uma comissão constituída por indivíduos com a
preparação específica necessária para apreciar as propostas nos vários aspectos
valorativos, tendo em conta a natureza e características do objecto do concurso.
Essa análise destina-se a fazer um juízo sobre o mérito dessas propostas à luz
dos critérios de adjudicação que foram anunciados no programa do concurso e no
anúncio. O que significa que não se trata de estabelecer um estudo comparativo
entre as várias propostas, mas antes de analisar cada uma, de per si, e valorizálas de harmonia com os critérios que constam do programa. E de acordo com
os resultados assim obtidos, é que se procede à sua ordenação para efeitos de
adjudicação a que se refere.
Porque se trata de uma decisão constitutiva de direitos, tem de ser fundamentada,
conforme determina o artigo 66.°, o que se faz elaborando um relatório onde
constem, quer as várias características das propostas e da identificação dos
componentes respectivos, quer a exposição das considerações tidas por pertinentes
relativamente ao seu mérito ou demérito e respectiva ponderação, procedendo-se,
finalmente à ordenação das propostas de harmonia com os resultados obtidos.
Este relatório é completado com o relatório final art.° 68.°.
A Lei exige ainda à entidade competente para adjudicar, antes de proferir a
decisão, que proceda à audiência prévia dos concorrentes, art.° 69.°, em que as
respostas destes, são devidamente ponderadas pela comissão.
• Analisemos o relatório de avaliação e análise das propostas, enviado pelo
Governo da Província.
Como atrás referimos, não foi enviada a acta da abertura do concurso público
através da qual, poderíamos ficar com o registo de todos os factos e ocorrência
dessa fase procedimental, nomeadamente, quantos concorrentes formularam
os pedidos para fornecimento e instalação de grupos geradores, quantos foram
excluídos e quais os motivos, para avaliarmos se o concurso teve suficiente e
qualificada participação, pois só assim se poderá concluir ter sido procurado e
obtido o preço e condições mais vantajosas.
Igualmente se diga, em relação ao conteúdo do relatório de avaliação no qual,
além de não se destrinçar os membros que fizeram parte da comissão de abertura
de propostas e os membros da Comissão de Análise, art.° 65.°, não está assinado,
nem se fez análise das propostas nem se assinala a vantagem e desvantagem de
cada uma delas, de acordo com as considerações acima referidas.
Deste modo, não está patente a aplicação dos critérios de adjudicação, de acordo
com o art.° 16.° do programa de concurso público da entidade adjudicante, que
são os seguintes:
a)- Proposta técnica - 35%
b)- Viabilidade financeira e económica do projecto - 30%
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c)- Apreciação curricular da empresa e dos sócios/gestores - 15%
d)- Capacidade económica e financeira do componente - 20%
e)- Referência das obras realizadas na Província - 20%
O art.° 17.° do Programa refere que a adjudicação é feita segundo critério da
proposta ou combinação de propostas substancialmente adequadas aos termos
do caderno de encargo que ofertem a solução técnica mais viável, o melhor preço
e apresentem um nível de risco aceitável.
Do relatório não vemos espelhado a aplicação de cada um dos critérios que
integram a grelha que permite qualificar cada proposta e pela via da soma da
pontuação graduar ou escalonar as propostas que foram admitidas a concurso.
A autoridade adjudicante está obrigada a decidir com base na conjugação dos
critérios enumerados (vinculação positiva), e a não considerar qualquer outro
tipo de factores de apreciação diferentes dos enunciados.
Isto significa que a comissão não poderá camuflar outros critérios diversos dos
enunciados no programa do concurso.
Para além disso, existem outras disposições normativas que não foram cumpridas,
tais como:
Despacho do Governador confirmativo de que o fornecimento e instalação de
grupos geradores lançada a concurso foi adjudicado às empresas Blackwood
Hodge e a ASF, respectivamente. - art.° 72.°.
Notificação aos concorrentes para efeitos de prestação de caução, nos termos
do art.° 74f.
V — Importa agora analisar, se o pedido de visto aos contratos que constituem o
instrumento jurídico ora submetido, à fiscalização prévia, é ou não procedente e
faremos do seguinte modo:
Ora, dispõe o art.° 8 n.° 6 da Lei n.° 5/96, que, nenhum acto ou contrato sujeito
à fiscalização preventiva poderá produzir efeito ou ser executado previamente,
sem que tenha sido visado. Esta é uma disposição de natureza imperativa.
Estatui ainda o art.° 28 n.° 1 alínea g) da referida Lei que, pela execução de acto
ou contrato, que deveria ter sido previamente submetido a visto, são responsáveis
todas as entidades ou funcionários que lhes deram execução, n.° 2 e 3 do referido
art.° 28.
Tendo em atenção, o conteúdo da fiscalização preventiva que tem como fim
verificar se os contratos a ela sujeitos estão conformes às leis em vigor e se os
encargos têm cabimento em verba orçamental, art.° 8 n.° 1 da Lei n.° 5/96, importa
pois apreciar se esse contrato de empreitada, padece de alguma ilegalidade.
De acordo com o art.° 4.° dos contratos ora submetidos a visto, não temos quaisquer
dúvidas que foram realizados pagamentos antes do visto do Tribunal de Contas,
contrariando frontalmente a disciplina jurídica preceituada pelo art.° 8.° n.° 6 da
Lei n.° 5/96.
Sendo preventiva a fiscalização, ela deve ocorrer antes da execução do acto, para
tanto, os serviços interessados devem submeter o acto à fiscalização do Tribunal
de Contas antes do início da execução.
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Os contratos são fontes de obrigações e, nenhuma das prestações emergentes dos
contratos pode ser exigida ou executada, por qualquer das partes, antes do visto
do Tribunal.
Resultando imperativamente do art.° 8.° n.° 6, da Lei n.° 5/96, que nenhum acto
ou contrato pode produzir efeitos ou executado, sem que tenha sido visado, é
absolutamente desnecessário e inútil que se estipule em determinada cláusula
do contrato algo que contraria frontalmente o referido preceito legal, como se
verifica no art.° 4.° dos contratos em análise.
O visto é pois uma condição legal, sem necessidade de ser clausulado, da eficácia
total dos contratos sujeitos à fiscalização preventiva deste tribunal.
Se os contratos já tiveram execução na totalidade ou se já tiveram execução
apenas parcialmente, não faz sentido que se conceda o visto, pois este só se
concede previamente à execução de actos e contratos.
No entanto, pretendendo o Tribunal que as suas decisões numa primeira fase
tenham um carácter mais pedagógico e pelo facto de registar-se pela primeira
vez por parte de um órgão do Governo, um esforço louvável no sentido de cumprir
com as normas que regulam o regime jurídico das empreitadas, não pode este
órgão jurisdicional deixar de relevar este facto.
Pelo exposto, decidem os Juízes em sessão diária de visto atribuir o visto aos
contratos, recomendando entretanto ao Governo da Província do Bengo que, a
partir da notificação desta resolução, passe a cumprir escrupulosamente o que
resulta da Lei no que respeita aos Decretos n.° 22-A/92, de 22 de Maio e n.° 7/96,
de 16 de Fevereiro e não de execução a actos ou contratos, sem que previamente
tenham sido visados por este Tribunal.
Registe e Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, aos 29 de Julho de 2003
A Juíza Conselheiro (Relatora)
Ana Chaves
O Conselheiro Adjunto
José Magalhães
O Adjunto do procurador Geral
(Ilegível)
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Processo n.° 252/FP/03
Em Sessão Diária de Visto do dia 7 de Outubro do corrente ano, o Tribunal de
Contas apreciou o contrato celebrado entre o Gabinete de Sua Excelência o 1.°
Ministro, representado pelo Director de Administração e Finanças e a Empresa
Toyota de Angola, SARL, representada pelo Director de Vendas e Marketing,
pelo qual, este se obriga a fornecer ao primeiro outorgante, cinco viaturas Toyota
Land-Crusier Station VX.
O contrato celebrado em 12 de Março do corrente, fixou o início da produção de
efeitos, o mês de Abril de 2003.
No dia 9 de Setembro, o Gabinete do Senhor 1.° Ministro, dirigiu um ofício ao
Tribunal de Contas remetendo o contrato "para conhecimento e devidos efeitos,"
que entretanto deu entrada neste Tribunal no dia 10, sob o n.° 252/FP/03.
Apreciando, verifica-se que:
1. No oficio dirigido ao Tribunal de Contas refere-se que é para conhecimento e
devidos efeitos.
Ao Tribunal de Contas que tem competências múltiplas nos termos da Lei —
Artigo 6.° da Lei n.° 5/96 de 12 de Abril — não interessa ter conhecimento dos
actos praticados pelos organismos públicos. Interessa-lhe tão só pronunciar-se
sobre os actos e contratos relacionados com a sua competência. E para o caso em
análise, é o exercício da fiscalização preventiva traduzida no visto que incide, por
natureza, sobre actos e contratos individualmente considerados e não sobre a
actividade desenvolvida por uma determinada entidade.
Para exercer esta fiscalização, os organismos sob sua jurisdição, de modo claro,
oficiam o Tribunal, fazendo um pedido expresso de concessão de visto ao acto ou
contrato que pretendam visar.
É pois, na base deste pedido, que o Tribunal decidirá atribuir ou não, o visto, em
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função da constatação que em concreto fizer.
Apesar de não existir um pedido expresso neste sentido, excepcionalmente,
vamos relevar o facto e considerar, presumindo, que o que de facto se pretendia
era um pedido de visto, pois só assim se justifico a intervenção deste Tribunal.
2. Relativamente à cláusula 2.' do contrato em análise, escreveu-se por extenso
um valor diferente do numérico. Coloca-se pois a questão: Em função desta
diferença qual dos dois valores deve ser considerado, atendendo que um
contrato não deve conter termos ou expressões contraditórios.
3. O contrato gerador de despesas públicas está sujeito a fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 8.° n.° 1 da Lei n.° 5/96 de 12 de
Abril.
O n.° 6 do citado artigo dispõe que "Nenhum acto ou contrato sujeito a fiscalização
preventiva pode produzir efeitos ou ser executado sem que tenha sido visado".
Importa pois aferir a legalidade do mencionado contrato, tendo em conta que a
fiscalização preventiva tem por fim verificar se os actos e contratos a ela sujeitos
estão conforme às leis vigentes e os encargos dela decorrentes têm cabimentação
orçamental.
O n.° 3 do artigo 4.° do Decreto n.° 8/03 de 28 de Fevereiro, refere que: "Os
contratos para a efectivação de despesas devem conter cláusulas sobre a existência
de cobertura e só podem ser firmados após a respectiva cabimentação".
E neste mesmo sentido, o artigo 8.° da Resolução n.° 1/02 deste Tribunal, publicada
na II Série n.° 1 de 7 de Janeiro, dispõe que "A informação de cabimentação,
necessária à verificação da cobertura orçamental da despesa resultante do acto
ou contrato a visar, deve ser aposta no documento a submeter a visto e respectivo
duplicado e prestado pelos serviços de contabilidades competentes."
Este requisito não se encontra preenchido na medida em que não constam dos
autos a nota de cabimentação.
A verificação da cabimentação orçamental das despesas, é um condicionalismo
da concessão do visto em sede de fiscalização preventiva.
4. O artigo 3.° do contrato, estipula que o pagamento do valor total do contrato
deverá ser efectuado em 5 prestações iguais e consecutivas, com início em
Abril de 2003.
No caso em apreço, o contrato, foi assinado em 12 de Março de 2003 e só em 9
de Setembro, os serviços elaboraram um ofício a remeter o contrato cujos efeitos
começaram a produzir-se em Abril do corrente.
Isto significa que o contrato já produziu efeitos materiais, o que contraria
frontalmente a disciplina jurídica do n.° 6 do artigo 8.° da referida Lei n.° 5/96.
Os contratos são fontes de obrigações e, consequentemente, nenhuma das
prestações emergentes do contrato pode ser exigida ou executada por qualquer das
partes antes do visto do Tribunal de Contas, sendo absolutamente desnecessário
e inútil que se estipule em determinada cláusula do contrato, algo que contrarie
o referido preceito legal.
Por outro lado, sendo preventiva a fiscalização, ela deve ocorrer antes da execução
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do acto ou contrato. Para tanto, os serviços devem submeter à fiscalização do
Tribunal de Contas antes do início da execução; se pelo contrário já está a ser
executado, quer dizer que já passou o momento adequado em que devia ocorrer a
fiscalização preventiva que agora deixa de fazer qualquer sentido, sujeitando-se
os responsáveis a responsabilidades nos termos da Lei — artigo 28.° alinea g) da
citada lei.
Não podemos perder de vista, que é antes da realização de uma despesa pública
que tem lugar a intervenção do Tribunal de Contas, para se pronunciar sobre a
legalidade e a cobertura orçamental. Daí a razão de ser, do artigo 8.° n.° 1 e 6 da
Lei n.° 5/96.
Este é o regime regra, respeitante à fiscalização preventiva das despesas públicas
pelo Tribunal de Contas. Pressupõe-se a existência de um interesse público
na fiscalização prévia, que garanta que o acto ou contrato gerador de despesa
pública, respeite a legalidade e regularidade financeira.
Trata-se pois de razões de segurança jurídica.
Pelos fundamentos expostos, decidem os Juízes em sessão diária de visto recusar
o visto ao contrato em apreço e excepcionalmente, dada a postura didáctica
que este Tribunal resolveu adoptar nesta La fase do seu funcionamento, não se
condena na multa prevista no artigo 28.° alínea g), da já citada Lei n.° 5/96.
Justifica-se contudo, que se recomende aos serviços que nas suas actividades
futuras, instrúam os processos de acordo com a já citada Resolução n.° 1/02 La
Câmara publicado na II Série n.° 1 de 7 de Janeiro.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, ao 2 de Outubro de 2003
O Conselheiro Relator
O Conselheiro Adjunto
O Adjunto do Procurador-geral
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Resolução n.° 016/FP/03
Processo n.° 173/FP/03
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, (MINADER), promoveu
um concurso restrito para a aquisição de sementes agrícolas, no âmbito do
Programa da Campanha Agrícola 2003/2004.
Em 28 de Julho do corrente ano, foram endereçados oficios-convites às empresas
Acquassolo, Ecil, Imporàfrica, Laussama, Novagro e Prestou.
Os autos vêm instruídos com os documentos que serviram de base ao concurso,
nomeadamente "Informação aos concorrentes", Instrutivos sobre o Concurso.
No ponto 9 dos Instrutivos do Concurso fls. 8 ,diz-se que "a adjudicação do contrato
lote por lote será feita ao concorrente cuja proposta obedeça às especificações
técnicas e apresente o mais baixo preço".
A abertura das propostas ocorreu no dia 5 de Agosto, pelas 10 horas, na sala
de reuniões do Instituto do Desenvolvimento Agrário (IDA).
Do Relatório do concurso consta que apresentaram-se a concurso seis
concorrentes, tendo apenas sido admitidos dois:
1. Prestou, Lda., preço de Kz 73.367.805,00 - 1 lote.
2. Acquassolo, Lda., preço de Kz 45.728.426,42 - lote n.° 2.
3. Acquassolo, Lda., preço de Kz 10.345.890,85 lote n.° 3.
No ponto 3.2 do Relatório, consta a fls. 28 dos autos, o "Quadro Comparativo das
Ofertas", coincidindo os valores aí indicados, com as constantes das propostas dos
concorrentes.
Tomando por base os factos descritos nos pontos antecedentes, coligidos a partir
das peças que compõem os autos, solicitou-se ao MINADER que identificasse a
documentação disponibilizada pelos concorrentes, cuja análise teria permitido a
sua idoneidade e aptidão.
Satisfazendo o solicitado, o MINADER enviou os contratos, os alvarás comerciais,
as cartas-convites e o Relatório do concurso.
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Apreciando:
O MINADER justifica a opção pelo concurso restrito, devido a aproximar-se
o início do ano agrícola e urge distribuir as sementes (a serem importadas do
exterior do País) aos camponeses, até à 2a quinzena do mês de Setembro, sob
pena de as sementeiras da 1." época, estarem comprometidas.
O Relatório do concurso restrito, refere que a urgência que se impõe no
fornecimento das sementes e a necessidade de se encontrar rapidamente os
fornecedores, justificam a realização do concurso restrito.
A opção inicial pelo concurso público ou limitado, ou ajuste directo, decorre de um
poder vinculado e não de um poder discricionário, que a lei de todo não suporta.
A lei permite, em situações devidamente fundamentadas, que não seja possível
observar os prazos estabelecidos para o processo normal. Isto é, em casos de
acontecimentos imprevisíveis pelas entidades adjudicantes e desde que as
circunstâncias invocadas não sejam em caso algum, imputáveis às entidades
adjudicantes.
Vejamos:
1- No dia 28 de Julho do corrente, o MINADER enviou oficios-convites
às empresas.
A abertura das propostas ocorreu no dia 5 de Agosto, pelas 10 horas, na
sala de reuniões do IDA.
As sementes deveriam ser distribuídas aos camponeses até à 2.'
quinzena do mês de Setembro.
O processo foi remetido ao Tribunal de Contas no dia 6 de Agosto.
A campanha agrícola não é um acontecimento imprevisível, pelo que não se
compreende que os ofícios - convites, fossem dirigidos às empresas em Julho.
Devia portanto, ter havido mais diligência na programação da campanha. E
sendo um acto sujeito a visto do Tribunal, este procedimento e o tempo que o
Tribunal leva a despachar os processos, deve ser incluído na programação dos
serviços.
O interesse público prossegue-se programando as tarefas atempadamente e com
respeito pela lei. O MINADER não ignorava que tinha de remeter o contrato à
fiscalização preventiva e a possibilidade de ser recusado o pedido de visto.
2- As entidades sujeitas à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas, detêm
na sua esfera jurídica, competência para celebrar, quer contratos de direito
privado, quer contratosj de direito público.
Em relação aos contratos "privados", eles não podem ser considerados idênticos
aos celebrados entre particulares, pois devem submeter-se a um conjunto de
regras imperativas de direito público, nomeadamente quanto aos procedimentos,
forma, etc.
A obrigatoriedade da observância desse conjunto de regras imperativas de
direito público, é manifestação dos princípios da imparcialidade, da prossecução
do direito público, da boa gestão dos dinheiros públicos e do respeito pela livre e
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sã concorrência, e dela resulta a validade do próprio contrato.
Sempre que os actos bilaterais sejam instrumentos geradores de despesa, ou o
representativos de responsabilidades financeiras directas ou indirectas, e quer
as partes sejam ambas pessoas colectivas de direito público, quer uma delas seja
um particular, estão sujeitos ao controlo prévio deste Tribunal, tendo em vista
apuramento da sua conformidade às leis em vigor e se os respectivos encargos
têm cabimento em verba orçamental própria, art.° 8 n.° 1 da Lei n.° 5/96, de 12
de Abril.
O MINADER ao optar pelo concurso restrito, desrespeitou um conjunto de regras
imperativas consagradas na lei, relativas ao tipo e escolha de procedimento
adequado, pois optou pelo concurso restrito nos termos do Decreto n.° 21/93, de
18 de Junho, quando o mais certo, era reger-se pelo Decreto n.° 7/96 de 16 de
Fevereiro.
A administração deve tomar cautelas especiais ao celebrar contratos, as quais
decorrem, entre outros, do fim do interesse público que subjaz à sua actividade.
O facto de ter optado por procedimentos concursais impróprios, é motivo para
indeferimento do visto. Mas, tendo em atenção a postura didáctica deste Tribunal,
não relevaremos a irregularidade registada.
Pelos fundamentos expostos, decidem os juízes em sessão diária de visto, conceder
o visto aos contratos.
Justifica-se contudo que se recomende aos serviços que nas suas actividades
futuras instrúam os processos de acordo com a Resolução n.°1/02, publicada na II
Série n.°1 de 7 de Janeiro.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, aos 03 de Outubro de 2003
O Conselheiro Relator
O Conselheiro Adjunto
O Adjunto do Procurador Geral
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Resolução n.° 017/FP/2003
Sua Excelência o Governador da Província da Huíla remeteu a este Tribunal o
oficio n.° 1438, de 22 de Agosto, sem especificar o que de facto pretende, limitandose a dizer que:
"No âmbito do Programa de Melhoramento e Oferta de Produtos Básicos às
Populações 2003/2004, remetemos 43 contratos".
Presumindo que pretende a concessão do visto, excepcionalmente aceitaremos e
analisaremos os contratos, começando por tecer as seguintes considerações:
1-

São múltiplos e complexos os poderes de controlo financeiro conferidos ao
Tribunal e, no domínio do artigo 6.° da lei n.° 5/96 de 12 de Abril, compete:
emissão de Parecer sobre a Conta Geral do Estado;
julgar as contas dos organismos, serviços, e entidades sujeitas à sua
jurisdição;
fiscalizar preventivamente a legalidade de actos e contratos geradores
de despesas ou que representem responsabilidades financeiras das
entidades que se encontrem sob sua jurisdição.

O exercício da fiscalização prévia ou "a priori," manifesta-se através da concessão
ou recusa do visto dos actos sujeitos à apreciação do Tribunal.
Por isso, os organismos sob sua jurisdição devem de modo claro e conciso, fazer
um pedido expresso de concessão de visto ao acto ou contrato, que pretendam
visar.
2- No âmbito do Programa do Governo, foram adjudicados 43 contratos a
várias empresas, cuja forma de procedimento utilizado foi o concurso público
e limitado.
Por se tratar de contratos geradores de despesas públicas, estão sujeitos
ao controlo prévio do Tribunal de Contas, para que este possa apurar da sua
"conformidade com as leis em vigor e se os respectivos encargos têm cabimento
em verba orçamental própria". O que se pretende é defender a boa utilização dos
dinheiros públicos.
Para facilitar este procedimento, o Tribunal emitiu a Resolução n.° 1/02, II Série
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n.° 1, que orienta o modo como os processos devem ser submetidos à fiscalização,
exigindo-se nomeadamente:
informação sobre cabimento de verba;
caderno de encargos e programa do concurso;
deliberação ou despacho autorizador da abertura do concurso;
oficios-convite, no caso de concurso limitado ou de ajuste directo;
proposta de todos os concorrentes admitidos a concurso;
acta do acto público do concurso de harmonia com o disposto no artigo 90.° do
Decreto n.° 22-A/92 de 22 de Maio.
"parecer técnico" ,artigo 94.° do referido Decreto;
deliberação ou despacho de adjudicação devidamente fundamentado, artigo
105.° n.° 2 do referido Decreto;
alvarás dos empreiteiros de obras públicas a quem foram adjudicadas as
obras;
instrumento de prestação de caução pelo adjudicatário;
plano de actividades na parte que respeita ao projecto em causa;
fotocópia dos Avisos de abertura de concurso público, publicado no D.R. e
num dos jornais de maior circulação;
informação sobre se o contrato já produziu quaisquer efeitos financeiros
ou outros e, em caso afirmativo quais, designadamente o montante dos
pagamentos já efectuados, as respectivas datas, motivação e preceito legal
permissivo;
anúncio público do concurso;
situação fiscal da empresa e do empreiteiro;
relatório de avaliação das propostas (homologado).
No caso em apreço, os processos não foram instruídos de acordo com a referida
Resolução, limitando-se o Governo da Província a enviar os contratos sem
documentos de suporte, impossibilitando que este órgão jurisdicional analise a
conformidade dos contratos com a lei;
3-

Verifica-se também, que os contratos foram assinados pelo Director de
Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Governo Provincial
da Huila, sem fazer referência se para tal tinha, competência própria ou
delegada.

Nos termos do artigo 66.° n.° 2 do Decreto-Lei n.° 16-A/95, os contratos devem fazer
menção da competência de quem os praticou e da delegação ou subdelegação de
poderes, quando exista.
4-

Para além do mais, constata-se que os contratos começaram a produzir
efeitos antes do visto do Tribunal. Sendo prévia a fiscalização, é antes da
realização duma despesa pública que tem lugar a intervenção do Tribunal
para se pronunciar sobre a legalidade e a cobertura orçamental. Daí a razão
de ser, do artigo 8.° n.° 1 e 6 da referida Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
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Este é o regime regra, respeitante à fiscalização preventiva das despesas públicas,
pelo Tribunal de Contas. Pressupõe-se a existência dum interesse público na
fiscalização prévia, que garanta que o acto ou contrato gerador de despesa pública
respeite a legalidade e a regularidade financeira.
Pelas razões expostas, decidem os juízes em sessão diária de visto, recusar o visto
aos contratos.
Notifique-se o Ministro das Obras Públicas e Urbanismo
São devidos emolumentos
Luanda, aos. —1-1
O Conselheiro Relator
O Conselheiro Adjunto
O Adjunto do Procurador-geral
Luanda, 16 de Outubro de 2003
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Resolução n.° 022/2003
Por ofício 001957/GPM/.0017/003 de 21 de Novembro do corrente ano, o Director
do Gabinete de Sua Excelência o Primeiro Ministro, solicita nos termos do Artigo
8.° n.° 1, da Lei 5/96 de 12 de Abril, a concessão de visto aos contratos celebrados
com as Empresas:
Toyota de Angola, SARL.
Citelfónica, Lda.
Lusolanda, SARL.
Verão Azul, Lda.
Constrhouse, Lda.
Soclima, Lda.
Nesa, Lda.
Sistec.
Os documentos deram entrada neste Tribunal em 24 de Novembro, do corrente
ano e foram registados com os números 328/FP/03; 329/FP/03; 331/FP/03; 332/
FP/03;333/FP/03; 334/FP/03; 335/FP/03 e 336/FP/03 respectivamente.
Os referidos contratos fazem parte do programa de instalação do Gabinete de
Sua Excelência o Primeiro Ministro.
Sobre o assunto, o Tribunal proferiu a Resolução n.° 15/03 de 2 de Outubro,
na qual fez algumas recomendações que foram tidas em conta no envio destes
processos.
No entanto, reportando-nos ao conteúdo dos contratos, tecemos as seguintes
considerações:
As entidades sujeitas à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas, detêm
na sua esfera jurídica, competência para celebrar quer contratos de "direito
privado", quer contratos de direito público.
Em relação aos "contratos privados", eles não podem ser considerados idênticos
aos celebrados entre particulares, pois devem submeter-se a um conjunto de
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regras imperativas de direito público, nomeadamente quanto aos procedimentos,
forma etc.
A obrigatoriedade da observância desse conjunto de regras imperativas de
direito público, é manifestação dos princípios da imparcialidade, da prossecução
do interesse público, da boa gestão dos dinheiros públicos e do respeito pela livre
e sã concorrência, e dela resulta a validade do próprio contrato.
É o Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro, que estabelece o regime das despesas
públicas com a locação, empreitadas, prestação de serviços, aquisição de bens, que
no seu preâmbulo refere "A definição concreta dos procedimentos que precedem
a realização das despesas públicas (concurso público, concurso limitado por
prévia qualificação, por negociação e ajuste directo), de modo que as entidades
que terão de aplicar as regras possam conhecer, com rigor e simplicidade, a sua
aplicabilidade a cada tipo de despesa".
Os contratos ora em análise, subsumem-se pois, às disposições do referido
Diploma.
Considerando que, os contratos reúnem os requisitos para serem analisados,
decidem os Juízes em sessão diária de visto, em conceder o visto aos contratos.
São devidos emolumentos (mínimo)
Notifique-se
Luanda, aos 5 de Dezembro de 2003.
O Juiz Conselheiro Relator
Ana Chaves
O Juiz Conselheiro Adjunto
Conceição Dias.
O Proc. Geral Adjunto
Aniceto Aragão
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Resolução n.° 023/2003
No âmbito do Programa de melhoramento e aumento da oferta de serviços básicos
às populações da Província do Huambo, o Governo da Província lançou concurso
público para as empreitadas de construção de escolas primárias e centros de
saúde, respectivamente.
Os Contratos de Empreitadas para a construção de escolas foram adjudicados
às empresas Ecoei, Cunha & Filhos e Muco; para a construção de centros de
saúde foram adjudicados às empresas Coitec, Organizações Lukidia e Cateta
respectivamente.
Através do oficio 104/GIP/GIF/03 de 21 de Novembro do corrente, o Inspector
Provincial Interino, solicita a concessão de visto aos referidos contratos, nos
termos do art.° 8.° n.° 1 da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Foram enviados documentos respeitantes aos concursos públicos para a realização
das empreitadas de construção de escolas e centros de saúde.
Tendo em conta que três processos dizem respeito à construção de escolas e outros
três, a centros de saúde, a nossa análise terá de incidir sobre a documentação
respeitante aos dois concursos públicos.
O Oficio dirigido ao Tribunal a solicitar o visto aos Contratos, vem assinado
pelo Inspector Provincial Interino. Esta prática não é correcta, na medida em
que sendo actos do Governo da Província, entidade sujeita à jurisdição deste
Tribunal, os actos devem ser praticados pelos próprios titulares pois, são estes
que vinculam os órgãos.
Aliás, as suas decisões são notificadas aos titulares dos órgãos e em caso de
recurso ou reclamação, são estes que têm legitimidade para recorrer ou reclamar
das decisões do Tribunal — art.° 61.° do Decreto n.° 23/01, de 12 de Abril.
Porque entendemos que após este reparo, esta irregularidade não se voltará a
repetir, excepcionalmente aceitamos o pedido.
As empreitadas em causa, regem-se pelo Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro,
que remete para o Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio, desde que não entre em
contradição com aquele diploma.
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Apreciando:
1. A exigência do concurso visa a salvaguarda e observância de princípios
essenciais, como o da igualdade, coerência, transparência, objectividade, boa
gestão do recurso público e salvaguarda do interesso público.
A tramitação do concurso público compreende cinco fases: abertura do concurso
e apresentação da documentação, acto público do concurso, qualificação dos
concorrentes, análise das propostas e elaboração do relatório e, finalmente a
adjudicação.
O art.° 38.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, estatui que o concurso público
inicia-se com a publicação na III série do D.R. e em mais de uma vez, num jornal
de grande circulação no País, de um anúncio conforme modelo constante do anexo
I, do referido diploma que dele faz parte integrante.
O n.° 2 do referido artigo refere que a publicação do anúncio pode incluir apenas
o resumo dos elementos mais importantes constantes do referido anexo.
Nas peças dos autos, a entidade adjudicante não faz prova do conteúdo do anúncio,
limitando-se a juntar o oficio dirigido à Delegação Provincial do Jornal de Angola,
para que publicasse o texto, não podendo desta forma o tribunal analisar, se nele
estão contidos os elementos essenciais que vêm enumerados no mapa em anexo
do citado Decreto 7/96.
2. No concurso público haverá sempre um programa de concurso e um caderno
de encargos, que devem estar patentes no local indicado no anúncio. art.° 39.°
do Decreto n.° 7/96.
O programa do concurso é uma peça do processo que versa exclusivamente
sobre o concurso, tendo em vista a apresentação de propostas em termos de sã
concorrência, consistindo, num regulamento "ad hoc" onde se inscrevem de forma
imperativa, os trâmites e formalidades do procedimentos adjudicatórios, o seu
regime fundamental.
Nas várias alineas do art.° 40.°, estão contidas as normas quanto às seguintes
matérias: consulta do processo, entrega das propostas, local, dia e hora, o critério
que presidirá à adjudicação, explicitando-se os factores que nela intervirão, por
ordem decrescente de importância.
Uma das especificações obrigatórias, que deverão constar do programa do
concurso, é dos critérios de apreciação das propostas para adjudicação (art.° 40
afina g), exigindo-se a sua enumeração clara e precisa destes critérios, e o seu
esclarecimento por ordem decrescente de relevância.
Em conclusão, os critérios estabelecidos para a adjudicação encontram-se em
consonância com os previstos no anúncio e no programa do concurso.
Nos documentos enviados, encontramos referência à adjudicação no relatório do
2.° concurso público — Centros de Saúde — no ponto III e no documento II-Termos
de Referência do Programa do Concurso encontramos essa referência no ponto
19.1, relativo ao 1° concurso — Construção de Escolas.
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Convém frisar, que a autoridade adjudicante está obrigada a decidir com base
na conjugação dos critérios enumerados (vinculação positiva), e a não considerar
qualquer outro tipo de factores de apreciação diferentes dos enunciados.
3. O caderno de encargos é o documento que contém, ordenado por artigos
numerados, as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais a incluir no
contrato a celebrar — art.° 41.°.
Antes da celebração do contrato e para o determinar a celebrar, o empreiteiro
necessita de saber quais as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais e especiais, pelas
quais esse contrato se irá reger nos termos referidos pelo art.° 42.°.
O Caderno de Encargos do Concurso Público relativo aos Centros de Saúde não
consta da documentação enviada ao Tribunal.
O art.° 49.° estatui, que a proposta é o documento pelo qual, o concorrente
manifesta a sua vontade de contratar e indica as condições em que se dispõe fazêlo, não sendo mais do que um dossier de candidaturas ao concurso, com todos os
documentos que o compõem.
Os documentos que deverão acompanhar a proposta, estão elencados no art.°
53.° e consta entre outros, número fiscal do contribuinte, declaração de que não
está em dívida para com o Estado Angolano por impostos liquidados nos últimos
três anos, documento comprovativo de se encontrar regularizada a sua situação
relativamente ás contribuições para a segurança social.
Relativamente aos documentos que instrúem as propostas dos concorrentes das
empresas Ecoci, Cunha & Filhos e Muco, não existem quaisquer irregularidades,
pois fizeram prova dos elementos do programa do concurso.
Mas, quanto aos concorrentes a quem foram adjudicados os contratos para a
construção de Centros de Saúde, somente consta a documentação da empresa
Organizações Lukidia.
4. Torna-se imperioso abordar a questão relativa ao acto público do concurso.
O acto público do concurso desempenha uma relevante função no procedimento
de adjudicação, pois destina-se a garantir a todos os interessados a transparência,
independência e inserção da tramitação processual, assegurando os princípios da
boa fé, da imparcialidade, da justiça e da estabilidade das regras que regem o
concurso.
Neste acto, são tomadas importantes decisões, designadamente, as que levam
à determinação de quais, de entre os concorrentes, são admitidos ao concurso,
portanto, cujas propostas irão ser analisadas a fim de poderem ou não ser
consideradas, para efeito de adjudicação.
O procedimento de escolha dos contratantes, pressupõe duas fases bem distintas,
sem interferência uma na outra e, por isso mesmo, a cargo de comissões de
avaliação diferentes.
Uma primeira fase, ou momento, que deve avaliar a capacidade técnica económica
e financeira dos concorrentes e uma segunda que se destina a avaliar, segundo
os critérios de adjudicação estabelecidos, a qualidade técnica das propostas
apresentadas pelos concorrentes qualificados na fase anterior. E o que resulta da
conjugação dos art.°s 58.°, 60.° e 65.°.
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Daqui flui também, que não poderão ser utilizados na fase de avaliação da
capacidade dos concorrentes, critérios que objectivamente se destinam a avaliar
a valia técnica das propostas e vice-versa art.° 65.° n.° 2.
Do acto público será elaborada acta, a qual será lida por todos os membros da
comissão.
Tal como qualquer outra acta que registe as ocorrências em acto oficial, também
esta constitui, um documento autêntico oficial de carácter solene.
Após a sua aprovação, a acta é, um meio de prova, o único meio de prova do que
se passou no acto público do concurso.
Dos documentos do concurso, não constam as actas do acto público dos concursos
onde deveriam estar registadas as listas dos concorrentes, apresentação,
admissão e produção de prova documental, habilitações, abertura de propostas,
actos de exclusão, actos de admissão e respectivos preços globais, bem como as
reclamações se as houver, pois só assim se poderá concluir ter sido procurado e
obtido o preço e condições mais vantajosas.
5. Quanto à Comissão de Análise das Propostas, nos termos do art.65.° n.°9 1
e 2, esta comissão não pode ser constituída na sua totalidade pelos mesmos
membros da Comissão de Abertura, salvo indicação em contrário, da entidade
pública contratante.
Trata-se, necessariamente, de uma comissão constituída por indivíduos com a
preparação específica necessária para apreciar as propostas, nos vários aspectos
valorativos, tendo em conta a natureza e características do objecto do concurso.
Essa análise destina-se a fazer um juízo sobre o mérito dessas propostas à luz
dos critérios de adjudicação, que foram anunciadas no programa do concurso e no
anúncio. O que significa, que se não trata de estabelecer um estudo comparativo
entre as várias propostas, mas antes de analisar cada uma, de por si, e valorizálas de harmonia com os critérios que constam do programa. E, de acordo com
os resultados assim obtidos, é que se procede à sua ordenação para efeitos de
adjudicação a que se refere.
Porque se trata de uma decisão constitutiva de direitos, tem de ser fundamentada,
conforme determina o art.° 66.°, o que se faz elaborando um relatório do qual
constem, quer as várias características das propostas e da identificação dos
componentes respectivos, quer a exposição das considerações tidas por pertinentes
relativamente ao seu mérito ou demérito e respectiva ponderação, procedendo-se,
finalmente, à ordenação das propostas de harmonia com os resultados obtidos.
Este relatório é completado com o relatório final, art.° 68.°.
A elaboração dos relatórios não teve em conta o estipulado nos referidos artigos.
Importa agora analisar, se o pedido de visto aos contratos que constituem o
instrumento jurídico ora submetido à fiscalização prévia, é ou não, procedente
e faremos do seguinte modo:
Dispõe o art.° 8.° n.° 6 da Lei n.° 5/96, que nenhum acto ou contrato sujeito à
fiscalização preventiva poderá produzir efeito ou ser executado previamente sem
que tenha sido visado. Esta é uma disposição de natureza imperativa.
6.
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Estatui ainda o art.° 28.° n.° 1 alinea g) da referida Lei, que pela execução de acto
ou contrato que deveria ter sido previamente submetido a visto, são responsáveis
todas as entidades ou funcionários que lhes deram execução n.° 2 e 3, do referido
art.° 28.°.
Tendo em atenção o conteúdo da fiscalização preventiva, que tem como fim
verificar se os contratos a ela sujeitos estão conformes ás leis em vigor e se os
encargos têm cabimento em verba orçamental, importa pois apreciar, se esses
contratos de empreitadas de obras públicas, padecem de alguma irregularidade/
ilegalidade.
De acordo com a cláusula n.° 15 dos contratos ora submetidos a visto, não temos
quaisquer dúvidas, que foram realizados pagamentos antes do visto do Tribunal
de Contas, contrariando frontalmente a disciplina jurídica, preceituada pelo art.
° 8.° n.° 6 da Lei n.° 5/96.
Apesar dos contratos serem fonte de obrigações, nenhuma das prestações
emergentes dos contratos pode ser exigida ou executada, por qualquer das partes
antes do visto do Tribunal.
O visto é pois uma condição legal, sem necessidade de ser clausulado, da eficácia
total dos contratos, sujeitos à fiscalização preventiva deste Tribunal.
Relativamente à cabimentação orçamental dispõe o n.° 3 do art.° do Decreto n.°
8/03 de 28 de Fevereiro, que "Os contratos para a efectivação de despesas devem
conter cláusulas sobre a existência de cobertura e só podem ser firmados após a
respectiva cabimentação".
No mesmo sentido, o artigo 8.° da Resolução deste Tribunal, dispõe que: "A
informação de cabimentação, necessária à verificação da cobertura orçamental
da despesa resultante do acto ou contrato a visar, deve ser aposta no documento
a visto e respectivo duplicado e prestado pelos serviços de contabilidade
competentes."
Este requisito não se encontra preenchido, na medida em que não foi junto a cada
contrato, a respectiva nota de cabimento,
A verificação da cabimentação orçamental das despesas, é um condicionalismo
da concessão do visto em sede de fiscalização preventiva.
No entanto, pretendendo o Tribunal que as suas decisões numa primeira fase
tenham um carácter pedagógico e pelo facto de registar-se um esforço no sentido
de se cumprir com as normas que regulam o regime jurídico das empreitadas,
não pode este órgão jurisdicional deixar de relevar este facto.
Assim, decidem os Juízes em sessão diária de visto, conceder o visto aos seis
contratos de empreitadas de obras públicas, recomendando entretanto ao
Governo da Província do Huambo que, a partir da notificação desta Resolução
passem a cumprir escrupulosamente:
Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro e Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio;
- não dê execução a actos e contratos sem que previamente tenham sido
visados;

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

83

Resolução 23.FP.2003 de 03 de Dezembro

os documentos dos concursos das várias empreitadas devem ser
individualizados em pastas separadas bem como os contratos devem ser
enviados na sua totalidade de modo a permitir uma apreciação global;
nas suas actividades futuras, instruam os processos de acordo com as
Resoluções n.°s 7/03 e 8/03, publicadas no Diário da República I Série n.° 83,
de 21 de Outubro de 2003, bem como a Resolução n.° 1/02, II Série de 7 de
Janeiro de 2003.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 12 de Dezembro de 2003
O Adjunto do Procurador Geral
Aniceto Aragão
O Conselheiro Relator
Ana Chaves
O Conselheiro Adjunto
Conceição Dias
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Resolução n.° 024/FP/2003
I - Os Factos
1.

Através do oficio n.° 1198 do Gabinete do Senhor Ministro das Finanças de
28 de Outubro do corrente ano, deram entrada neste Tribunal 15 contratos
de aquisição de bens celebrados entre a SIMPORTEX - Comercialização de
Equipamentos e Meios Materiais Import. e Export. e as Empresas ECOVEC;
NSMJ; EFAL; CALIXI; PECOUS; UCALSA; PESCAMBOIM; NAIPE
VEGO; FOR FER; SIOLOG e MUFUMA respectivamente.
O oficio refere que a deliberação de contratar, foi aprovada na Sessão do
Conselho de Ministros de 17 de Outubro de 2003 e informa que a despesa
tem cabimentação orçamental nos encargos Centrais do Estado.
Num oficio que o Director-Geral da Empresa Simportex dirigiu a Sua
Excelência o Ministro das Finanças, solicitando a sua atenção e celeridade
na "execução financeira do contratos referentes aos meios para a quadra
festiva, atendendo aos prazos do cumprimento contratual não perdendo de
vista o horizonte temporal."

2.

Os documentos deram entrada neste Tribunal em 30 de Outubro, sendo
efectuada uma devolução, solicitando informação sobre cabimento de verba e
esclarecimento da razão por que não foi aberto concurso público, nos termos
da Lei.
II - O Direito

1. Tendo em atenção o conteúdo da fiscalização preventiva que tem por fim
verificar se os contratos estão conforme as Leis em vigor e se os encargos
têm cabimento em verba orçamental própria - art.° 8.° n.° 1 da Lei n.° 5/96,
de 12 de Abril - importa pois apreciar se esses contratos padecem de alguma
ilegalidade/ irregularidade.
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A cláusula 16.° dos contratos estipula que a produção de efeitos verifica-se
cumulativamente com os seguintes actos:
a)- assinatura do contrato;
b)- transferência bancária para a conta do devedor.
O art.° 8.° n.° 6 e 7 da citada Lei estatui que:
"Nenhum acto ou contrato sujeito à fiscalização preventiva pode produzir efeitos
ou ser executado sem que tenha sido visado".
Significa que quis o legislador que a eficácia de todos os actos e contratos sujeitos
à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas dependessem do respectivo visto
e da publicação do respectivo extracto no Diário da República.
Por isso, não devem as partes ignorar que, a produção de efeitos (administrativos,
civis e financeiros) dos actos e contratos que geram despesas públicas, só pode
ocorrer após a concessão do visto. Ou seja, é antes da realização de uma despesa
pública que tem lugar a intervenção do Tribunal para se pronunciar sobre a
legalidade e a cobertura orçamental.
Nesta ordem de ideias, entendemos que com o ofício que o Director — Geral da
Simportex dirigiu ao Ministro das Finanças, solicitando celeridade na execução
financeira, não devia querer considerar com isto, a supressão de determinados
actos que condicionam a eficácia do contrato tal como, o visto do Tribunal.
Despesas dessa natureza são sempre previsíveis e a sua celeridade obtém-se com
a antecedência da sua previsão incluindo na celebração dos contratos.
As prestações emergentes dos contratos não podem ser exigidas ou executadas por
qualquer das partes antes do visto do Tribunal de Contas, sendo absolutamente
desnecessário e inútil que se estipule em determinada cláusula do contrato, algo
que contrarie a Lei.
Isto significa que a execução de contratos sem o visto prévio do Tribunal, integra
infracção financeira sancionatória, nos termos do disposto no art.° 28.° al. g) da
Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
2. Os contratos ora submetidos a visto do Tribunal, regem-se pelas disposições
do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro que estabelece o regime de realização
de despesas públicas.
No preâmbulo deste diploma refere-se: "A obrigatoriedade do escrupuloso
cumprimento por todos os gestores orçamentais, sem qualquer excepção, das
regras procedimentais para a execução do Orçamento do Estado."
A fixação de regras clisciplinadoras, para que as relações do Estado com os
seus fornecedores se pautem por critérios objectivos e transparentes".
Ao remeterem a este Tribunal os 15 contratos de fornecimento, repartidos em
meios de importação, produção nacional e classificados em bens alimentares,
meios de higiene e asseio pessoal bem como meios para a quadra festiva
orçados em Kwanzas, equivalente a USD 108.221.725,00, os responsáveis não
juntaram documentos que mostrassem que tinha sido realizado o concurso,
podendo-se tomar como certo que não foi realizado, pois, se o tivesse sido,
naturalmente que seriam anexadas as propostas dos concorrentes.
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Atendendo ao valor da despesa envolvida, o procedimento legalmente exigível
seria o concurso público ou limitado, com publicação de anúncio, estando
portanto em causa a preterição de uma formalidade essencial insuprível, o
que acarretaria a nulidade da adjudicação, que é um dos fundamentos para
a recusa do visto.
O preâmbulo do referido Decreto põe igualmente a tónica na realização de
procedimentos que precedem a realização das despesas (concurso público,
concurso limitado por prévia qualificação, por negociação e ajuste directo), de
modo que as entidades que terão de aplicar as regras possam conhecer, com
rigor, com simplicidade, a sua aplicabilidade a cada despesa.
Agindo nos termos como agiu, a Simportex não procedeu em conformidade
com o espírito do citado Decreto.
Apesar de as pessoas colectivas públicas, poderem actuar sob formas privadas,
não se tornam efectivamente pessoas privadas, pelo que, a formação da sua
vontade contratual obedece a princípios e regras de direito administrativo,
nomeadamente a prossecução do interesse público, o princípio da legalidade,
a vinculação a regras procedimentais e outras.
A competição conduz à inovação, à eficiência e aos mais baixos custos.
Convém frisar que, existe uma obrigatoriedade das empresas públicas
(qualquer que seja a sua modalidade) de estarem sujeitas às regras de
concorrência, transparência, sendo que das relações entre empresas públicas
e o Estado ou outros entes públicos, não poderão resultar situações que,
sob qualquer forma, sejam susceptíveis de impedir, falsear ou restringir a
concorrência.
Contrariamente aquilo que muitas vezes se pensa, a autonomia financeira
não significa qualquer excepção ao princípio da legalidade na realização das
despesas.
Por estas razões, ficou este Tribunal, impossibilitado de verificar se foi
escolhida a proposta mais vantajosa para o Estado.
3. O n.° 3 do art.° 4.° do Decreto n.° 8/03, de 28 de Fevereiro, refere que: "os
contratos para a efectivação de despesas devem conter cláusulas sobre
a existência de cobertura e só podem ser firmados após a respectiva
cabimentação".
Para materializar esta norma de natureza imperativa, este Tribunal publicou na
I Série do Diário da República a Resolução n.° 8/03, de 21 de Outubro.
E neste mesmo sentido, o art.° 8.° da Resolução n.° 1/02 deste Tribunal publicado
na II Série n.° 1 de 7 de Janeiro, dispõe que "A Informação de Cabimentação,
necessária à verificação da cobertura orçamental da despesa resultante do acto
ou contrato a visar, deve ser aposta no documento a submeter a visto e respectivo
duplicado e prestado pelos serviços de contabilidade competentes".
Este requisito não se encontra preenchido, na medida em que não consta dos
autos, a nota de cabimentação.
A verificação da cabimentação orçamental das despesas, é um condicionalismo
da concessão do visto em sede de fiscalização preventiva e a mera referência de
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que a despesa tem cobertura nos encargos Centrais do Estado, não é suficiente
para cumprir a exigência da lei, pois é preciso que se faça prova efectiva da
cabimentação.
A Juíza Conselheira
Ana Chaves
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Resolução n.° 027/2004
Processos n.Os 402 e 409/FP/03
No âmbito do Programa de Reabilitação dos Caminhos de Ferro de
Angola, aprovado na 2.a Sessão Extraordinária do Conselho de Ministros do
dia 8 de Julho de 2003, a Empresa do Caminho de Ferro de Moçamedes
-EP (CFM), lançou Concurso Público para execução de empreitadas para as
infraestruturas ferroviárias.
Para o efeito, apresentou dois caderno's de encargos, para oito obras de
construção e reparação de pontes e de contenção de ravinas.
Concorreram quatro empresas, tendo o acto público do concurso culminado
com a admissão das quatro concorrentes, e das propostas por elas elaboradas,
conforme Acta n.° 04/CFM/2003 da comissão de avaliação das propostas.
Com base nisso, o CFM elaborou oito contratos celebrados com cada uma das
empresas vencedoras do concurso, tendo-os remetido ao Tribunal de Contas
para efeitos de obtenção de visto.
O expediente referente a oito processos, deu entrada na Contadoria Geral
deste Tribunal em 30.12.2003, sob os n.°s 402 a 409/FP/03.
A Direcção dos Serviços Técnicos solicitou ao CFM em 14 de Janeiro e 13 de
Fevereiro do ano em curso, elementos em falta, à luz da Resolução n.° 01/02
deste Tribunal publicada na II série do DR n.° 1 de 7 de Janeiro e dos Decretos
n.°8 22-A/92 de 22 de Maio e 7/96 de 16 de Fevereiro.
Em resposta à solicitação, o CFM remeteu os elementos que foram juntos ao
processo.

Apreciando:
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1-

2-

3-

4-

Dos documentos enviados a este Tribunal, apenas consta o anúncio do
concurso publicado no Jornal de Angola e referente apenas a um dos cadernos
de encargos e nada consta relativamente à publicação na III série do D.R.,
o que contraria o disposto no n.° 1 do artigo 38.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de
Fevereiro.
O concurso diz-se público, porque é exactamente o acto que permite que
todas as empresas que se encontram nas condições gerais estabelecidas por
lei, possam apresentar as suas propostas.
Com base ainda no mesmo Decreto, o n.° 2 do artigo 39.° estabelece como
elementos do concurso público, o Caderno de Encargos e o Programa do
Concurso.
O CFM remeteu os cadernos de encargos, e o programa do concurso, conforme
o n.° 2 do artigo 39.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro, que no entanto não
satisfazem as exigências do definido nos artigos 40.° (programa do concurso)
e o n.° 1 do artigo 41.° (caderno de encargos).

5-

É fundamental que estes dois documentos de base sejam estruturados de
acordo com o definido na lei, pois eles contêm elementos fundamentais para
a elaboração das propostas a serem apresentadas a concurso pelos diversos
concorrentes.

6-

Ainda sobre o concurso público, não foi cumprido o estipulado no artigo 96.°
do Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio, sobretudo no que concerne ao quadro
resumo do valor das propostas apresentadas pelos diversos concorrentes,
para que se pudesse formular um juízo de valor sobre todas as propostas.

7-

Relativamente à cabimentação, o n.° 3 do Artigo 4.° do Decreto n.° 8/03 de 28
de Fevereiro, refere que: " Os contratos para efectivação de despesas devem
conter cláusulas sobre a existência de cobertura e só podem ser firmados após
a respectiva cabimentação....".
O CFM remeteu a este Tribunal diversas cópias de notas de cabimentação
alegando que " a empresa recebe montantes nominalizados para o mês
e em função do programa financeiro aprovado, procede internamente
às cabimentaçoes....".

8-

9-

Neste sentido, socorremo-nos do Artigo 15.° da Resolução n.° 1/02, deste
Tribunal, onde se refere que: "A informação de cabimento..., terá de
ser prestada com base no valor total da despesa no respectivo ano,
incluindo-se neste caso, o montante correspondente aos encargos."

Este requisito não se encontra portanto preenchido.
10- O n.° 1 do artigo 13.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro, estabelece
que: "As minutas dos contratos sejam aprovadas pela entidade que
autoriza a despesa". Este pressuposto é reforçado pela alínea e) do artigo
19.° da Resolução n.° 1/02 ao referir-se à necessidade da apresentação para
efeitos de obtenção de visto do "despacho ou deliberação que aprovou
a minuta de contrato e, sendo caso disso, que conferiu poderes ao
representante para a respectiva outorga."
Este requisito também não se encontra preenchido, na medida em que não
constam dos autos, o referido despacho ou deliberação de contratar.
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11- Relativamente à cláusula 9.a dos contratos submetidos a visto, chama-se a
atenção para o seguinte:
a)- correcção dos valores escritos por extenso.
b)- rectificação dos valores dos contratos a celebrar com a empresa OPCA
de Reabilitação das Pontes sobre os Rios Giraúl e Bero - no sentido de
adicionar correctamente o valor da proposta e o da adenda.
Os juízes reunidos em sessão diária de visto, decidem conceder os vistos aos
contratos em análise com recomendação de que nas suas actividades futuras,
instrúam os processos tendo em atenção o seguinte:
a)- Resolução n.° 01/02, II Série n.° 1, de 7 de Janeiro de 2003.
b)- Resoluções n.°s 07/03 e 08/03, I Série n.° 83 de 21 de Outubro.
São devidos emolumentos
Notifique-se o M° P.)

Luanda, 24 de Março de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
A Juíza Conselheira Adjunta
Ana Chaves
Adjunto do Procurador Geral
Aniceto Aragão
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Resolução 028/04
No âmbito do Programa de Melhoramento e Aumento da Oferta de Serviços
Básicos às Populações da Província do Kuando Kubango, o Governo da Província
remeteu seis contratos de empreitadas e prestação de serviços, que deram entrada
neste Tribunal em 10/11/03, desacompanhado de qualquer pedido de visto, pois
é na base deste que o Tribunal decidirá sobre a sua concessão ou não, em função
da constatação que em concreto fizer.
Apesar de não existir qualquer pedido neste sentido, excepcionalmente, vamos
relevar o facto e considerar, presumindo, que o que de facto se pretendia era um
pedido de visto, pois só assim se justifica a intervenção deste Tribunal.
Os contratos, realizados no âmbito de um concurso limitado por prévia
qualificação, foram adjudicados às empresas BRIGADA PLIVALENTE; TAD
JOINT VENTURE TESMI ANGOLA, LDA; ADMC; SIFIL LDA, SAGROPAL,
LDA e PECAR.
Apreciando:
1.

Nas cláusulas segunda e terceira, constam que fazem parte dos contratos
entre outros, os seguintes elementos:
- Programa do concurso;
- Caderno de Encargos;

Os documentos supra referidos não foram enviados e o seu envio reveste-se de
extrema importância, pois a sua análise teria permitido avaliar os critérios que
presidiram à adjudicação, uma vez que é no programa do concurso e no anúncio
que deverão constar entre outros elementos, os critérios que deverão constar
entre outros elementos, os critérios que presidirão à adjudicação (art.° 64 e 65 do
Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio).
2. Os serviços deste Tribunal solicitaram pelo ofício n.° 105/DST/ de 24 de
Novembro de 2003, os seguintes elementos:
- Informação sobre cabimento de verba;
Informação sobre o tipo de concurso realizado;
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propostas dos concorrentes admitidos;
acta do acto público do concurso;
deliberação ou despacho de adjudicação devidamente fundamentado;
alvarás dos empreiteiros de obras púbicas a quem foram adjudicadas as
obras;
instrumento de prestação de caução pelo adjudicatário; situação fiscal
dos empreiteiros; relatório de avaliação das propostas;
A este pedido, o Senhor Governador da Província respondeu, pelo oficio/GAB.
GO V/2004, sem contudo enviar qualquer documento, limitando-se a informar no
Memorando nos seguintes termos:
(...)"A Província do Kuando Kubango foi uma das quatro últimas, cuja aprovação
dos respectivos programas, aconteceu na reunião do Conselho de Ministros do
dia 22 de Novembro de 2002, realizada na Matala-Huila.
No decorrer dos meses de Dezembro e Janeiro de 2003, o Governo empenhouse na preparação de condições que permitissem iniciar as actividades de
implementação dos projectos do programa, neste curto espaço de tempo.
O Governo local optou pela realização do concurso limitado por prévia
qualificação em conformidade com o art. 31 alinea b) n.° 3 do Dec. n.° 7/96 de 16
de Fevereiro.
Foram realizados dois concursos, sendo o primeiro de empreitadas de construção
e obras públicas, realizado em Março e o segundo de prestação de serviços e de
melhoramento de troços rodoviários, em Maio de 2003.
Os alvarás e a situação fiscal dos concorrentes, fazem parte do dossier de cada
concorrente.
Os contratos assinados, produziram efeitos financeiros e fisicos, cujos dados
apresentam em anexo. (...)".
Diante deste quadro é importante referir que o concurso limitado por prévia
qualificação, constitui um dos procedimentos admitidos no âmbito do regime
jurídico das empreitadas, consagrado no art.° 79.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de
Fevereiro, ao qual, e à semelhança do que se verifica relativamente ao concurso
público, a Administração pode socorrer-se, mas prevendo o art. 34.° do referido
Decreto, que a opção por esta modalidade concursal apenas deve ocorrer "quando a
complexidade do objecto do concurso aconselhe maior exigência de qualificação dos
participantes, designadamente experiência anterior nos domínios específicos."
Os procedimentos estão previstos no art.° 79.° e seguintes, exigindo a lei a
publicação de anúncio, conforme modelo do anexo I, do referido Decreto.
É um procedimento em que se solicitam propostas aos interessados, cumprindo à
Administração analisá-las em condições de igualdade, na perspectiva de escolher
aquela que se apresentar como a melhor, para o interesse público prosseguido
pelo contrato em causa.
Um dos requisitos fundamentais para a opção desta modalidade de concurso é
uma comprovada qualificação técnica dos concorrentes.
No caso em análise, não foi demonstrada a qualificação técnica dos concorrentes
que justificasse a opção por este tipo de concurso, bem como não foram respeitadas
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as normas jurídicas que regulam este tipo de concurso.
Não se pode enquadrar como abrangido pelo disposto no art.° 79 n.° 2 a excepção
em que este tipo de concurso pode seguir, na medida em que, as causas que
podiam justificar essa urgência não se enquadram na justificação apresentada
pelo Governador, sustentada no facto de que a aprovação dos programas para
a Província do Kuando Kubango, aconteceu apenas na reunião do Conselho de
Ministros, de 22 de Novembro de 2002.
Por outro lado, por mais urgência que o Governo tenha na realização dos seus
programas, não justifica que nas suas acções para a materialização dos programas
,pratique actos que violem a legislação.
Reportando-nos ainda às explicações prestadas pelo Governador no Memorando,
há uma flagrante contradição quando afirma que realizou dois concursos que
determinaram a adjudicação das obras, um no mês de Março e outro no mês
de Maio, quando se constata que alguns contratos foram assinados em Janeiro
e Fevereiro, respectivamente. A ser assim, somos levados a concluir que os
contratos foram assinados antes da realização dos concursos.
3. Ainda no Memorando, o Sr. Governador diz que "os alvarás e a situação
fiscal dos concorrentes fazem parte do dossier de cada concorrente."
Esta afirmação devia significar que as empresas concorrentes cumpriram com
todos os requisitos do art.° 80 n.° 1 e 4 do Decreto n.° 22-A/92 de 22 de Maio.
Acontece que, as empresas concorrentes não instruíram as propostas de acordo
com os documentos mencionados no referido artigo. Pelo contrário, registaramse algumas irregularidades, das quais e a título de exemplo, vamos apenas
referir-nos às que dizem respeito aos alvarás, na medida em que as empresas
apresentaram alvará provisório ou declaração com validade até Dezembro de
2003, mas emitidas em períodos muito posteriores à assinatura dos contratos.
Isto equivale dizer, que até à altura em que o contrato foi assinado, como se
pode constatar no confronto das datas, as empresas a quem foram adjudicadas
as obras não eram possuidoras de alvará, bem como não fizeram prova de que
se encontram em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos
ao Estado e por contribuições para a Segurança Social, o que constitui um
impedimento nos termos do art.° 17 do Decreto n.° 7/96.
Por outro lado, não podemos deixar de mencionar o facto de adjudicar-se um
contrato a empresas com um capital social irrisório.
Resumindo e Concluindo:
Dispõe o art.° 8.° n.° 6 da Lei n.° 5/96 de 12 de Abril, que nenhum acto ou contrato
sujeito a fiscalização preventiva poderá produzir efeitos ou ser executado
previamente sem que tenha sido visado. Esta é uma disposição de natureza
imperativa.
Analisando os balancetes financeiros junto aos autos, não temos quaisquer
dúvidas que os contratos começaram a produzir efeitos financeiros antes de
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terem sido visados por este Tribunal.
O art.° 28 n.° 1 alínea g) da referida Lei reza que pela execução de acto ou contrato
que deveria ter sido preventivamente submetido a visto, são responsáveis todas
as entidades ou funcionários que lhes derem execução (n.° 2 e 3 do referido art.
28.°).
O concurso lançado pelo Governo da Província do Kuando Kubango, subverteu as
regras de procedimento que precedem a celebração dos concursos, desrespeitando
os princípios da concorrência, da publicidade e da transparência, princípios que
ela cumpre prosseguir e salvaguardar.
A eventual urgência que possa ter havido, não pode afastar o concurso público e
não pode servir para justificar a prática de ilegalidades.
Pelo exposto, os Juízes reunidos em Secção Diária de Visto decidem, com o
parecer favorável do Ministério Público, negar o visto mas, deixar uma chamada
de atenção para as ilegalidades e irregularidades que ficaram assinaladas, cuja
prática deve ser evitada.
No acórdão n.° 2/02 de 10 de Agosto, (proc. n.° 2/02/FP) ,já este Tribunal se tinha
pronunciado neste sentido.
No entanto, recomenda-se o cumprimento rigoroso:
Decreto 7 / 96, de 16 de Fevereiro; Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio;
Instrúam os processo de acordo com a Resolução n.° 1/ 02 II Série de 7 de Janeiro
de 2003.
Resoluções n.°S 7/03 e 08 / 03, publicadas no Diário da República I Série n.° 83,
de 21 de Outubro.
Notifique-se
Notifique-se o Ministro das Obras Pública e Urbanismo
São devidos emolumentos
Luanda, aos 24 de Março de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
A Juíza Conselheira Adjunta
Conceição Dias
O Adjunto do Procurador-geral
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Resolução n.° 029/2004
Processo n.° 410/03
O Tribunal de Contas, examinou o processo relativo ao contrato para o
"Fornecimento e Montagem de Equipamentos de Sistemas de Comunicação", no
valor de USD 1.404.382,000, celebrado entre o Caminho-de-Ferro de Moçamedes
(CFM) e a empresa TECNISAT.
O expediente a solicitar o visto ao contrato, deu entrada na Contadoria Geral
deste Tribunal em 30.12.2003, sob o n.° 410/FP/03.
Tendo a fiscalização preventiva por fim, "verificar se os actos e contratos a ela
sujeitos estão conforme as leis e se os encargos dela decorrentes têm cabimentação
orçamental, importa pois aferir da legalidade do referido contrato.
Apreciando:
Pelo Oficio n.° 163-A/630-I/GE/CFM/2003, o CFM convidou as empresas SISTEC,
MOTCOM e TECNISAT, a apresentarem no prazo de trinta dias, as suas
propostas.
Para o caso em análise, o CFM utilizou o procedimento do concurso limitado
sem apresentação de candidaturas, tendo a Comissão de Avaliação das
propostas, adjudicado a proposta apresentada pela empresa TECNISAT.
Dispõe o n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro, que, em função
do valor do contrato, são os seguintes procedimentos aplicáveis:
concurso público ou limitado por prévia qualificação.
por negociação com publicação prévia de anúncio.
por negociação sem publicação prévia de anúncio ou concurso limitado sem
apresentação de candidaturas.
por ajuste directo.
Ora, no caso em apreço, o valor do contrato exigia que o mesmo fosse precedido
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de concurso público, pois é o valor do contrato que determina o tipo de
procedimento art.° 32.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro.
O concurso limitado sem apresentação de candidaturas, pode ter lugar quando,
por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, não seja possível ou
conveniente observar os prazos estabelecidos pelo concurso público, ou ainda nas
condições previstas no n.° 1 do artigo 36.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro.
Da análise feita ao processo, verifica-se não existir qualquer circunstância que
justifique a realização do concurso limitado sem apresentação de candidaturas,
pois nenhuma das situações previstas no ponto anterior se aplica ao caso vertente
pelo que, o concurso público seria o procedimento a seguir.
A realização do concurso público, quando obrigatória, como o do caso vertente,
tem sido considerada por este Tribunal, como uma formalidade essencial, cuja
preterição acarreta a nulidade do processo de adjudicação.
No entanto, pretendendo o Tribunal exercer, para além da sua função fiscalizadora,
a sua função pedagógica, orientando e informando os gestores;
Os juízes reunidos em sessão diária de visto, decidem:
Conceder o visto ao contrato mencionado, com a recomendação de que nas suas
actividades futuras instrúam os processos, cumprindo rigorosamente a lei,
nomeadamente:
- Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro;
- Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio;
- Resolução n.° 01/02, II Série n.° 1, de 7 de Janeiro/03.
- Resolução n.° 07 e 08/03, I Série n.° 38 de 21 de Outubro.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 29 de Março de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
A Juíza Conselheira Adjunta
Ana Chaves
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Resolução n.° 030/04
Processo n.° 401/FP/03
I. À fiscalização prévia do Tribunal de Contas, foi submetido o contrato de
empreitada de recuperação e reconstrução do Palácio de Justiça de Luanda
assinado em 31 de Outubro de 2003, entre o Ministério das Obras Públicas
e a Empresa CHINA JIANGSU INTERNACIONAL, pelo valor de U.S.D.
28.993.340,27, e com o prazo de execução de 17 meses.
II. Com interesse para a decisão a proferir, ressalta do processo os
seguintes factos:
a)- O concurso público que antecedeu a celebração do contrato em apreço, foi
aberto pelo Gabinete de Obras Especiais, mediante anúncio publicado
no Jornal de Angola em 24 de Setembro de 2002 - (fls. 48);
b)- Dezoito empresas formularam pedidos de participação dentro do prazo
fixado, tendo sido admitidos ENGIL, SOARES DA COSTA, TEIXEIRA
DUARTE, ODEBRECHT, LTA;
c)- Embora tenha sido realizado concurso, não consta do processo nenhum
acto de adjudicação da obra ao vencedor do concurso. Entretanto, o
contrato de empreitada foi celebrado com a empresa CHINA JIANGSU
INTERNACIONAL, uma das concorrentes;
d)- O encargo financeiro assumido com a obra será suportado, na sua
totalidade, na linha de crédito ao exportador ou noutras formas de
financiamento directo;
e)- O referido contrato de empreitada foi aprovado na reunião do Conselho
de Ministros, de 17 de Outubro de 2003;
f)- A presente empreitada de obras públicas sujeita às regras do Decreto
n.° 7/96, de 16 de Fevereiro e do Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio, foi
lançada na modalidade de preço global.
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III. Apreciando;
1.

O Gabinete de Obras Especiais (GOE) publicou o anúncio de abertura do
concurso para recuperação e reconstrução do Palácio da Justiça.

O Artigo 38.° n.° 1 do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro conjugado com o Art.
59.° do Decreto n.° 22 -A /92, de 22 de Maio, estipula que a publicação do anúncio
de abertura do concurso público deverá ser feito, cumulativamente:
No Diário da República, III Série.
- Num Jornal de grande circulação no País.
Quer dizer, o legislador não se limitou a afirmar, genericamente, o princípio da
publicidade na contratação pública nos termos do qual, as entidades públicas
devem garantir uma adequada publicidade da sua intenção de contratar.
Foi mais longe do que isso: para além de prever, expressamente, a publicidade
do anúncio de abertura do concurso, densificou aquele princípio mediante a
indicação dos meios obrigatórios de publicitação do anúncio.
No caso em apreço, não se fez prova da publicação no Diário da República, e no
relatório refere-se apenas que foi emitido pelo Gabinete de Obras Especiais no
dia 24 de Setembro de 2002, um edital no Jornal de Angola. E exigência da lei
que a publicação do anúncio no jornal de maior circulação, seja feita mais de uma
vez, o que não se verificou.
2. Dispõe o art.° 53.° do Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio que " a celebração do
contrato de empreitada de obras públicas será precedida de concurso público
ou de concurso limitado, salvo nos casos em que a lei permita o ajuste directo
ou a dispensa de concurso e esta seja decidida pela entidade competente".
E o art.° 116.° do Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio, diz que é limitado " o concurso
a que só podem concorrer os empreiteiros convidados pelo dono da obra e que o
número de convidados a concorrer não pode ser inferior a três".
Qualquer dos modos de adjudicação tem o seu procedimento próprio;
A tramitação do concurso público compreende cinco fases: abertura do concurso
e apreciação da documentação; acto público do concurso; qualificação dos
concorrentes; análise das propostas e elaboração do relatório e, finalmente, a
adjudicação.
No que respeita ao concurso limitado com publicação do anúncio, o procedimento
é idêntico ao do concurso' público, relativamente ao qual apresenta os desvios
decorrentes do facto de, a participação ser limitada aos empreiteiros para isso
convidados (concurso limitado por previa qualificação).
Tratando-se de concurso limitado sem publicação de anúncio, as principais
especificidades do respectivo procedimento, consistem na substituição do anúncio
por convite, através de circulares, enviado aos empreiteiros seleccionados;
No ajuste directo, o dono da obra procede à consulta a vários empreiteiros que
considera com a idoneidade necessária para a realizar e, de entre eles, escolhe
um, a quem adjudica os trabalhos. Neste procedimento, os empreiteiros não são
convidados a apresentarem propostas, mas apenas ouvidos sobre as condições
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em que poderiam realizar a obra.
A opção inicial pelo concurso público ou limitado, ou o ajuste directo, decorre
de um poder vinculado e não de um poder discricionário que a Lei de todo não
suporta.
A análise do processo não nos permite identificar com clareza, qual o tipo de
concurso que foi realizado, na medida em que o procedimento seguido não
obedeceu ao estipulado na lei para as diversas modalidades de concurso.
Porém, por nos parecer estarem os procedimentos mais próximos do concurso
limitado e também pelo facto de, no relatório de avaliação se fazer referência
a este tipo de procedimento, analisaremos o presente processo qualificando o
concurso como limitado por prévia qualificação.
Assim sendo, é importante referir que este tipo de concurso constitui um dos
procedimentos no âmbito do regime jurídico das empreitadas ao qual, e à
semelhança do que se verifica relativamente ao concurso público, a Administração
pode socorrer-se, mas prevendo-se no art.° 34.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de
Fevereiro, que a opção por esta modalidade concursal, apenas deve ocorrer
"quando a complexidade técnica ou o montante envolvido exijam uma préavaliação das capacidades técnicas, comerciais, financeiras e administrativas
dos concorrentes ".
Os procedimentos estão previstos no art.° 79.° e seguintes do referido Decreto,
exigindo a Lei a publicação do anúncio, conforme modelo do Decreto a que vimos
fazendo referência e rege-se com as devidas adaptações, pelas disposições que
regulam o concurso público.
O art.° 81.° também do citado Decreto refere que neste tipo de concurso haverá
sempre um programa que, entre os vários elementos mencionados nas diversas
alineas do referido artigo, deverá especificar: a descrição sumária do objecto do
concurso; a documentação necessária à instrução das candidaturas; a indicação
da entidade que preside ao concurso; as condições de carácter profissional, técnico,
económico ou de qualquer outra natureza que os interessados devem preencher.
O documento junto aos autos a fls. 53, intitulado Instruções para os candidatos
pelo seu conteúdo, leva-nos a presumir que se trata do programa de concurso.
De acordo com o art.° 83.°, é no programa de concurso, onde deverá constar os
critérios de adjudicação e selecção dos candidatos.
O programa do concurso é uma peça do processo que versa exclusivamente
sobre o concurso, tendo em vista a apresentação de propostas em termos de sã
concorrência, consistindo num regulamento "ad hoc" ,onde se inscrevem de forma
imperativa, os trâmites e formalidades dos procedimentos adjudicatórios, o seu
regime fundamental.
No ponto 3.1. do documento "Instruções Para os Candidatos", constam os critérios
de apreciação das propostas.
3. Todo o contrato de empreitada sub entende a existência de um caderno
de encargos. Antes da sua celebração e para o determinar a celebrar tal
contrato, o empreiteiro necessita de saber quais as cláusulas jurídicas e
técnicas, gerais e especiais, pelas quais esse contrato se irá reger.
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Assim, a existência e necessidade do caderno de encargos, como peça base do
contrato de empreitada, não depende do processo de escolha do empreiteiro,
existindo quer tenha havido concurso público, limitado ou a empreitada seja
adjudicada por ajuste directo.
Em resumo, o caderno de encargos é de observância obrigatória mesmo quando
não haja concurso.
Apesar de ter sido feita menção ao caderno de encargos bem como de peças
descritas e desenhadas anexas ao contrato, certo é que não foram enviadas ao
Tribunal, por isso não existe no processo.
4. Torna-se imperioso abordar a questão relativa ao acto público do concurso.
O acto público do concurso desempenha uma relevante função no procedimento
de adjudicação, pois se destina a garantir a todos os interessados a transparência,
independência e inserção da tramitação processual, assegurando os princípios da
boa fé, da imparcialidade, da justiça e da estabilidade das regras que regem o
concurso.
Neste acto, são tomadas importantes decisões, designadamente, as que levam
à determinação de quais de entre os concorrentes são admitidos ao concurso,
portanto, cujas propostas irão ser analisadas a fim de poderem ou não ser
consideradas, para efeito de adjudicação.
O procedimento de escolha dos contratantes, pressupõe duas fases bem distintas,
sem interferência duma na outra e, por isso mesmo, a cargo de comissões de
avaliação diferentes.
Uma primeira fase, ou momento, que deve avaliar a capacidade técnica económica
e financeira dos concorrentes e uma segunda que se destina a avaliar, segundo
os critérios de adjudicação estabelecidos, a qualidade técnica das propostas
apresentadas pelos concorrentes qualificados na fase anterior. E o que resulta da
conjugação dos art.°8 58.°, 60.° e 65.° do Decreto n.° 7/96.
Daqui fluí também, que não poderão ser utilizados na fase de avaliação da
capacidade dos concorrentes, critérios que objectivamente se destinam a avaliar
a valia técnica das propostas e vice-versa - art.° 65.° n.° 2.
Do acto público será elaborada acta, a qual será lida por todos os membros da
comissão de avaliação.
Tal como qualquer outra acta que registe as ocorrências em acto oficial, também
esta constitui um documento autêntico oficial de carácter solene.
Após a sua aprovação, a acta é, um meio de prova, o único meio de prova do que
se passou no acto público do concurso.
Dos documentos juntos ao processo não consta a acta do acto público do concurso
onde deveriam estar registadas as listas dos concorrentes, apresentação,
admissão e produção de prova documental, habilitações, abertura de propostas,
actos de exclusão, actos de admissão e respectivos preços globais, bem como
as reclamações se as houver, pois só assim o Tribunal poderá concluir ter sido
procurado e obtido o preço e condições mais vantajosas.
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5. Quanto à comissão de análise das propostas, nos termos do art. 65.°
n.GB 1 e 2 do referido Decreto n.° 7/96, esta comissão não pode ser constituída
na sua totalidade pelos mesmos membros da comissão de abertura, salvo
indicação em contrário da entidade pública contratante.
Trata-se, necessariamente, de uma comissão constituída por indivíduos com a
preparação específica necessária para apreciar as propostas nos vários aspectos
valorativos, tendo em conta a natureza e características do objecto do concurso.
Essa análise destina-se a fazer um juízo sobre o mérito dessas propostas à luz
dos critérios de adjudicação que foram anunciadas no programa do concurso e no
anúncio. O que significa que se não trata de estabelecer um estudo comparativo
entre as várias propostas, mas antes de analisar cada uma de per si e valorizálas de harmonia com os critérios que constam do programa. E de acordo com
os resultados assim obtidos, é que se procede à sua ordenação, para efeitos de
adjudicação a que se refere.
Porque se trata de uma decisão constitutiva de direitos tem de ser fundamentada,
conforme determina o art.° 66.°, o que se faz elaborando um relatório, onde
constem quer as várias características das propostas e da identificação dos
componentes respectivos, quer a exposição das considerações tidas por pertinentes
relativamente ao seu mérito ou demérito e respectiva ponderação, procedendo-se,
finalmente à ordenação das propostas de harmonia com os resultados obtidos.
Este relatório é completado com o relatório devidamente fundamentado que é
submetido à entidade competente para adjudicar (art.° 68.° ).
Nessa óptica, resta concluir que, o Relatório de Avaliação das Pré-qualificações
está insuficientemente fundamentado, porquanto a Lei obriga a entidade
contratante a justificar a decisão, externando os interesses e motivos que
orientaram o processo de escolha, independentemente do número de propostas
apresentadas, pois, mesmo existindo uma única proposta, ela deve ser avaliada
e pontuada em função dos critérios de Selecção fixado para o concurso, tendo em
vista demonstrar que tal proposta reúne as condições previamente estabelecidas
para satisfazer o interesse público prosseguido com o contrato.
O Relatório de Avaliação das Pré-qualificações dos empreiteiros não está assinado,
nem identifica os membros da comissão que a integraram. Porém, conclui com as
seguintes recomendações que passamos a transcrever:
Uma vez que se trata de um projecto de construção complicado, aconselhamos que
o número total dos concorrentes não ultrapasse os 6 concorrentes.
Os concorrentes abaixo descritos estão qualificados para o concurso avançado de
apresentação das propostas:
ENGIL, Soares da Costa, Teixeira Duarte, Odebrecht e LTA.
Caso o dono da obra decida optar pela inclusão da Empresa Group Five, este
concorrente deverá resubmeter todos os seus documentos de inscrição em português,
incluindo evidências para acesso ao recursos financeiros.
Caso o dono da obra decida incluir mais empresas, as seguintes empresas podem
ser chamadas para concorrer:
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China Jiangsu, devendo submeter os documentos em falta (3.2, a 3.5,
relatórios financeiros completos para os últimos 5 anos).
Somague, devendo garantir a sua capacidade em Angola, para tal
empreendimento.
OPCA/TAMEGA, devendo garantir a sua capacidade em Angola, para tal
empreendimento.
O que significa que o acto público culminou com a admissão dos referidos
concorrentes pela ordem aí mencionada, devendo por isso os critérios de
adjudicação obedecer a esta mesma ordem.
Na escolha dos co-contratantes por meio de concurso público ou outro tipo de
procedimento, a Administração faz uso de critérios e segue formalidades que
ela própria escolhe em momento anterior à contratação, pelo que, no momento
da adjudicação, a Administração não exerce um poder discricionário "total" de
escolha, estando limitada por decisões previamente adoptadas e através das
quais se auto-vinculou.
O dono da obra, ao adjudicar a empreitada com base em proposta que não se
qualificou em primeiro lugar, fê-lo à margem do resultado que o concurso
propiciara, o que deve ser equiparado a uma adjudicação sem concurso.
Como procuramos demonstrar, não foram minimamente respeitadas as regras
dos procedimentos dos concursos previstas nos mencionados Decretos.
Por outro lado, tendo sido definido como um dos critérios mínimos a apresentar
para o concurso que "A Empreiteira já deverá ter executado trabalhos de natureza
e volumes similares nos últimos cinco anos, ou como Empreiteira principal
ou como um consórcio com outras Empreiteiras, por um valor, após ajuste na
data da assinatura, equivalente a noventa milhões de dólares norte americanos
(90.000,000 USD), incluindo um projecto com o valor ajustado na data da
assinatura somando trinta milhões de dólares norte americanos (30.000,000
USD)."
Verifica-se que o contrato foi celebrado por uma das concorrentes que não fez
prova dos requisitos mínimos, como se pode constar no relatório de avaliação das
pré-qualificações dos empreiteiros (fis 44 a 46).
A Lei pode conferir ao promotor do concurso, maior ou menor autonomia na
condução dos trâmites do procedimento do concurso e na própria escolha do cocontratante.
Mas, há uma condição que, em qualquer caso, não pode ser desrespeitada: essa
autonomia há-de ter a Lei por sua base e medida.
6. Para complementar a instrução do processo, a Direcção dos Serviços
Técnicos nos termos do n.° 5 do art. 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril,
solicitou ao Ministério das Obras Públicas o envio dos documentos abaixo
discriminados;
O plano de execução das obras a que se refere o art.° 1.° da cláusula 4.° do
contrato de empreitada e o respectivo caderno de encargos; cópia da Resolução
do Conselho de Ministros e, em cumprimento do princípio do contraditório, art.
° 21.° do Decreto n.° 23/01, de 12 de Abril, foram solicitados esclarecimentos

104

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

Resolução 30.FP.2004 de 14 de Abril

sobre a informação da cabimentação e indicação da renúncia do concurso público
(fls. 85 e 86), tendo o referido Ministério em resposta informado no dia 3.1.04, em
síntese:
"...aguardamos a todo o momento a recepção da certidão do Conselho de Ministros,
que certifica a aprovação do referido contrato na sua sessão de 17.10.03, bem como
a confirmação do MINFIN solicitada através do Oficio 0279 / GAB/ MNOP / 2003,
de 14.11.03 (fls. 21)".
De facto constata-se a folhas 24 dos autos, que pelo ofício acima referido o Ministro
das Obras Públicas dirigiu um ofício ao Ministro das Finanças, no qual solicita
a incorporação do contrato na linha de crédito ao exportador ou noutras formas
de financiamento.
Pelo exposto, infere-se que a despesa emergente do contrato da empreitada em
apreço, não tem cabimento substancial, uma vez que apenas existe uma mera
expectativa de financiamento do respectivo projecto, sujeita à verificação de uma
condição futura e incerta, independente do poder decisório do Ministério das
Obras Públicas.
Pelo que o Ministério, ao assumir compromisso sem contrapartida orçamental
efectiva, desrespeita normas financeiras que disciplinam a realização de despesas
públicas, o que, por força do art.° 8.° n.° 1 conjugado com a alínea c) do art. 28.°
ambos da Lei n.° 5/96, é fundamento da Recusa do Visto do contrato em apreço.
A este Tribunal, em sede de fiscalização prévia, como é expresso no referido art.
8.°, compete tão somente, verificar a legalidade e a cabimentação dos actos a
ela sujeitos, pelo que a concessão do visto tem que fundamentar-se sempre, na
conformidade do acto com a Lei, o que neste caso não se verificou, como resulta
do que ficou exposto.
Decidem os Juízes em "Sessão Diária de Visto" recusar o visto ao contrato em
apreço.
São devidos emolumentos
Diligências necessárias
Luanda, aos 14 de Abril de 2004
O Procurador Geral
Adjunto
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
O Juiz Conselheiro Adjunto
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Processo n." 254/03
O Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do Ministério
dos Correios e Telecomunicações, remeteu a este Tribunal, dois contratos de
empreitada de obras públicas e quatro adendas referentes ao Projecto de
Reabilitação das Estações Urbanas da Brito Godins e da Vila Alice,
celebrados entre a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola-EP
(ENCTA) e a empresa Perfil, Construções.
O referido Projecto foi inserido no Programa de Investimentos Públicos (PIP) em
1998, no valor global de IRO 1.135.308,00.
O processo deu entrada na Contadoria Geral deste Tribunal aos 23 de Setembro
de 2003 sob o n.° 254/FP/03.
Apreciando, verifica-se que:
1- A empreitada para reabilitação da estação urbana da Brito Godins foi
adjudicada em Junho de 2002, à empresa Perfil, Construções e concluída em
Outubro de 2003.
2- A empreitada para reabilitação da estação urbana da Vila Alice, foi
adjudicada em Novembro de 2000, à mesma empresa Perfil, Construções,
tendo o contrato sido formalmente assinado apenas em Agosto de 2002.
Até Junho de 2003 a empreitada tinha sido executada em 40%.
3- No oficio remetido a este Tribunal, o Gabinete de Estudos, Planeamento e
Estatística do Ministério dos Correios e Telecomunicações, solicita o aval
deste Tribunal para os referidos contratos.
4- No âmbito da sua competência — artigo 6.° da Lei n.° 5/96 de 12 de Abril
— o Tribunal de Contas fiscaliza a actividade financeira do Estado e demais
entidades públicas, através do exercício da fiscalização preventiva traduzida
no visto e não no aval.
5- Nesse sentido, acreditando tratar-se de um pedido de visto aos contratos,
analisaremos o processo nesta perspectiva.
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6- Como resulta do processo, os contratos já produziram efeitos materiais,
estando um totalmente concluído e o outro executado em 40%., o que quer
dizer que já passou o momento adequado em que devia ocorrer a intervenção
do Tribunal através da fiscalização preventiva, traduzida no visto, que agora
deixa de ter qualquer utilidade.
7- Relativamente às Adendas, a questão a resolver é a de saber se os trabalhos
objecto dos adicionais (Adendas) em análise, podem ser qualificados como
"trabalhos a mais" face ao estabelecido no art.° 17.° do Decreto n.° 22-A/92,
de 22 de Maio.
8- Não se verificando aquelas condições, então a obra só poderá ser realizada
com procedência do procedimento pré-contratual adequado ao caso.
9- Convém frisar que os trabalhos a mais devem destinar-se à execução da
mesma empreitada e não à execução de obra nova como se verifica nos
autos.
10- Com as sucessivas adendas aos contratos, constata-se que os seus valores
chegam a ser superiores aos contratos iniciais em mais de 50%, o que a
"priori" denota ter havido uma deficiente avaliação inicial das empreitadas.
11- Proibindo a lei que o Tribunal vise os contratos face à ilegalidade manifesta,
por violação do n.° 6 do artigo 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril, não há outra
solução senão recusar o visto aos contratos.
12- A não concessão do visto, tem o efeito de inviabilizar os pagamentos em
causa, pois daí advém um pagamento indevido que seria susceptível de gerar
responsabilidade financeira reintegratória, nos termos da alínea e) do n.° 1
do art.°16.° do Decreto n.° 23/01, de 12 de Abril.
13- No entanto, considerando o carácter pedagógico que este Tribunal tem vindo
a exercer nestes primeiros anos da sua actividade, os juízes em sessão diária
de visto decidem recomendar ao Ministério dos Correios e Telecomunicações,
que nas suas actividades futuras cumpra rigorosamente com os procedimentos
concursáis estabelecidos no Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro e no Decreto
n.° 22-A/92, de 22 de Maio e que no envio dos processos cumpram com as
seguintes Resoluções:
- Resolução n.° 01/02, II Série n.° 1, de 7 de Janeiro de 2003;
- Resoluções n.°s 07/03 e 08/03,I.a Série n.° 83, de 21 de Outubro.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 20 de Abril de 2004
A Juíza Conselheiro Relatora
Conceição Dias
A Juíza Conselheiro Adjunta
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Ana Chaves
O Adjunto do Procurador-geral
Aniceto Aragão
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Resolução n.° 032/2004
Processo ri.° 002/04
Foi submetido à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas, o Despacho do
Senhor Ministro das Pescas de 16/01/2004, que nomeia a senhora Verónica
Naculua, para em comissão de serviço, exercer as funções de directora do gabinete
daquele membro do governo.
Resultam dos documentos juntos os seguintes factos pertinentes:
Por Despacho do Governador da Província do Namibe de 09/01/2004, foi a senhora
Verónica Naculua, — que exercia as funções de directora do Gabinete de Estudos,
Planeamento e Estatística do Governo da Província do Namibe — transferida
para o Ministério das Pescas.
A referida funcionária, provê um lugar do quadro deixado vago por Maria Rosa
Oliveira Ferreira, entretanto exonerada por despacho do Ministro das Pescas,
de 16/01/2004, do cargo que vinha exercendo como directora de gabinete daquele
membro do Governo.
Considerando que estão reunidos os requisitos exigidos pelo artigo 8.° do Decreto
n.° 25/91, de 29 de Junho, os juízes reunidos em sessão diária de visto, decidem
conceder o visto ao referido Despacho.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 22 de Abril de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
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Resolução n.° 033/2004
I. À Fiscalização Prévia do TRIBUNAL DE Contas, foi submetido o contrato de
empreitada assinado em 26 de Novembro de 2003, entre o Ministério de Obras
Públicas e a empresa CHINA JIANGSU INTERNATIONAL, Sucursal de Angola,
pelo valor de USD.6.998.872,84 e com o prazo de execução de 1 ano.
II. Com Interesse para a decisão da causa a proferir, resulta do processo
que:

a)- O concurso limitado que antecedeu a celebração do contrato em apreço,
foi aberto pelo Comando Logístico e Infra-Estruturas, mediante anúncio,
conforme consta a fls. 38 dos autos.
b)- O valor base da empreitada foi estimado em USD 6.980.000,00 (-fls. 22.
ponto 5)
c)- Foi permitida a apresentação de variantes ao projecto, (-fls. 39, ponto
13).
d)- A presente empreitada de obras públicas, sujeita às regras do Decreto
n.° 22-A/92, de 23 de Maio e do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro, foi
lançada na modalidade de preço global.
e)- Conforme resulta do ponto 3.1-fls 21, o Comando Logístico e InfraEstruturas enquanto entidade promotora, exibiu, no âmbito daquele
concurso, os seguintes elementos:
Anúncio.
Programa do Concurso -Carta convite -Caderno de encargos -Peças
desenhadas.
f)- No ponto 12 do anúncio diz-se que "a adjudicação será feita com base
na proposta mais vantajosa, atendendo-se aos seguintes critérios, por
ordem decrescente de importância:
1. Preço
2. Prazo de execução
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3. Valor técnico.
A abertura das propostas ocorreu no dia 30 de Outubro de 2002, na
repartição de obras e infra-estruturas do comando logístico do Estado
Maior General das Forças Armadas Angolanas.
g)- Ao referido concurso apresentaram propostas as empresas:
1. Grupo Five
2. China Jiangsu
3. B.H-Brilho no Horizonte.
h)- A obra foi adjudicada à empresa "CHINA JIANGSU".
i)- O encargo financeiro assumido com a obra será suportado, na sua
totalidade, através do Orçamento Geral do Estado.
III. Questão prévia;
Apreciado todo o expediente existente, à luz das disposições conjugadas do Decreto
n.° 22-A/92 de 23 de Maio e da Resolução n.° 1/2002 da 1.° Câmara, constatamos
não ter sido o processo devidamente instruído, estando em falta:
O despacho ou deliberação da entidade competente para abertura do
concurso;
Oficio-convite para apresentação de candidaturas, com comprovação da sua
expedição e respectiva data;
As peças do projecto patentes a concurso; acta do acto público do concurso e
do relatório de apreciação das propostas;
Acto de adjudicação e respectiva fundamentação;
As propostas dos concorrentes.
O não envio dos referidos elementos instrutórios, não permite que o Tribunal
verifique e analise se foram cumpridos os formalismos legais, tais como, se a
selecção dos candidatos teve em conta os pressupostos estabelecidos no anúncio;
se as peças do projecto patentes a concurso permitem uma definição clara
e apropriada do objecto da empreitada; se foram cumpridos os formalismos
estabelecidos quanto à nomeação e composição da comissão de abertura e análise
das propostas.
Infelizmente, os serviços responsáveis pela organização e preparação do processo
para decisão do Tribunal, não cuidaram de incluir os elementos no leque de
elementos adicionais que solicitaram - fls. 26.
A ausência dos referidos elementos são só, por si, justificativos da não atribuição
de visto, mas, excepcionalmente, na convicção de que doravante os serviços do
Tribunal cuidarão de submeter à apreciação do Tribunal apenas os processos que
estejam em condições de serem apreciados, analisaremos os presentes autos com
os elementos disponíveis.
IV. Nos termos do art.'' 32.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, é o

114

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

Resolução 33.FP.2004 de 27 de Abril

valor do contrato que determina o tipo de procedimento.
O art.° 7.° deste Decreto, refere que a decisão ou deliberação de contratar,
incluindo a escolha do procedimento prévio, cabe à entidade competente para
autorizar a respectiva despesa e o n.° 2 enumera as entidades competentes para
autorizar as despesas, tendo em conta a tabela de limites de valores, anexo ao
referido Diploma.
Significa que, a formação do contrato administrativo está sujeita a restrições
e sujeições. Trata-se de regras que versam que sobre os elementos essenciais
do contrato administrativo, nomeadamente a competência para contratar,
a autorização das despesas públicas a realizar através do contrato; a forma e
formalidades da celebração do respectivo contrato.
Vigora nesta matéria o princípio da legalidade, só podendo ser adoptados os
procedimentos tipificados, tendo em conta o valor do contrato.
Assim, a escolha do co-contratante só pode ser feita através de concurso público,
concurso limitado por prévia qualificação, concurso limitado sem apresentação
de candidaturas, negociação com ou sem publicação prévia de anúncio, com
consulta prévia e ajuste directo, (art.° 31.° do Decreto n.° 7/96).
No caso dos autos, e tendo em conta o normativo do art.° 7.° do citado Decreto,
aquelas regras não foram cumpridas, para além do tipo de procedimento não ser
o adequado à luz do estabelecido nos termos legais.
A análise do expediente leva-nos a presumir ter-se utilizado como procedimento
o concurso limitado sem apresentação de candidaturas, cujas regras são as
constantes do art.° 87.° e seguintes do já citado Decreto n.° 7/96.
De acordo com o art.° 32.° alinea a), atendendo ao valor da despesa envolvida,
o procedimento legalmente exigível seria o concurso público ou concurso
limitado por prévia qualificação, estando portanto, em causa a preterição de
uma formalidade essencial insuprível, o que nos termos do art.° 76.° alínea f) do
Decreto — Lei n.° 15.° — A/95 de 15 de Dezembro conduz à invalidade do contrato
formalizado, o qual face ao art.° 8.° da Lei n.° 5/92, de 12 de Abril, fundamenta a
recusa do visto.
Convém frisar que, a tramitação do concurso público está prevista no art.° 38.°
e segs. do Decreto n.° 7/96 conjugado com o art.° 60.° e segts. do Decreto n.° 22A/92.
O procedimento do concurso limitado por prévia qualificação está consignado no
art.° 79.° e seguintes do referido Decreto n.° 7/96, conjugado com o art.° 34.° n.° 1
e 2 do Decreto n.° 22-A/96.
V. O ponto 13 do anúncio — fls 18 — menciona a "apresentação de variantes ao
projecto".
O art.° 9.° do Decreto n.° 22-A/92 dispõe que "O dono da obra posta a concurso pode
autorizar, mediante declaração expressa nesse sentido, constante, do respectivo
programa, que os concorrentes apresentem variantes ao projecto ou parte dele
e com o mesmo grau de desenvolvimento, sem prejuízo de o concorrente dever
também apresentar a proposta para a execução da empreitada, tal como posta a
concurso.
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A variante aprovada substitui, para todos os efeitos, o projecto do dono da obra
na parte respectiva. Aquele artigo é conjugado com o art.° 85.° que estatui que
"As propostas relativas a projecto ou variante da autoria do concorrente serão
elaboradas de acordo com o modelo que for aplicável, segundo o disposto nos
artigos anteriores e o que se estipular no programa do concurso e no caderno de
encargos".
No expediente disponível bem como no documento "Análise do Programa de
Consulta" ,não se vê qualquer referência se houve ou não propostas com variantes
ao projecto, por isso, o Tribunal fica impossibilitado de proceder à sua análise.
VI. Ainda no documento que acima nos referimos, diz-se que: "O
valor base para a arrematação das empreitadas foi estimado em USD
6.980.000,00" — fls. 29.
Ao fixar-se o preço base do concurso, é razoável supôr que o mesmo era o mais
realista possível, uma vez que a entidade pública sabe que ele funciona como
critério para aferir se os valores constantes das propostas devem ser tidos por
consideravelmente altos ou especialmente baixos.
O legislador, no art. 62.°, n.° 6 do Decreto n.° 22-A/96 diz que:
O valor para efeito de concurso nas empreitadas por preço global, é o preço base
do concurso.
Este dispositivo da Lei tem uma particular relevância, porquanto, condiciona
uma série de decisões a tomar pelo dono da obra.
Desde logo, o preço base é determinante no poder adjudicatório do dono da obra,
pois fica legalmente impedido de adjudicar a empreitada se o preço de todas as
propostas ou da mais conveniente, for consideravelmente superior ao preço base
do concurso.
Por outro, lado prende-se com a gestão financeira do serviço do dono da
empreitada, onde a fixação, o mais rigorosa possível, dos custos da empreitada
é indispensável a uma correcta execução orçamental que, passa pela avaliação
da capacidade financeira do serviço para a realização da obra, evitando uma
insuficiência de cabimento, ou permitindo a adopção atempada de medidas que
colmatem a falta de cobertura orçamental se esta se verificar.
E ainda a fixação é determinante na formação da vontade dos eventuais
concorrentes.
O que acaba de se dizer, leva a concluir, não só, pela obrigatoriedade da fixação
e publicitação do preço base, como também que o mesmo se apresenta como um
dos elementos essenciais do concurso e portanto, uma das condições substanciais
que o configuram.
Na formação do contrato de empreitada de obras públicas, a entidade
Administrativa, quando fixa e publicita unilateralmente o preço base do concurso,
condiciona-se ela própria e os potenciais concorrentes, na medida em que aquele
elemento passa a ser, não só a referência para os valores das propostas a
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apresentar, como também a bitola por onde o dono da obra afere, se os preços das
propostas são consideravelmente altos.
Tendo-se fixado o preço como requisito de maior importância nos critérios da
adjudicação, era importante que entre os elementos apresentados ao Tribunal,
constassem as propostas apresentadas por todos os concorrentes, para poder
aferir-se a legalidade e justeza na adjudicação da obra.
Não tendo sido presentes estes elementos, o Tribunal não está em condições de
os apreciar.
VII. O n.° 3 do art.°4 do Decreto n.° 8/03, de 28 de Fevereiro, refere que: "os
contratos para a efectivação de despesas devem conter cláusulas sobre
a existência de cobertura e só podem ser firmados após a respectiva
cabimentação".
Para materializar esta norma de natureza imperativa este Tribunal publicou na
I Série do Diário da República a Resolução n.° 8/03, de 21 de Outubro.
E neste mesmo sentido, o art.° 8 da Resolução n.° 1/02 deste Tribunal publicado
na II Série n.° 1 de 7 de Janeiro, dispõe que "A Informação de Cabimentação,
necessária à verificação da cobertura orçamental da despesa resultante do acto
ou contrato a visar, deve ser aposta no documento a submeter a visto e respectivo
duplicado e prestado pelos serviços de contabilidade competentes".
Não havendo cabimento devidamente aprovado, as despesas de investimento
em relação às quais os respectivos projectos devam estar incluídos em planos
anuais de actividades, não podem ser realizados sob pena de serem ilegais.
De facto, existe uma relação entre o plano de actividades e o orçamento, que
exige a cabimentação por um lado e por outro lado, a inscrição num plano de
actividade.
Por conseguinte, a assunção pelo Ministério das Obras Públicas, da correspondente
despesa, no montante de USD.6.998.872,84, não tem suporte legal, tendo em
conta as regras sobre a execução do orçamento das despesas, e o princípio da
tipicidade quantitativa e qualitativa das despesas, do qual nomeadamente, flui
que todas as despesas públicas devem fundar-se numa norma legal permissiva e
realizar-se de acordo com ele.
A verificação da cabimentação orçamental das despesas e um condicionalismo
da concessão do visto em sede de fiscalização preventiva e a mera referência de
que a despesa tem cobertura nos encargos centrais do Estado, não é suficiente
para cumprir a exigência da lei pois, é preciso que se faça prova efectiva da
cabimentação.
Este requisito não se encontra preenchido na medida em que não consta dos
autos a nota de cabimentação.
Decidem os juízes em "Sessão diária de visto" recusar o visto ao contrato em
apreço.
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São devidos emolumentos
Diligências necessários
Luanda, aos 27 de Abril de 2004
A Juíza conselheira (Relatora)
Ana Chaves

A Juíza conselheira Adj.
Conceição Dias
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Resolução n.° 035/FP/04
O Ministério das Obras Públicas celebrou com a Empresa Nacional de Estudos
e Projectos seis contratos, que têm como objecto a elaboração de estudos e
projectos de obras, inseridas no âmbito do Programa de Reabilitação das Infra
estruturas.
Em oficio de 02 de Setembro de 2003 assinado pelo Director do Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística e homologado pelo senhor Ministro das
obras, Públicas, remetem-se em anexo os referidos contratos, sem contudo se
formular nenhum pedido.
Num outro oficio e em resposta à solicitação de elementos complementares
formulado por este Tribunal, foi esclarecido por aquele Ministério que este
dossier foi remetido ao Tribunal para acompanhamento pois, tinham consciência
das insuficiências de que ele enfermava — fls 20.
1- Compete à fiscalização preventiva verificar e analisar a conformidade legal
e a regularidade financeira dos actos sujeitos a este tipo de controlo, e é
exercida através das figuras do visto e da declaração de conformidade.
Os organismos sujeitos à jurisdição do Tribunal quando enviam os processos
devem fazer um pedido expresso de concessão de visto ao acto ou contrato que
pretendam visar.
É pois na base desse pedido, que o Tribunal decidirá atribuir ou não, o visto,
tendo em conta o conteúdo da fiscalização preventiva.
2- A fiscalização prévia está em articulação permanente com a fiscalização
sucessiva quando os elementos recolhidos em sede daquela câmara
contiverem comportamentos irregulares, são comunicadas à Camara da
Fiscalização Sucessiva.
O Ministério das Obras Públicas ao enviar os dossiers para acompanhamento,
presume-se que tem consciência que os contratos já estão a produzir efeitos
materiais e portanto é desnecessário e inútil o pedido de concessão de visto, nos
termos do art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Esta presunção pode ser elidível, pelo facto dos contratos só terem sido enviados
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ao Tribunal cinco meses após a sua assinatura e por outro lado, na cláusula 12°
dos contratos constar que entram em vigor na data da sua assinatura, por ambas
as partes.
Não podemos perder de vista que é antes da realização de uma despesa pública
que tem lugar a intervenção do Tribunal de Contas para se pronunciar sobre a
legalidade e a cobertura orçamental. Daí a razão de ser do art.° 8.° n.° 1 da Lei
n.° 5/96.
Isto significa que a execução de contratos sem o visto prévio do Tribunal, integra
infracção financeira sancionatória nos termos do disposto no art. 28 alinea g), da
referida Lei.
3- Os contratos em análise subsumem-se na disciplina jurídica dos concursos
de concepção previsto no art.° 94.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro
cujo artigo diz o seguinte:
Os concursos para trabalhos de concepção, são procedimentos destinados a
fornecer à entidade pública contratante, designadamente nos domínios artístico
do ordenamento do território, do planeamento urbanístico, da arquitectura e
engenharia civil ou do processamento de dados, um plano ou projecto seleccionado
por um júri com base num concurso com ou sem atribuição de prémios.
Nas várias alíneas do referido artigo estão previstas as regras aplicáveis neste
tipo de concursos, estabelecendo-se que os concursos são públicos ou de prévia
qualificação.
Tendo em conta o citado dispositivo, este seria o procedimento a ser utilizado
para a escolha do co-contratante e não o ajuste directo.
Relativamente à cabimentação, dispõe o n.° 3 do artigo 4.° do Decreto n.°
8/03 de 28 de Fevereiro, que'bs contratos para a efectivação de despesas
devem conter cláusulas sobre a existência de cobertura orçamental e só podem ser
firmados após a respectiva cabimentação."
A verificação da cabimentação orçamental das despesas é um condicionalismo da
concessão do visto em sede de fiscalização preventiva.
Este requisito não se encontra preenchido na medida em que não constam dos
autos a nota de cabimentação.
Por tudo quanto se expôs, o Ministério das Obras Públicas violou o disposto no
art.° 28 alinea g) da Lei n.° 5/96, motivo bastante para a recusa do visto dos
contratos em análise.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Notifique à Fiscalização Sucessiva, para os efeitos devidos
Luanda, aos 12 de Maio de 2004
A Juíza Conselheiro (Relatora)
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Ana Chaves
A Juíza Conselheira Adjunta
Conceição Dias
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Resolução n.° 036/FP/2004
Foi submetido à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas o contrato de
ajuste adicional, celebrado entre o Instituto Nacional de Segurança Social
(INSS) e a empresa Mello Júnior Empreendimentos e Participações, Ltda., 1.° e
2.° outorgantes respectivamente, para a construção de uma portaria e a alteração
do sistema viário do condomínio Maravilhas de Talatona.
O referido processo deu entrada na Contadoria Geral deste Tribunal no dia 25 de
Fevereiro de 2004, sob o n.° 016/FP/04.
O contrato supra mencionado é um ajuste ao contrato (principal) celebrado entre
os mesmos outorgantes em 28 de Setembro de 2001, para a construção de 50
moradias no referido condomínio e que foi submetido à fiscalização preventiva
deste Tribunal, para efeitos de obtenção de visto, em 6 de Dezembro de 2002.
Esse contrato de ajuste adicional é, nos termos do artigo 17.° do Decreto n.°
22-A/92, de 22 de Maio, qualificado como "trabalhos a mais" relativamente ao
contrato principal.
Analisado o processo, foi o mesmo submetido à "sessão diária de visto" no dia 24
do corrente mês, tendo os juízes considerado:
1- Que foram verificados os pressupostos da alínea e) n.° 1 do artigo 36.° do
Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, conjugado com o artigo 20.° da Resolução
n.° 1/2002 da La Câmara do Tribunal de Contas;
2- Que foi prestada a informação de cabimento nos termos do artigo 8.° da
referida Resolução, pelo que decidem conceder o visto ao contrato de ajuste
adicional em apreço.
São devidos emolumentos
Comunicações habituais
Luanda, 24 de Maio de 2004
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A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias

A Juíza Conselheira Adjunta
Ana Chaves
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Resolução n.° 039/2004
Processo n.° 028/FP/04
À Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas, foi submetido por Sua Excelência
o Senhor Ministro da Comunicação Social, o contrato de prestação de serviços
nas áreas da comunicação social e marketing, celebrado entre o seu Ministério
e as empresas Marketing Link Comunicação e Publicidade, SARL e Marketing
Promotions Corporation, e a ORION — Publicidade e Produção, SARL, como
interveniente.
Com interesse para a decisão a proferir, resultam dos documentos juntos ao
processo os seguintes factos:
a)- O n.° 3 do art.° 4.° do Decreto n.° 8/03, de 28 de Fevereiro, refere que "os
contratos para a efectivação de despesas devem conter cláusulas sobre
a existência de cobertura e só podem ser firmados após a respectiva
cabimentação". Para materializar esta norma de natureza imperativa
este Tribunal publicou na I Série do Diário da República a Resolução n.°
8/03, de 21 de Outubro.
E neste sentido, o art.° 8.° da Resolução n.° 1/02 deste Tribunal
publicado na II Série n.° 1 de 7 de Janeiro, dispõe que: "A informação
de cabimentação, necessária à verificação da cobertura orçamental
da despesa resultante do acto ou contrato a visar, deve ser aposta no
documento a submeter a visto e respectivo duplicado e prestado pelos
serviços de contabilidade competentes".
b)- O contrato foi assinado em 24 de Dezembro de 2003, tendo no entanto, o
oficio do organismo a solicitar o visto dado entrada na Contadoria Geral
deste Tribunal, apenas a 02.04.2004.
c)- Solicitado por este Tribunal, elementos complementares necessários à
atribuição do visto (informação sobre a realização de concurso público),
justificou o requerente que o contrato foi celebrado com preterição do
concurso público, com fundamento no disposto na alinea c) do n.° 1 do
art.° 35.° e nas alíneas c) e d) do n.° 1 do artigo 36 e ainda no facto "da
continuação de uma relação contratual já existente há mais de quatro
anos entre o Governo e as contratadas".
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d)- Refere a cláusula 5.' do contrato que este tem a duração de 12 meses
contados a partir de 01 de Janeiro de 2004 e termina a 31 de Dezembro
do mesmo ano.
3- Diante dos factos expostos, importa apreciar o seguinte:
a)- Como resulta do processo, mais precisamente na já citada cláusula 5.'
do contrato, presume-se que este começou já a produzir os seus efeitos,
o que é proibido pelo n.° 6 do art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Isto significa, que já passou o momento adequado em que deveria ocorrer
a fiscalização preventiva.
Sendo preventiva a fiscalização, ela deve ocorrer antes da sua execução.
Para tanto, os serviços interessados devem submeter o acto à fiscalização
do Tribunal de Contas antes da produção de efeitos.
b)- Relativamente à falta de concurso público, a requerente justifica
que é devido ao facto do presente contrato ser a continuação duma
relação contratual já existente há mais de quatro anos e que devido às
circunstâncias próprias da guerra que se vivia, não era conveniente nem
prudente, que um contrato dessa natureza fosse realizado na base dum
concurso público.
Embora se compreenda a fundamentação apresentada, certo é que o presente
contrato, já não está a ser celebrado dentro do quadro que presidiu aos
anteriores.
Sendo a obrigatoriedade do concurso resultante dum imperativo legal, os órgãos
da administração devem respeitá-lo, pois não cabe dentro dos seus poderes
discricionários, afastar o incumprimento desta norma imperativa.
O contrato em análise, deveria ter sido precedido de concurso público,
salvaguardando-se os princípios que presidem à ideia de concurso — o da igualdade
de oportunidades e o da transparência da administração.
Portanto, a assinatura do contrato sem a realização do concurso público é causa
suficiente para a recusa do visto por este Tribunal.
Por outro lado, o estabelecimento dum contrato sem o visto prévio do Tribunal,
sujeita o seu responsável a uma sanção nos termos do artigo 28.° da Lei 5/96, de
16 de Abril.
Mas, tratando-se de um 1.° contrato submetido a visto pelo Ministério da
Comunicação Social, e dado o carácter pedagógico que nesta fase este Tribunal
resolveu adoptar, decidem os juízes em sessão diária de visto, excepcionalmente
,em não relevar as irregularidades apontadas e em conceder o visto ao contrato
mencionado, recomendando no entanto, que nas suas actividades futuras,
cumpram escrupulosamente o previsto na Lei.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 06 de Julho de 2004
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A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias

A Juíza ConselheiraAdjunta
Ana Chaves
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Resolução n.° 040/2004
Processo n.° 411/FP/03
1- À Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas, foi submetido pelo Excelentíssimo
Senhor Director Geral dos Caminhos de Ferro de Moçamedes, o Contrato de
Fiscalização a celebrar entre o Caminho de Ferro de Moçamedes — U.E.E. e
a Sociedade Angolana de Projectos, Soapro, Lda.
O referido contrato tem como objecto a execução dos trabalhos de fiscalização
de obras de reabilitação nos Kms 292, na Olivença-Lubango; nos Kms 76 e 77
(Pontões), no Caraculo-Namibe; nos Kms 3 e 15 (Pontões sobre os rios Giraúl e
Bero) no Namibe; nos Kms 3,183 e 198, no Namibe e Humbia.
2- Com interesse para a decisão a proferir, resultam dos documentos juntos ao
processo os seguintes factos:
a)- No Oficio N.° 092/GAB DIR/CFM/2003,de 30/12/2003, em que a Direcção
dos Caminhos de Ferro do Namibe solicita o visto a diversos contratos de
empreitada para a reabilitação dos C.F.M., consta, entre eles, o Contrato
em análise onde se refere que "A SOAPRO por ser uma Empresa de
Fiscalização e Consultoria em projectos de construção civil ao C.FM.,
orientada pelo Ministério da tutela, foi convidada para a fiscalização
dessas obras de reabilitação expedita".
b)- O C.F.M. refere ainda no mesmo Oficio que "Por outro lado a Empresa
dos Caminhos de Ferro de Moçamedes, vive problemas de natureza
humana altamente qualificada, sobretudo na área de construção civil,
por esta razão a Empresa SOAPRO encontra-se já a assessorar nesta
matéria o CFM, para se evitarem possíveis falhas técnicas na ausência
de uma vistoria competente na matéria."
c)- No n.° 3 do Contrato, a empresa fiscalizadora considera os honorários
fixos no valor de 7% sobre o valor de cada obra, acrescido de um factor
de correcção de 1.8 em função da distância à sede.
d)- Em função deste factor de correcção, a taxa dos referidos honorários
passou a representar cerca de 12,6% do valor de cada obra;
e)- Por se considerar uma taxa extremamente elevada e sem qualquer
fundamentação legal, oficiou este Tribunal a Sua Excelência o Senhor
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Ministro dos Transportes, (31.04) através do despacho cotado a fls20, no
sentido de proceder à revisão da referida taxa;
f)- Somente a 05 de Julho do corrente, o Gabinete de Sua Excelência o
Senhor Ministro dos Transportes remete a este Tribunal "para os devidos
efeitos" a nova Proposta apresentada pela empresa fiscalizadora;
Analisada a referida proposta, verificou este Tribunal que a empresa
apresenta de forma aleatória — uma vez que não se sabe que critérios
estiveram na base de cálculo dos honorários — uma nova taxa fixada
agora em 9% sobre o valor de cada obra.
g)- No Contrato inicial, a Soapro propunha os honorários "considerados
fixos no período indicado pelos empreiteiros no valor de 7% sobre o valor
de cada obra", e "a aplicação de um factor de correcção em função da
distância à sede".
h)- Não existindo lei permissiva para a aplicação desse factor de correcção,
entende este Tribunal e tem sido jurisprudência desta Câmara, que o
valor da fiscalização não deve ser superior a 5% do valor do contrato, de
acordo com o Despacho n.° 25/72, de 01 de Setembro.
3- Diante dos factos expostos, importa apreciar o seguinte:
a)- Não tendo sido realizado concurso público, conforme o disposto no n.° 1
do artigo 34.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, torna impossível a
este Tribunal emitir juízos de valor;
b)- Com o concurso, para além de, tendencialmente, obter-se a melhor
proposta, salvaguarda-se os princípios da igualdade de oportunidades e
o da transparência da administração.
Ora, o pressuposto de que haverá vantagem na celebração do contrato
com a empresa Soapro, não poderia ter sido, como foi, a adjudicação por
ajuste directo, que carece de base legal.
c)- O concurso é por definição, a forma por excelência de seleccionar o
adjudicatário em matéria de contratação pública;
E os procedimentos para a contratação relativa à prestação de serviços
e aquisição de bens, encontram-se espelhados no n.° 1 do artigo 31.° do
Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.
Portanto, a celebração de contratos sem a realização do concurso público
é causa suficiente para a recusa do visto por este Tribunal.
d)- Por outro lado, como resulta do processo, a empresa Soapro encontrase já a "assessorar nesta matéria os CFM' Este elemento leva-nos a
presumir que o contrato esteja já a produzir efeitos, antes da obtenção
do visto do Tribunal de Contas, o que é expressamente proibido pelo n.°
6 do art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
O estabelecimento dum contrato sem o visto prévio do Tribunal, sujeita o seu
responsável a uma sanção nos termos do art.° 28.° da Lei n.° 5/96, de 16 de
Abril.
4- Assim, e pelos fundamentos expostos, o processo em causa não reúne os
requisitos legais passíveis de merecer o visto, pelo que os juízes do Tribunal
de Contas, reunidos em sessão diária de visto decidem:
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Decisão
Recusar o visto
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 12 de Julho de 2004
A Juíza Conselheira Relatora
Conceição Dias

A Juíza Conselheira Adjunta
Ana Chaves
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Resolução n.° 041/2004
Processo ri." 029/FP/04
Nos termos e para os efeitos do art.° 2.° n.° 2, do art.° 6.° n.° 1 alinea c) e do art.° 8.°
n.°8 1 e 3 ambos da Lei n.° 5/96 de 12 de Abril, cumpre apreciar da conformidade
legal e cabimentação orçamental do Acordo de Financiamento Principal remetido
pelo Ministério das Finanças e que deu origem ao presente processo de fiscalização
preventiva.

A. Conformidade Legal
1.

2.

3.

4.

B.

O Acordo em apreço analisado sob o ponto de vista formal e substancial não
encerra qualquer irregularidade ou ilegalidade que afecte ou possa vir a
afectar, a sua validade e eficácia jurídicas, tendo sido considerado o parecer
do Ilustre Procurador Geral da República.
Com excepção dos Contratos Comerciais, fica o Ministério das Finanças
dispensado de remeter, para apreciação deste Tribunal, os demais
documentos relacionados com o referido Acordo na medida em dele emergem
e estão condicionados pelo que este dispõe, sem acrescer responsabilidade
financeira para o Estado.
Estão conformes e satisfatoriamente elaborados, os Certificados emitidos
pelo Conselho de Ministros, no sentido da legalidade da sua aprovação e da
rectificação dos seus termos essenciais e delegação de poderes verificada.
Nos termos da legislação aplicável (art.° 4.° da Lei n.° 29/03 de 30 de Dezembro
e art.° 5.° da Lei n.° 16/02 de 5 de Dezembro) tinha o Senhor Ministro das
Finanças competência delegada da Assembleia Nacional e do Governo, para
negociar e outorgar o referido Acordo.
Cabimentação Orçamental
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A outorga do referido Acordo cria uma situação de dívida fundada a par
da obrigação acrescida do Estado suportar através do Orçamento Geral
do Estado, o diferencial de 10% não financiado, no âmbito de cada um dos
contratos comerciais que vierem a ser assinados.
Considerando que o referido Acordo foi assinado pelo Senhor Ministro das
Finanças, entende este Tribunal que tal facto representa implicitamente,
um compromisso de cobertura orçamental do montante correspondente a
todos e a cada um dos futuros contratos comerciais.
Apesar disso, não fica dispensada a remessa do despacho de cabimentação
orçamental emitido pelo Ministério das finanças, conjuntamente com os
contratos comerciais a que diga respeito sempre que estes forem submetidos
à fiscalização preventiva deste Tribunal.
C. Contratos Comerciais
Estando os futuros contratos comerciais a celebrar entre os Fornecedores
chineses e as Entidades públicas angolanas, intimamente relacionados com o
presente Acordo, importa sobre o assunto, tecer as seguintes considerações:
1. A remessa dos documentos destinados à instrução dos processos de
fiscalização preventiva daqueles contratos comerciais, devem respeitar
a legislação aplicável e em especial, a Resolução n.° 1/2002/TC da 1.a
Câmara publicada no DR n.° 1 II Série de 7/1/2003.
2. Constituem documentos essenciais a serem remetidos ao Tribunal de
Contas os seguintes:
a)- Um exemplar do Contrato Comercial incluindo a totalidade dos
seus anexos;
b)- O respectivo Acordo de Financiamento Individual, de acordo com o
Anexo I ao Acordo Principal e com observância do art.° 5.° n.° 2 e art.
° 6 deste Acordo;
c)- Despacho de homologação do Ministro da Tutela, incluindo
delegação de poderes se for esse o caso;
d)- Despacho de cabimentação Orçamental do Ministro das Finanças
relativo aos 10% que serão suportados pelo orçamento Geral do
Estado.
3. Da conjugação do art.° 13.° n.° 1 e n.° 2 e art.° 15.° n.° 1 alíneas i) e h)
entre outros, parece não resultar qualquer constrangimento a que os
futuros contratos comerciais respeitem a legislação em vigor no nosso
país, o que se espera ver consagrado nas clausulas contratuais dos
referidos contratos comerciais.
D. Decisão
Por todo o exposto é concedido VISTO FAVORÁVEL ao Acordo de Financiamento
Principal apreciado no âmbito deste processo de fiscalização preventiva, estando
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o requerente dispensado do pagamento de emolumentos, em consequência do
disposto no art.° 3.° n.° 2 do Decreto (CM) n.° 24/01 de 12 de Abril.
Notifique-se Sua Excelência o Senhor Ministro das Finanças.
Notifique igualmente o Ministério Público.
EMITA-SE CÓPIA CERTIFICADA da presente Resolução com todas as páginas
seladas e rubricadas e remeta-se, por Oficio, ao Senhor Ministro das Finanças, a
fim de o habilitar ao cumprimento do disposto na alínea g) do n.° 1 do art.° 5.° do
Acordo de Financiamento Principal.
CUMPRA-SE com carácter de urgência.
Luanda aos 19 de Julho de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana chaves
A Juíza Conselheira Adjunta
Conceição Dias
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Resolução n.° 042/2004
Processo n.° 030/FP/04
1-

Por Sua Excelência o Senhor Ministro dos Correios e Telecomunicações,
foram remetidas a este Tribunal para efeitos de obtenção de visto, duas
minutas de contratos a celebrar entre o Ministério dos Correios e
Telecomunicações, e as empresas Coinda, e Encisa, para a prestação de
serviços de decoração, fornecimento e montagem de mobiliário de escritório
e clássico nas instalações do Palácio das Comunicações.

2-

São os seguintes os factos que resultam dos documentos que integram o
processo:

Por despacho de Sua Excelência o Senhor Ministro dos Correios e Telecomunicações
(27.02.02), foi criada a Comissão de Acompanhamento das Obras do Palácio.
A referida Comissão procedeu em Janeiro de 2003, à selecção de empresas para
o fornecimento de mobiliário de escritório.
Terminada essa primeira fase, a Comissão foi extinta e em seu lugar foi criada a
Comissão de Abertura e de Análise das Propostas, conforme Despacho do Senhor
Ministro dos Correios e Telecomunicações (fls. 69-A).
Nesse âmbito, endereçou ofícios — convites às empresas Ecil, Encisa, MongoVunda, Tec, Atelier, Famo e Mange, que apresentaram as suas propostas, tendo
todas elas sido admitidas ao concurso.
Assim, em 19 de Março, a referida Comissão procedeu à abertura das propostas.
Nessa reunião, procedeu-se apenas ao registo das propostas em termos de valor,
sem qualquer exame formal das mesmas (fls. 42).
Em Fevereiro de 2004, a Comissão procedeu a abertura de novo concurso, mas
agora para o fornecimento de mobiliário e equipamento de decoração para as
áreas nobres do Palácio (fls. 19A).
Foram endereçados ofícios — convites às anteriores empresas incluindo a
Coinda.
Das oito empresas convidadas, apenas cinco apresentaram as suas propostas,
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tendo todas elas sido admitidas ao concurso.
A 8 de Abril, a referida Comissão reuniu-se para apreciação das propostas
referentes aos dois concursos.
A avaliação foi efectuada por um consultor — que também integrava a Comissão
de Avaliação, cujos critérios encontram-se reflectidos no Quadro de Avaliação de
fls. 12-A.
De acordo com o referido Quadro, foram considerados nove critérios de avaliação,
sendo o preço o de maior importância, com a pontuação máxima (10%).
Aplicadas as ponderações percentuais correspondentes a cada critério, a
classificação ficou assim ordenada:
Mobiliário de escritório: 1- lugar — Encisa.
Mobiliário clássico: 1- lugar — Coinda.
3- Questão Prévia
Apreciado o expediente, constatamos estar em falta os seguintes elementos:
- O despacho ou deliberação da entidade competente para abertura dos
concursos.
- O Caderno de Encargos.
- O documento comprovativo do cumprimento das contribuições para a
Segurança Social.
4- O Direito:
À luz das disposições do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, constatamos ter
a entidade adjudicante optado pela realização do procedimento de concurso
limitado sem apresentação de candidaturas (art.° 87.°).
Dispõe o n.° 1 do art.° 7.° do Decreto acima referido que " A decisão ou
deliberação de contratar, incluindo a escolha do procedimento prévio,
cabe à entidade competente para autorizar a respectiva despesa" e o n.° 2
enumera as entidades competentes para autorizar as despesas tendo em conta a
tabela de limites de valores anexa ao referido Diploma.
Nos termos do art.° 32.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, é o valor do
contrato que determina o tipo de procedimento.
O concurso limitado é aquele em que somente podem ser admitidos a apresentar
propostas, as entidades seleccionadas pelo órgão administrativo adjudicante
— concurso limitado por prévia qualificação — ou as entidades convidadas pelo
órgão adjudicante de acordo com o conhecimento e a experiência que tenham
daquelas entidades — concurso limitado sem apresentação de candidaturas.
De acordo com o n.° 1 do art.° 34 do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, em
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regra, o concurso reveste a forma de concurso público, podendo adoptarse a forma de concurso limitado por prévia qualificação, quando a complexidade
técnica ou o montante envolvido exijam uma pré-avaliação das capacidades
técnicas, comerciais, financeiras e administrativas dos concorrentes.
O art.° 79.° que define o regime deste tipo de procedimento remete-o, com as
devidas adaptações, para as disposições que regulam o concurso público. Da
conjugação destes dois artigos, resulta que este procedimento inicia-se com a
publicação na III.a série do Diário da República e em mais de uma vez num jornal
de grande circulação no País, de um anúncio de admissão de candidaturas — (cf.
art.° 8.°).
Ao regime do concurso limitado sem apresentação de candidaturas é aplicável
o disposto para o concurso limitado por prévia qualificação com algumas
especialidades e, ao que aqui nos interessa, o anúncio é substituído por
comunicação mediante circular às entidades convidadas, com as informações do
artigo 85.
As regras do DireitoAdministrativo sobre a formação dos contratos administrativos,
são regras muito apertadas que demonstram que a administração pública
está sujeita a restrições e sujeições muito maiores do que impendem sobre os
particulares em geral, no âmbito do Direito Privado.
Subjacente a esta regulamentação, está algo essencial no processo de concurso:
o legislador pretendeu por essa via assegurar que a entidade adjudicante torne
público previamente tudo aquilo que irá fazer, a maneira como irá decidir e o que
se passará até ao momento da decisão.
Atendendo ao valor da despesa envolvida, o procedimento legalmente exigível
seria o concurso público ou limitado com publicação de anúncio, e não o concurso
limitado sem apresentação de candidaturas.
O preâmbulo do Decreto que atrás fizemos referência, põe a tónica na realização
de procedimentos que precedem a realização das despesas (concurso público,
concurso limitado por prévia qualificação, por negociação e ajuste directo), de
modo que as entidades que terão de aplicar as regras possam conhecer, com rigor
e simplicidade, a sua aplicabilidade a cada despesa.
Agindo nos termos em que agiu, o Ministério dos Correios e Telecomunicações
não procedeu em conformidade com o espírito do citado Decreto.
Apesar da Administração poder actuar sob formas privadas, não se tornam
efectivamente pessoas privadas, pelo que, a formação da sua vontade contratual
obedece a princípios e regras de direito administrativo, nomeadamente a
prossecução do interesse público, o princípio da legalidade, a vinculação a regras
procedimentais e outras.
A competição conduz à inovação, à eficiência e aos mais baixos custos.
Sobre o caderno de encargos, refere o n.° 1 do art.° 41.°, que é o documento que
contém, ordenado por artigos numerados, as cláusulas jurídicas e técnicas, gerais
e especiais, a incluir no contrato a celebrar.
Ora, o documento junto ao processo, refere-se às especificações técnicas do
material, não se tratando portanto de um caderno de encargos.
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Relativamente à cobertura orçamental, o n.° 3 do artigo 4.° do Decreto n.° 8/03,
de 28 de Fevereiro, refere que: "os contratos para efectivação de despesas devem
conter cláusulas sobre a existência de cobertura e só podem ser firmados após a
respectiva cabimentação"
E neste sentido, o artigo 8.° da Resolução n.° 1/02 deste Tribunal, publicado na II
Série n.° 1, de 7 de Janeiro, dispõe que A informação de cabimentação necessária
à verificação da cobertura orçamental da despesa resultante do acto ou contrato
a visar, deve ser aposta no documento a submeter a visto e respectivo duplicado e
prestado pelos serviços de contabilidade competentes".
5 - Decisão
Não obstante tudo quanto se expôs, considerando a postura pedagógica que
este Tribunal resolveu adoptar nesta primeira fase do seu funcionamento, os
juízes, reunidos em sessão diária de visto decidem conceder o visto aos contratos
mencionados, com a recomendação de que nas suas actividades futuras cumpram
rigorosamente a lei.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 22 de Julho de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
A Juíza Conselheira Adjunta
Ana Chaves
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Pela Exma. Sra. Secretária Geral do Ministério das Finanças, foi submetida à
Fiscalização Preventiva do Tribunal de Contas, a minuta de contrato a celebrar
entre o Ministério das Finanças e a TELECOM — Empresa de Telecomunicações
de Angola E.P. para a prestação de serviços de comunicações.
O contrato é de USD 880.128,57 e um período de execução de doze meses.
Considerando que:
1-

O artigo 32 — do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro define o tipo de
procedimento em função do valor do contrato

2-

Atento o valor do contrato, o procedimento a seguir seria o do concurso
público ou limitado por prévia qualificação.

3-

Não se verificam os pressupostos para o ajuste directo.

4-

O cronograma de tarefas e o escalonamento dos pagamentos, permite-nos
concluir que o projecto terá abrangência em mais de um ano económico, o
processo deveria ter sido instruído nos moldes definidos pelo artigo 16 — da
Resolução n.° 1/2002/1.a Câmara, de 7 de Janeiro de 2002 (Instrutivo do
Tribunal de Contas).

5-

Para cedência do visto é imperioso que se apure a disponibilidade financeira
existente na rubrica orçamental, não sendo suficiente a simples referência
genérica.

Decisão:
Pelo exposto, os juízes reunidos em sessão diária de visto, decidem pela sua
recusa.
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Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 3 de Novembro de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
A Juíza Conselheira
Ana Chaves
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Resolução n.° 053/FP/2004
Processo n.° 073/FP/04
Foi submetido à Fiscalização Preventiva deste Tribunal de Contas, a minuta de
contrato de consultoria a celebrar entre o Ministério das Finanças e a firma GPC
- Consultores Associados, Lda., para a continuidade dos trabalhos de prestação de
serviços de consultoria em estudos de acompanhamento da politica económica.
O contrato no montante de USD 540,000.00, tem a duração de doze meses e fixou
o início da produção de efeitos a partir de 1 de Junho.
Entretanto, só a 17 de Agosto o expediente deu entrada nos Serviços deste
Tribunal, pressupondo-se que já começou a produzir efeitos financeiros, o que de
todo a Lei não consente - Artigo 8.° n.° 6 da Lei 5/96 de 12 de Abril.
Dos documentos juntos ao processo, resultam os seguintes factos com interesse
para a decisão a proferir:
1- Em 2001 foi celebrado o primeiro contrato entre os intervenientes supra
citados.
2- Na sequência desse contrato (2001), foram celebrados em 2002 e 2003 novos
contratos, para continuidade dos trabalhos que vinham sendo efectuados
desde 2001.
3-

Nenhum dos anteriores contratos foi submetido a visto do Tribunal de
Contas, o que contraria frontalmente o disposto no 11.° 6 do artigo 8.° da Lei
5/96 de 12 de Abril, incorrendo os seus responsáveis em multas previstas no
artigo 28.° da mesma Lei.

Considerando que:
1- Não consta do processo o acto administrativo (Despacho do Ministro) que
autoriza a continuidade do contrato com a firma de consultores GPCConsultores Associados.
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3- O processo não foi instruído nos moldes definidos pelo Artigo 8.° da Resolução
n.° 1/200211.a Câmara, de 7 de Janeiro de 2003 (Instrutivo do Tribunal de
Contas), pelo que não permite apurar a disponibilidade financeira existente
na rubrica orçamental.
Decisão:
Pelo exposto, os juízes reunidos em sessão diária de visto, decidem pela recusa do
visto à minuta de contrato em apreço.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 3 de Novembro de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
A Juíza Conselheira
Ana Chaves
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Resolução n.° 055/FP/04
Processo n.° 0192/FP/04
À Fiscalização Preventiva do Tribunal de Contas foi submetida pelo Exmo.Senhor
Presidente do Conselho de Administração da Endiama Pesquisa & Produção,
o acordo de assistência financeira para uma linha de crédito de, até USD, 100
milhões para os vários projectos da Empresa.
O pedido está correcto e o Tribunal é competente nos termos do artigo 8.° da Lei
n.° 5/96, de 12 de Abril, pelo que, aceite o pedido, passa a analisá-lo da seguinte
forma:
Questão Prévia
Pela leitura dos Decretos do Conselho de Ministros n.°5 39/03, de 27 de Junho e
39/99 de 3 de Dezembro, as empresas Endiama Pesquisa & Produção S.A.R.L
(Endiama P&P, S.A.R.L) e a Sociedade de Comercialização de Diamantes de
Angola, S.A.R.L (SODIAM, S.A.R.L) são constituídas exclusivamente por capitais
públicos.
Assim sendo, as regras que devem reger a sua actuação são as ditadas pela Lei n.°
9/95 de 15 de Setembro e não, a das sociedades comerciais, como se apresenta.
Esta diferença de regimes tem influência nos documentos apresentados. Mas,
como não compete a este tribunal analisar as irregularidades da constituição
dessas Empresas, sob reserva, analisaremos o pedido formulado de acordo com o
regime em que as empresas se apresentam.
O pedido
As fls. — e — são constituídas pela acta da La reunião da Assembleia-Geral de
accionistas em que a Endiama E.P é detentora de 99% das acções, da Endiama
P.&P; S.A.R.L, em que deliberou, no que interessa para o presente processo.
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"Recomendar ao Conselho de Administração da Endiama P&P, para sob
orientação dos accionistas identificar e negociar junto de instituições financeiras
nacionais e internacionais e potenciais parceiros do ramo, investimentos e a
criação de todas as condições necessárias ao início, a curto prazo, das actividades
de prospecção e subsequente produção de diamantes."
Pretendem pois os accionistas que o Conselho de Administração da Endiama
P&P, consiga junto de instituições financeiras, captar os recursos necessários
para o desenvolvimento das actividades que se prol:Joe realizar.
Com base nessa deliberação, foram feitos contactos com algumas instituições
financeiras, no qual optou-se por preferir a proposta apresentada pela AMF/
BHP, justificando a preferência pelo facto de "a proposta da AMF/BHP mostrarse mais atractiva, pois, apesar de as taxas de juros propostas serem mais
elevadas em relação às do BFA, verifica-se um serviço da dívida relativamente
menos agravante, justificado não só pela flexibilidade da incidência das taxas
de juro sobre os valores utilizados, como também no alargamento do período de
reembolso e no beneficio do período de graça na fase de prospecção."
A fls. 8 e 9, mais precisamente o ponto 4 do acordo, impõe que o BNA certifique
para validade, cópia do presente acordo e demais contratos específicos que vierem
a ser assinados.
Decisão
Não consta entretanto do processo nenhuma posição do BNA sobre este facto,
o que é de extrema importância pelo papel que há-de desempenhar em todo o
processo.
Por outro lado, verifica-se pela minuta do acordo, que a Endiama E.P é um dos
assinantes, não se percebendo em que qualidade o faz, na medida em que a
Endiama P&P tem personalidade jurídica própria.
Pelo exposto, e dada a ausência dum pronunciamento do BNA a quem é atribuído
um papel fundamental para validade do acordo, não está este tribunal em
condições de atribuir o visto e por isso em sessão diária de visto, decide-se pela
sua recusa. Sem prejuízo de, corrigindo as questões essenciais, voltar a analisar
o pedido.
Notifique-se
São devidos emolumentos (mínimo)
Luanda, 1 de Novembro de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
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Resolução n.° 057/2004
Processo n.° 140/FP/04
A Enana-EP submeteu à fiscalização prévia um contrato de aquisição de bens
celebrado com a empresa THALES-AIR TRAFFIC MANAGEMENT, no valor de
USD 4.459.218,00.
O contrato tem como objecto a aquisição e montagem de cinco sistemas solares
CVOR/DME na FIR (Região Informação de Vôo).
Nos documentos enviados constata-se que foi criada a comissão de avaliação
das propostas e foram dirigidos ofícios-convites às empresas LR AVIONICS
TECNOLOGY, MOTOCOM e THALES ATM, tendo sido elaborado parecer
técnico da avaliação das propostas dos concorrentes.
A escolha do contratante privado recaiu sobre a empresa THALES ATM, tendo
relevado o seu vasto curriculum, que o torna uma das maiores na indústria
aeronáutica e pelo facto de ter apresentado uma proposta de financiamento.
Apreciando;
A folha dois do processo, verifica-se que o tipo de procedimento adoptado foi o
concurso limitado, sem apresentação de candidatura.
A escolha do co-contratante, deve obedecer a normas que indicam o critério dessa
mesma escolha e fixam o procedimento a desenvolver para o efeito, vigorando no
entanto, o primado do concurso público.
Nos termos do art.° 32.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro o valor é um
dos elementos determinantes da escolha do tipo de procedimento.
Através do Despacho n.° 111/99 de 16 de Julho foi feita uma actualização dos
valores monetários, que entretanto não teve continuidade ao longo dos anos, em
consequência das correcções monetárias que têm sido operadas.
O facto dessa tabela não ter sido regularmente actualizada, cria enormes
embaraços aos operadores que dela recorrem e dificulta a análise da
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escolha do tipo de procedimento adoptado.
Por esta razão, este Tribunal enquanto se mantiverem desactualizados
os valores, aceitará os tipos de procedimentos definidos pelo contratante
desde que se mostrem razoáveis e dentro do espírito do regime do
Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro.
Considerando o procedimento adoptado, constata se nos autos com maior
relevância o seguinte:
• Não foi feita a publicação do anúncio ou a comunicação mediante circular às
entidades convidadas (art.° 87.° n.° 2).
A publicação do anúncio visa o respeito pelos princípios da transparência, da
publicidade, da igualdade e da concorrência.
E no caso concreto, tem particular relevância na análise da atribuição do visto
porque um dos factores que pesou na escolha da empresa Thales, foi o facto de
esta ter apresentado uma proposta de financiamento.
A falta de publicação de anúncio não nos permite dizer se todos os concorrentes
tinham conhecimento da relevância desta cláusula. Se os outros não tinham
conhecimento, então, as partes não concorreram em idênticas circunstâncias,
ferindo o princípio da igualdade e da transparência.
• De acordo com a lei, o número de convidados seleccionados não deve ser
inferior a cinco. No entanto, só foram expedidos ofícios-convites a três
empresas, cujos oficios não foram elaborados de acordo com o artigo 85.° do
referido Diploma.
• Em todo o concurso haverá sempre um programa de concurso e um Caderno
de encargos. Na documentação enviada consta o documento denominado
TOR- "Termos de Referência" que no ponto três refere o que se transcreve:
"Os presentes TOR, constituem um documento de orientação que permita
à empresa concorrente, preparar uma proposta com vista a fornecimento e
instalação de cinco ao estações CVOR/ DME em diferentes localidades dentro da
FIR de Luanda num sistema chave na mão. Nesta conformidade, este documento
constitui o instrumento para a selecção da proposta que oferecer as melhores
condições."
Apesar de terem apelidado o documento de "Termos de Referência", pelo seu
conteúdo e forma, pensamos tratar-se do Programa de Concurso, pois, na
doutrina, o programa de concurso é tratado como um regulamento, uma vez que
nele se inscrevem de forma imperativa, os termos e as formalidades do processo
adjudicatório.
Nos pontos 5.10, 5.11 e5.12 do referido documento, não consta os critérios que
presidiram à adjudicação por ordem decrescente de importância. A folhas seis do
"Parecer Técnico" o único critério adjudicatório a que se faz referência é o preço.
Por sua vez, o Caderno de Encargos não consta dos elementos enviados e
solicitados pela direcção dos serviços técnicos deste Tribunal.
O caderno de encargos aparece na lei como o "documento que contém, ordenado
por artigos enumerados, as cláusulas jurídicas e técnicas gerais e específicas, a
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incluir no contrato a celebrar.
•
O documento denominado "Parecer Técnico" elaborado pela comissão de
avaliação, pelo conteúdo, trata-se do relatório da referida comissão
apesar de não ter sido elaborado como previsto nos art.c's 65.° e 68.° do já
citado diploma legal.
Neste plano, cabe à comissão de apreciação, valorar e graduar as propostas
segundo os critérios de adjudicação, emanados no programa de concurso e no
caderno de encargos, tendo em atenção o peso das diversas especificações técnicas,
económicas financeiras e organizativas, que cada um dos candidatos menciona.
Assim sendo, apesar de ter havido concurso, a empresa violou os princípios
estruturantes que regem as normas concursáis, nomeadamente o princípio da
publicidade, da legalidade que são suficientes para inquinar todo o processo
em qualquer fase da tramitação e consequentemente, o acto final, com base em
violação da lei.
Porém e a título excepcional, não relevaremos as irregularidades acima
apontadas, recomendando entretanto, que, no futuro, sejam sanadas, cumprindose escrupulosamente as disposições que regem os procedimentos concursáis.
Pelo exposto, em sessão diária de visto decide-se em conceder o visto ao
contrato.
Notifique-se
Ministério Público
Conhecimento ao Sr Ministro das Finanças
São devidos emolumentos
Luanda, aos 10 de Novembro de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Processo n.° 212/FP/04
I- Relatório
1.

2.

Pelo oficio n.° 470/GPCA/2004 de 22 de Outubro, o Presidente do Conselho
de Administração do Porto de Luanda, remeteu a este Tribunal a minuta do
contrato a celebrar entre o Porto de Luanda — EP e a Firma Demag Granes
& Components (PTY) Ltd., no valor de Euros 3,972,937.00 (três milhões,
novecentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e sete Euros, para a
reabilitação de cinco guindastes, pertença do Porto de Luanda.
O contrato terá duração de 56 semanas, contadas da data da entrada em
vigor do mesmo, que se verificará após assinatura por representantes das
partes e o pagamento de 25% do valor do contrato

II- Os Factos
São os seguintes factos com interesse para a decisão:
1. O acto sujeito à fiscalização preventiva é o contrato celebrado entre o Porto
de Luanda e a firma Demag para a reabilitação de cinco guindastes pelo
valor de 3.972.937,00 Euros.
2. O contrato referido no número anterior foi celebrado com preterição do
concurso público, invocando para tanto o Porto de Luanda, que a sua não
realização deveu-se à inexistência no País, de empresas da especialidade e
tecnologias actuais para aquele tipo de equipamento, facto que levou a optar
pelo fabricante Demag, sedeado na Africa do Sul.
3.

A adjudicação do contrato teve por base a Proposta apresentada pela
firma contratada, cujo valor resultou da inspecção visual feita pelos seus
engenheiros.
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III- Apreciando
Diante dos factos expostos importa apreciar o seguinte:
1. O Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, refere que os contratos sejam precedidos
de concurso público ou de concurso limitado, salvo nos casos em que a Lei
permita o ajuste directo ou a dispensa de concurso e esta seja decidida pela
entidade competente.
2. Atento o valor do contrato, o procedimento legalmente exigível seria o
concurso público ou limitado sem apresentação de candidaturas em que "o
convite para apresentar propostas é feito de acordo com o conhecimento que
a entidade adjudicante tenha dos prestadores de serviços e fornecedores de
bens" (n.° 4, art.° 31.° Dec. n.° 7/96).
3. O ajuste directo é permitido nos termos do art.° 35.° n.° 1 alínea c) do Dec. n.°
7/96, de 16 de Fevereiro.
4. Este Decreto não foi observado no caso em análise, embora o Porto de Luanda
tenha justificado, alegando que a não realização do concurso público, deveuse ao facto de, no País, não existir empresas de especialidade e tecnologias
actuais para este tipo de equipamento.
5. Na verdade, este argumento só serve para justificar a não realização de
concurso público a nível nacional, mas não impede a realização do concurso
público internacional
6. A falta de concurso constitui uma violação grave à legislação actual e motivo
suficiente para a recusa do visto.
Decisão:
Por esta razão indefere-se o pedido, recusando o visto ao referido contrato.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 28 de Dezembro de 2004
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
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Nos termos e para os efeitos do artigo 2.° n.° 2, do artigo 6.° n.° 1 alínea c) e
do artigo 8.° n.°9 1 e 3, todos da Lei n.° 5/96 de 12 de Abril, cumpre apreciar
da conformidade legal e cabimentação orçamental dos contratos remetidos pelo
Ministério do Interior e que deram origem aos processos de fiscalização analisados
em sessão diária de visto.
I. Os Factos
Dos processos resulta apurada a seguinte factualidade com interesse para a
decisão a proferir:
Através da notas 792 e 794, ambas de 1 de Setembro de 2004, a Direcção de
Planeamento e Finanças do Ministério do Interior solicita a concessão de visto aos
contratos relacionados com a aquisição de diversos meios do programa alimentar
e de potenciação, destinados aos efectivos do MININT/C.G.P.N.
Nos termos do n.° 5 do art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril, a Direcção dos
Serviços Técnicos do Tribunal, solicitou à referida Direcção, através do oficio n.°
110, de 28 de Setembro de 2004, os seguintes elementos adicionais:
• Nota de cabimentação;
•

Despachos autorizadores do Sr Ministro do Interior que autorizem a
realização das despesas e a consequente abertura ou dispensa da realização
de concurso público;

•

Informação relativa aos concursos com empresas estrangeiras ou
relativamente ao acesso das mesmas aos contratos;
O programa de modernização e desenvolvimento da Policia e o cronograma
de execução financeira.

•

3. Em resposta, inserida no Memorando a fls 21, de 4 de Novembro de 2004, a
referida Direcção esclareceu que:
(...)...0s contratos relacionados com a aquisição de diversos meios do
programa alimentar e de potenciação, destinados aos efectivos do
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MININT/C.G.P.N., inviabilizam a nota de cabimentação, em virtude
da sua execução ser feita directamente pelo Ministério das Finanças,
através de verbas especiais atribuídas ao Ministério do interior, sem
necessidade de emissão preliminar de ordem de saque, pelo Ministério
do interior.
(...) Através de despacho de Sua Excia, o Sr. Ministro do Interior,
emitido sobre um parecer para o efeito, elaborado em 3 de Junho de
2004, foi autorizada a dispensa de realização de concurso público, para
o programa alimentar e de potenciação, nos termos da alínea a) do n.° 1
do art.° 8.° e do art.° 97.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.
(...) Atendendo que a partir do II.° semestre as forças do Minint,
estavam a entrar em ruptura de stock em relação a alguns produtos
alimentares, decidiu-se pela continuação da adjudicação directa das
mesmas empresas solicitadas anteriormente, uma vez que as mesmas
cumpriram com eficiência e integralmente com as suas obrigações.
(...) As verbas de potenciação são verbas especiais para fazer face a
programas de emergência, salvo aquelas que estão destinadas a produtos
alimentares, que normalmente não são objecto de concurso, por serem
produtos específicos e porque também o nosso plano de potenciação
é composto por 49 items diversos, referentes fundamentalmente a
armamento e munições, meios de transporte como os de serviço de
bombeiros, de aquartelamento e de comunicações, que por si inviabilizam
os concursos públicos, pois teríamos que fazer vários concursos específicos
o que seria, inviável dada a urgência que se impõe.
4. Relativamente à cabimentação, pelo oficio 2520 de 25 de Outubro, a Direcção
Nacional do Orçamento informou que as despesas de potenciação das Forças
Armadas e Policia Nacional, estão orçamentadas na unidade orçamental
"Operações Centrais do Tesouro"-fis 26 dos autos.
II. Apreciando
1. A questão nuclear destes processos é a de saber se, os contratos em análise
estão dispensados de realização de concurso.
As despesas isentas de concurso, estão previstas no artigo 8.° alínea a) do Decreto
n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.
De acordo com esta disposição, ponderando e actualizando os limites em moeda
nacional estabelecidos no diploma acima referido, os contratos celebrados pelo
Ministério do Interior não estão dispensados da realização de concurso.
É importante não perder de vista a relevância que tem o concurso público na
realização das despesas públicas.
Por um lado, é um elemento fundamental para se avaliar a transparência e boa
gestão administrativa, na medida em que nos permite verificar que o Estado
procura adquirir produtos em condições que lhe são mais vantajosas e, por
outro, traduz também uma postura de transparência e respeito para com todas
as empresas situadas no território, cumpridoras das suas obrigações fiscais,
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colocando-as em pé de igualdade sem manifestação de favoritismo.
Ao consignar-se em todos os contratos o clausulado que os "contratos serão
renovados, nos mesmos termos e condições, caso o comprador assim o desejar e
haver concordância entre as partes ", está a afastar-se uma importante função
económica que os concursos públicos desempenham, que é a dinamização do
mercado com a entrada de novas empresas.
A escolha do melhor fornecedor, só será possível se a entidade-adjudicante
conhecer as condições propostas por cada interessado no fonecimento, para
comparar as respectivas propostas.
Acresce estarmos perante produtos e prestação de serviços, cujos preços de venda,
nos últimos dois a três anos, vêm sofrendo grandes alterações de valor, por força
da concorrência que paulatinamente vem sendo introduzida no mercado nacional.
Do contributo que cada organismo para o desenvolvimento da concorrência e
não o seu inverso, resultarão avultados ganhos financeiros, entre outros, para o
erário público, bem como para a economia nacional.
Eliminando-se o instrumento concurso, quando o mesmo pode e deve ser
realizado, está-se objectivamente a atrasar as reformas económicas assumidas
como necessárias.
2. O Estado manifesta sempre a sua vontade através da legislação que
produz.
Por esta razão, todos os órgãos do Estado devem obedecer à lei porque só assim
saberemos que estamos a agir em conformidade com a vontade expressamente
manifestada pelo Estado, através dos diplomas legislativos que produz.
Neste sentido, o artigo 23.° do já citado Decreto estipula quais os contratos que
excepcionalmente fogem ao procedimento normal de contratação.
E, para o que nos interessa, só as despesas relacionadas com aquisição de material
de guerra é que caiem nesta excepção e estão sujeitas à regulamentação própria,
nos termos das disposições conjugadas do n.° 2 alínea c) dos art.'s 23.° e 97.° do
mesmo Diploma legal.
Os treze contratos remetidos ao Tribunal não caem no âmbito dos contratos
excepcionados previstos na lei.
Por isso, qualquer que seja o ponto de vista pelo qual se obteve o conjunto
contratual ora em análise, a satisfação de necessidades públicas, a gestão de
recursos públicos têm de ser desenvolvidas segundo a forma de proceder
legalmente prevista, podendo assim concluir-se que os contratos em análise
deveriam ter sido precedidos dos procedimentos concursáis previstos na lei (art.
° 31.°)
É o valor do contrato que determina o tipo de procedimento a seguir (art.° 32.°)
A eventual urgência que possa ter havido com a ruptura dos stocks, não nos demove
de analisarmos os contratos com a objectividade que se impõe, uma vez que a falta
de previsão atempada não pode ser fundamento para agirmos em desobediência
a imperativos legais. E o interesse público prossegue-se programando as tarefas
atempadamente e com respeito pela lei, não ignorando que tinha de remeter os
contratos à fiscalização prévia e que lhes podia ser recusado o visto.
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3. O n.° 3 do artigo 4 do Decreto n.° 8/03, de 28 de Fevereiro, refere que:"os
contratos para a efectivação de despesas devem conter cláusulas sobre
a existência de cobertura e só podem ser firmados após a respectiva
cabimentação."
Tratando-se de uma norma de natureza imperativa não pode ser afastada pelas
partes.
A verificação da cabimentação orçamental das despesas é um condicionalismo da
concessão do visto e a mera referência de que as despesas estão orçamentadas
na Unidade Orçamental "Operações Centrais do Tesouro", não é suficiente
para cumprir a exigência da lei pois, é preciso que se faça prova efectiva da
cabimentação.
4. Pelo exposto, constata-se que os presentes processos encontram-se desde o
procedimento utilizado, fundamentos e ausência de cabimentação orçamental
assentes num grande erro, o que os coloca em desconformidade legal.
Assim sendo e porque é objectivo do visto a verificação da conformidade legal e
da cabimentação orçamental, conclui-se que não estão reunidos os pressupostos
para a sua atribuição.
Inicialmente, o Tribunal adoptou uma postura pedagógica concedendo os vistos
com recomendações, apesar de muitos deles não estarem em condições de ser
concedido o visto.
A exemplo e para o Ministério do Interior foi feita a Resolução n.° 24/03 cujas
recomendações não foram observadas, pois só assim se compreende que voltassem
a ser cometidas as mesmas irregularidades/ilegalidades.
Tudo visto e ponderado decidem os juizes em Sessão diária de visto em não
conceder o visto ao contratos em análise.
Notifique-se o M° P°
Conhecimento ao Sr Ministro das Finanças
São devidos Emolumentos
Luanda,aos 26 de Janeiro de 2005
A Juíza Conselheira (Relatora)
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Processo n.° 170/FP/04
Em sessão diária de visto de 26 de Janeiro do corrente ano, foi analisado o
contrato de prestação de serviço de transporte celebrado entre o Ministério do
Interior e a Empresa Mirandela Serviços e Transportes Lda, " Miraset", no valor
global de usd. 2.305.695.00.
O contrato tem como objecto o serviço de transporte de mercadorias, para a região
sul.
Analisado o contrato constata-se que comporta algumas graves lacunas, o que à
partida, não acautela devidamente os interesses do Estado que deveriam estar
espelhados.
1. Entre outros, destacamos os seguintes:
No âmbito das responsabilidades das partes, é preciso que o contrato ou os seus
anexos integrantes, especifiquem:
a)- por destino, quantidades e tipo (frigorífico, carga geral, contentores, etc.)
de mercadoria a transportar;
b)- a análise dos preços de transportação (tantos dólares por tonelada
transportada) tem sempre em conta a tonelagem a transportar, o tipo de
carga a transportar, a distância entre o ponto de carga e o de descarga.
c)- outros factores que influenciam as tarifas são o estado das vias por onde
as cargas são transportadas e como se enquadra as receitas a obter, na
viagem de retorno; se houver probalidades razoáveis de o transportador
conseguir carga de terceiros na viagem de retorno, então as tarifas a
acordar devem reflectir essa probalidade, diminuindo uma percentagem
a negociar.
2. O contrato não tem ou não prevê a obrigação do transportador segurar as
mercadorias a transportar, o que suscita elevados riscos, pois coloca-se a
questão de quem assume os custos de uma eventual perda por acidente.
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3.

O contrato não prevê os procedimentos-prazos e condições para efectuar o
pagamento do valor inscrito, embora faça alusão às mesmas na alínea d) da
cláusula 3.a.

4.

O contrato não acautela eventuais perdas parciais que ocorram no trajecto.

5.

Ao referir-se que o valor do contrato é pago em moeda local (conceito
estranho?), não indica a que câmbio (BNA, dos bancos comerciais, de venda
ou de compra ou outro qualquer) o que é importante para dissipar dúvidas.

6.

Como a tendência actual das estradas é a de as vias melhorarem, apenas faz
sentido o conteúdo da alínea d) da cláusula 5.a, se vista em prol dos interesses
do Contratante, pois vias melhores, reduzem as tarifas, dado o impacto nos
tempos de viagem e na manutenção das viaturas.

7.

A redacção da cláusula de Força Maior é débil.

8.

O contrato não prevê as consequências que advêm para o Contratante se o
Contratado não colocar os meios de transporte no tempo necessário, nem
as consequências de eventuais demoras por avarias ou outras situações
imputáveis à contratada.
O contrato não remete para o Tribunal a resolução de eventuais litígios.

9.
Além do mais, o contrato enferma dos mesmos vícios apontados na resolução n.° 1
proferidos sobre os restantes processos enviados no mesmo lote, pelo que damos
aqui por inteiramente reproduzido.
Pelo exposto, tudo visto e ponderado, decidem os juízes em sessão diária de visto
em não conceder o visto ao referido contrato.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, aos 26 de Janeiro de 2005
A Juíza Conselheira
Ana Chaves
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Processo n.° 220/FP/04
Em Maio de 2001, a Empresa do Caminho de Ferro de Luanda (CFL), celebrou
com a Dar AL-Handasah (Dar) um contrato de consultoria para a "elaboração
do projecto e administração do contrato para o melhoramento da linha férrea no
troço Luanda (Bungo) — Muceques" que foi integralmente executado, sem que na
altura fosse submetido a visto do Tribunal de Contas por razões justificáveis.
Estando em vista a reabilitação do Caminho-de-ferro de Luanda nos troços
Muceques-Viana-Baía, interior do Porto de Luanda e estações do Bungo,
Muceques e Viana, a Empresa do Caminho de Ferro de Luanda submeteu a visto
três Adendas ao referido contrato para extensão dos serviços de consultoria a
prestar pela DAR nos referidos troços.
Pretendem com a referida extensão dos serviços de consultoria, cobrir os serviços
de revisão, aprovação e fiscalização dos projectos a serem elaborados pelo
empreiteiro.
Consta das Adendas que pelos serviços de revisão e aprovação dos projectos
executivos, o consultor será remunerado com 1,5% do valor estimado do contrato
de construção, e com 4,5% pela sua fiscalização.
Questão Prévia
Presume-se pela leitura das Adendas e pelo oficio assinado pela Direcção do
CFL que foram estabelecidos contratos para a construção dos troços ferroviários
Muceques-Viana-Baía, interior do Porto de Luanda e estações do Bungo,
Muceques e Viana. Nota-se entretanto que esses contratos não foram submetidos
à fiscalização preventiva deste Tribunal, como deviam.
Apreciando
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1- O contrato de consultoria rubricado em Maio de 2001, entre o CFL e a Dar,
tinha como objectivo específico "a elaboração do projecto e a administração
do contrato para o melhoramento da linha-férrea Bungo-Muceques."
O contrato foi integralmente executado.
2- Assim sendo, o que se pretende para os troços Bungo-Viana-Baía, interior
do Porto de Luanda e estações do Bungo, Muceques e Viana, não pode ser
consubstanciado por Adendas mas por um novo contrato.
3- O artigo 2.° das Adendas ao referir que" após solicitação do dono da obra
de estender o escopo do seu contrato para incluir a reabilitação do troço
Muceques-Viana-Baía incluindo quatro sub-estações; troço no interior do
Porto de Luanda e das estações do Bungo, Muceques e Viana...." incorre num
grave erro porque não se trata de estender o escopo do contrato de 2001, mas
sim em estabelecer um novo contrato, mais adequado às condições em que as
obras estarão ou virão a ser realizadas.
Em conclusão, não se trata pois de estender o escopo, porque o contrato celebrado
em 2001 tem um pressuposto diferente da actividade, objecto das Adendas.
Vejamos:
a)- Com o contrato de 2001, a Dar comprometeu-se a fazer a elaboração do
projecto e a administração do contrato para o melhoramento da linha
férrea no troço Luanda-Muceques;
b)- Com as Adendas, pretende-se, como se deduz do parágrafo 3.° do oficio
da Empresa do Caminho de Ferro de Luanda enviado a este Tribunal,
que a Dar seja fiscal das referidas obras, aliás compreensível que seja
tão somente essa a sua função, porque se a obra está já em execução, a
revisão e aprovação do projecto foram feitas em fase anterior, pelo dono
da obra;
Não pode pois agora a Dar incluir isso no objecto dos presentes contratos
porque não faz sentido, pois "o projecto (de execução), é o documento
elaborado pelo autor do projecto (empreiteiro), a partir de estudo prévio
ou de anteprojecto aprovado pelo dono da obra, destinado a constituir,
juntamente com o Programa de concurso e o Caderno de Encargos, o
processo a apresentar a concurso para adjudicação da empreitada ou do
fornecimento e a facultar todos os elementos necessários à boa governação
dos trabalhos"(alinea p) art.1.° Despacho n.° 25/72).
c)- Por outro lado, parecem-nos excessivas as percentagens apresentadas
pela Dar para remuneração dos seus serviços, em função do que
habitualmente é solicitado para a fiscalização de obras públicas, para
além de que inclui serviços que como vimos não serão realizados no
presente momento do estado das obras;
d)- Daí a necessidade da realização de concurso público, que para além
de tendencialmente obter-se a melhor proposta, garante a realização
de vários princípios como o da igualdade, da concorrência e da
transparência;
e)- Havendo necessidade de elaborar um novo contrato para integrar o
conteúdo das Adendas, tem-se necessariamente que submeter a concurso
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público, pois só assim nos tornará possível avaliar de facto das condições
vantajosas para o Estado, do contrato que vier a ser firmado.
Pelo exposto, as Adendas não estão em condições de receber o visto deste Tribunal,
pelo que, em sessão diária de visto, decide-se pela sua recusa.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 28 de Janeiro de 2005
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
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Resolução n.° 006/05
Proc.n.° 223/FP/04
O Tribunal de Contas apreciou o "contrato de empreitada" celebrado entre
o Ministério da Ciência e Tecnologia representado pelo director de Gabinete
de Estudos, Planeamento e Estatística e a empresa CHINA JIANGSU
INTERNATIONAL SUCURSAL ANGOLA representado pelo seu director
adjunto, pelo qual esta se obriga a executar em regime de empreitada, a
construção do edifício sede do Ministério, tendo sido estabelecido o valor global
de 2.845.171.02.U.S.D.
Apreciando;
A suportar o pedido, foram juntos aos autos os documentos que atestam a
tramitação do concurso público, nomeadamente, abertura do concurso e apreciação
da documentação; acto público do concurso; qualificação dos concorrentes; análise
das propostas e elaboração do relatório e, finalmente, a adjudicação.
Atendendo que foram detectadas irregularidades na tramitação dos
procedimentos, passaremos à sua análise da seguinte forma;
1. A folhas 29 dos autos é constituída com um anúncio publicado no Jornal de
Angola do dia 10 de Outubro de 2004, dando a conhecer que os concorrentes
deviam apresentar as suas propostas até ao dia 12 de Outubro.
O número 1 do art.° 68.° do Decreto n.° 22-A/96, de 22 de Maio, refere que
o dono da obra fixará no anúncio um prazo razoável para apresentação das
propostas, que começa a contar a partir do dia seguinte ao da publicação do
anúncio.
No mesmo sentido, o art.° 38.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, impõe
que o anúncio deve ser publicado mais de uma vez num jornal de grande
circulação.
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Não havendo prova nos autos de que o anúncio foi publicado mais de uma
vez, concluimos que o prazo atribuído aos potenciais concorrentes para
apresentarem propostas, foi apenas de dois dias.
O incumprimento destas disposições legais, por afectar os princípios da
transparência, da publicidade, da igualdade e da concorrência pode por si só,
ser causa de repetição do concurso, caso se constate um número insuficiente
de participantes.
No entanto, no presente concurso, participaram doze empresas, o que nos
leva a questionar como foi possível um número tão elevado de participantes,
considerando o curto prazo que se deduz do anúncio e a complexidade da
obra.
2.

O artigo 57.° e seguintes do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro impõe que sejam
criadas duas comissões distintas, nomeadamente, a Comissão de abertura
de propostas e a Comissão de análise das propostas, supervisionando, cada
uma delas, fases diferentes dos concursos.
Analisado o relatório de avaliação e análise das propostas, constata-se que
os membros que apreciaram a qualidade técnica das propostas apresentadas
foram os mesmos que integraram a comissão de abertura de propostas.
Pela importância dessas duas comissões que devem assegurar a isenção, não
deve ser constituída na sua totalidade pelos mesmos membros.
Apesar da lei a título excepcional permitir que a entidade pública contratante
pode nomear os mesmos membros, quando isso ocorrer, tem que ser
devidamente justificado.

3.

Nos termos do número 2.° do artigo 102.° do Decreto n.° 22-A/92, é no
programa e no anúncio do concurso que serão especificados os factores de
ponderação mais importantes, para avaliação das propostas.
Os critérios de adjudicação foram enumerados no programa do concurso
público e por isso, à partida, estes eram do conhecimento dos concorrentes.
Mas, como se refere no relatório síntese de avaliação das propostas, foram
tidos em conta na avaliação, a capacidade técnica financeira dos concorrentes,
nível de qualidade dos trabalhos executados, nacionalidade, obras similares
executadas e conformidade dos documentos exigidos para o concurso.
Isto significa que a comissão que analisou as propostas, utilizou outros
critérios diversos dos enunciados no programa do concurso.

4.

A autoridade adjudicante está obrigada a decidir com base na conjugação dos
critérios enumerados (vinculação positiva), e a não considerar outro tipo de
factores de apresentação diferentes dos enunciados, (vinculação negativa).
Importa também referir que nenhuma despesa pode ser efectuada sem que,
além de ser legal, se encontre suficientemente descriminada no Orçamento
do Estado.

A despesa relativa ao projecto não está inscrita no Orçamento Geral do Estado
para 2005.
Por esta razão, decide-se em sessão diária de visto recusar o visto ao contrato em
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análise.
No entanto, logo que a dotação orçamental para o referido projecto tenha fonte de
financiamento assegurada, poderá este Tribunal rever a sua decisão.
São devidos emolumentos
Notifique-se Sr. Ministro das Finanças
Luanda, aos 13 de Março de 2004
Ana Chaves
A Juíza Conselheira (relatora)
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(Processos

225/FP/04 a 232/04)

Pelo oficio 1012/.a SEC/2004, o Senhor Governador da Província do Moxico
solicita a concessão de visto aos contratos de empreitada de construção de infraestruturas sanitárias e escolares, no âmbito do Programa Bienal do Governo
para o ano 2003/04.
Apreciando;
Por se tratar de contratos geradores de despesas públicas estão sujeitos ao
controlo prévio deste Tribunal, para que possa apurar da sua conformidade com
as leis em vigor e se os respectivos encargos têm cabimento em verba orçamental
própria.
Para facilitar este procedimento, o Tribunal emitiu a Resolução n.° 1/02, II Série
n.° 1 que orienta o modo como os processos devem ser submetidos à fiscalização,
exigindo-se nomeadamente:
Informação sobre cabimento de verba
caderno de encargos e programa do concurso
deliberação ou despacho autorizador da abertura do concurso
oficios-convite, no caso de concurso limitado
proposta de todos os concorrentes admitidos a concurso
acta do acto público do concurso de harmonia com o disposto no artigo 90.° do
Decreto n.° 22-A/92 de 22 de Maio.
parecer técnico, artigo 94.° do referido Decreto.
deliberação ou despacho de adjudicação devidamente fundamentado, artigo
105.° n.° 2 do referido Decreto.
alvarás dos empreiteiros de obras públicas a quem foram adjudicadas as
obras
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instrumento de prestação de caução pelo adjudicatário
plano de actividades na parte que respeita o projecto em causa
fotocópia dos avisos de abertura de concurso público publicado no jornal de
maior circulação
anúncio público do concurso
situação fiscal da empresa
2.

3.

4.

relatório de avaliação das propostas (homologado)
No caso em apreço, os processos não foram instruídos de acordo com a
referida resolução, limitando-se o Governo da Província a enviar os contratos
de empreitadas sem documentos de suporte, impossibilitando que este órgão
jurisdicional analise a conformidade dos contratos com a lei e se foi escolhida
a proposta mais vantajosa para o Estado.
Por regra, a celebração de qualquer contrato deve ser precedido de concurso
público.
A opção inicial pelo concurso público ou limitado, ou o ajuste directo, decorre
de um poder vinculado e não de um poder discricionário que a lei de todo não
consente.
Devido à falta de documentos de suporte não se vislumbra o tipo de
procedimento seguido pela autoridade pública adjudicante, cuja matéria é
prevista pelo Decreto n.° 22-A/92, de 22 de Maio conjugado com o Decreto n.°
7/96, de 16 de Fevereiro.
Verifica-se também que não consta dos autos procuração de delegação de
poderes ao director provincial das obras públicas para assinar os contratos.
(art.° 66.° n.° 2 do Decreto-Lei n.° 16-A/95).

Para além do mais, os contratos começaram a produzir efeitos antes do visto
do Tribunal. Sendo prévia a fiscalização, é antes da realização duma despesa
pública que tem lugar a intervenção do Tribunal para se pronunciar sobre a
legalidade e a cobertura orçamental.
O artigo 28.° n.° 1 alínea g) da Lei n.° 5/96 de 12 de Abril, sanciona o responsável
pela execução de acto ou contrato que não foi submetido a visto do Tribunal, ao
pagamento de uma multa.
Pelas razões apontadas, decide-se em sessão diária de visto que não podem os
contratos em análise obterem os vistos deste tribunal.
5.

Notifique-se
São devidos Emolumentos
Deligências necessárias
Luanda, 17 de Março de 2005
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A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução n.° 008/FP/05
Processo

205/FP/04 a 210/FP/04

Pelo oficio 295/1.a SEC/2004, o Senhor Governador da Província do Moxico enviou
os processos de adjudicação de empreitadas de obras públicas para construção de
Infra-Estuturas Administrativas.
Através de concurso público, foi lançado no mercado a construção do Palácio do
Governo; do Edificio da Justiça e da Procuradoria Geral da República; a construção
dos Edifícios das Administrações Municipais do Léua, Lumeje-Cameia, Luacano
e Luau.
Foi estimado um valor base para arrematação de cada uma das empreitadas.
A Direcção Provincial das Obras Públicas exibiu no âmbito daquele concurso, os
seguintes elementos:
- Anúncio
- Programa do concurso
- Caderno de encargos
- Projecto de execução
A abertura das propostas ocorreu no dia 21 de Novembro de 2003, no edificio
Sede do Governo da Província do Moxico.
Os contratos foram homologados pelo Senhor Governador em 11 de Março de
2004.
Os contratos regem-se pelas disposições do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro e
do Decreto n.° 22-A/92, de 23 de Maio.
Questão Prévia:
Na agenda ao Programa de Melhoramento e Aumento da Oferta de Serviços
Sociais Básicos às Populações para o Biénio 2003/2004, foi fixado o valor de
USD 150.000.00 para a construção e reabilitação de cada um dos Edificios das
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Administrações Municipais do Léua, Luau, Cameia e Luaceno, ou seja, seiscentos
mil dólares no total dos quatro edifícios.
No entanto, as referidas obras foram adjudicadas e celebrados os respectivos
contratos, com valores ao superiormente estabelecido, como abaixo se
descrimina:
Construção e Apetrechamento da Adm. Mun. Cameia USD 679.942.52
Construção e Apetrechamento da Adm Mun. Luacano USD 598.275,77
Reabilitação e Apetrechamento da Adm Mun.Léua USD 592.000,00
Reabilitação e Apetrechamento da Adm. Mun. Luau USD 597.775,77
Refira-se igualmente a situação das empreitadas de construção do Palácio do
Governo e do Edifício da Justiça e da Procuradoria, terem sido igualmente
lançadas a concurso público, apesar de não integrarem a lista de acções do
referido Programa; estas obras foram adjudicadas e assinados contratos no valor
de USD 2.767.500.00 e USD 1.893.000.00, respectivamente.
Fica-se assim sem saber, por um lado, qual é a fonte de recursos orçamentais
para cobrir a diferença entre o valor aprovado no orçamento e o valor de
adjudicação e por outro, a cobertura orçamental para as duas obras adjudicadas
e não programadas.
Outras Questões
Vejamos as restantes situações decorrentes da análise da documentação:
1. Os documentos que serviram de base ao concurso e publicitado no anúncio do
concurso, não foram recebidos e consequentemente o Tribunal ficou impedido
de proceder à sua análise, como é o caso do conhecimento dos critérios que
serão aplicados na avaliação objectiva das propostas; critérios estes, que
devem assentar em factores que eliminem o subjectivismo, ou seja, baseados
em factores quantificáveis.
É no programa do concurso onde, entre outros elementos, deverá constar os
critérios que presidirão à adjudicação da empreitada, ou seja, os designados
factores classificativos, que, quantificados, permitem, depois de analisadas, o
ordenamento objectivo das várias propostas admitidas a concurso.
É neste sentido que o n.° 2 do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro refere
explicitamente que no programa de concurso e no respectivo anúncio, devem ser
especificados os factores de ponderação mais importantes, o que implica que a
cada critério (preço, prazo, condições de pagamento, experiência do concorrente,
qualidade de materiais, etc.) seja atribuído um factor de ponderação (por exemplo,
10%, 15%, 25%, 35%, etc.) cuja soma seja igual a 100%, permitindo desta forma
o escalonamento objectivo das propostas, depois de sujeitas à análise de cada um
dos critérios.
Este procedimento, sendo publicitado e conhecido por todos, traz mais
transparência ao concurso, mais justiça, orienta de forma precisa os concorrentes
na elaboração das suas propostas e possibilita muito mais rigor na apreciação
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das diversas propostas pela comissão de análise das propostas.
2. Relativamente à licitação das obras, o legislador no art.° 62.°, n.° 6 do Decreto
n.° 22-A/96 refere que: "O valor para efeito de concurso nas empreitadas por
preço global, é o preço base do concurso; nos restantes tipos de contrato, é o
custo provável dos trabalhos estimado sobre as medições do projecto."
Este dispositivo da lei, tem uma particular relevância, na medida em que
condiciona uma série de decisões a tomar pelo Dono da Obra.
Desde logo, o preço base é determinante no poder adjudicatório do Dono da Obra,
pois fica em condições legais de não adjudicar a empreitada, se os preços de todas
as propostas se afastarem significativamente do preço base do concurso.
Na formação do contrato de empreitada de obras públicas, a entidade
administrativa quando fixa e publicita unilateralmente o preço base do concurso,
condiciona-se a ela própria e aos potenciais concorrentes, na medida em que
aquele elemento passa a ser, não só a referência para os valores das propostas a
apresentar, como também a bitola por onde o Dono da Obra afere se os preços das
propostas são consideravelmente altos ou até, incompreensivelmente baixos.
Nas empreitadas da construção do Palácio do Governo, Edifício da Justiça e
Procuradoria, bem como da construção do Edifício da Administração Municipal
do Lumeje-Cameia, as obras adjudicadas foram superiores ao preço base de
licitação, não constando do relatório qualquer explicação nesse sentido ou outro
qualquer elemento que fundamente a adjudicação, por um valor superior ao
admitido pelo próprio Adjudicatário.
O art.° 104.° do referido Decreto refere que: "O Dono da Obra terá o direito de não
fazer adjudicação:
b)- Quando as propostas, ou a mais conveniente, ofereçam preço superior à
base de licitação."
3.

O contrato refere que a parte contratada, ou seja, o Empreiteito, é a
"TRAVEL'S TUR CONSTRUÇOES, com sede na Rua Fernando Pessoa, n.°
55, Vila Alice, Luanda.

Compulsada a documentação do processo, especialmente a cópia da escritura
de constituição, o Alvará concedido pela Comissão Nacional de Inscrição e
Classificação dos Projectistas de Obras Públicas (CONICLE), o Alvará Comercial,
entre outros, nota-se que a designação formal do presumível adjudicatário, é a
de "TRAVELSTUR AGENCY LIMITADA" e com sede na rua da Missão, n.° 42,
segundo a escritura de constituição.
No Alvará Comercial, menciona-se que o endereço da TRAVELSTUR AGENCY
LIMITADA fica localizado na Rua Quima Quienda, n.° 42, Município da
Ingombota, em Luanda.
O Alvará da CONICLE presente nos autos refere expressamente que a sua
validade terminou a 31 de Dezembro de 2003, o que levanta a dúvida se em 2004,
a sociedade estaria em condições de poder realizar as obras a que se candidatou.
Por outro lado, a cópia do cartão de Registo de Contribuinte da TRAVELSTUR
menciona que a actividade da sociedade é a de "agências de navegação, viagens
e turismo", o que estando em consonância com a morfologia da designação da
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sociedade, levanta a questão do tratamento fiscal da mesma pelo Fisco.
Perante este quadro contraditório no que respeita à correspondência de conteúdo
dos diversos documentos presentes a título probatório, nasce a dúvida legítima
se estamos perante a mesma entidade ou se trata de entidades juridicamente
diferentes, o que a ser verdade, conduz à anulação do contrato.
4. O contrato refere na sua cláusula 2.a, n.° 1, que: "O Dono da Obra adjudica,
pelo presente contrato, ao Empreiteiro, a empreitada de Construção da
Administração Municipal do Lumege-Kameia", quando e no uso de uma
correcta terminologia, pela qual devemos pugnar, se deveria referir Edifício
da Administração Municipal.
5. De apontar no texto contratual, a falta de cuidado na adopção do texto
base à realidade da situação contratual deste caso concreto, pois no n.° 2 da
cláusula 3.a, referem-se as diversas modalidades de tipos de procedimento
concursal, quando se deveria mencionar o procedimento efectivo que presidiu
à adjudicação em causa.
6. No n.° 1 da cláusula 8.a (Forma de Pagamento), menciona-se que o "O Dono
da Obra obriga-se a pagar o preço acordado para a empreitada, em moeda
nacional, pela taxa de câmbio oficial do dólar dos Estados Unidos da América
em vigor à data do crédito em conta a favor do Empreiteiro".
Ao não se especificar qual a taxa de câmbio a aplicar, lança-se a dúvida pois
existem quatro situações possíveis e da sua aplicação, resultam valores muito
diferenciados, como sejam:
a)- Taxa de câmbio de compra do BNA aos bancos comerciais;
b)- Taxa de câmbio de venda do BNA aos bancos comerciais;
c)- Taxa de câmbio de compra dos bancos comerciais ao mercado;
d)- Taxa de câmbio de venda dos bancos comerciais ao mercado;
Não sendo irrelevante qualquer destes critérios - uns prejudicam o Dono de Obra
e outros, favorecem-no - é de evitar tais situações, eliminando-se focos potenciais
de conflito e de presumíveis atrasos na execução dos trabalhos.
7. No Relatório Final de apreciação das propostas (págs. 38 a 42) dá-se a conhecer
que as sociedades THAVEL'S e VALPEJO foram duas das concorrentes às
diversas obras postas a concurso.
Analisando a proposta sem número dada como vencedora - pág. 22 a 27 dos autos
- verifica-se o seguite:
a)- a 1.a página é encimada como originária da TRAVELS TUR
CONSTRUÇÕES, mas logo de seguida surge a empresa VALPEJO
como apresentadora da proposta;
b)- as restantes cinco páginas surgem com o cabeçalho da VALPEJO;
c)- o total dos valores das seis páginas da proposta corresponde exactamente
ao montante pelo qual a empreitada foi adjudicada (à TRAVELS): USD
679.942.57;
d)- na última página da proposta (pág. 27 dos autos) que continua
encabeçada pela VALPEJO, o carimbo que surge no final da mesma é o
da TRAVELS;
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e)- a 1.a página da proposta refere a data de Outubro mas a segunda
menciona Julho de 2003;
f)- na página 38 do Relatório da ENEP (empresa que se supõe ter sido
contratada pelo Gov. Provincial do Moxico para prestar assistência
técnica aos concursos) refere-se que a VALPEJO não concorreu ou não
foi admitida ao concurso para a construção do Edifício da Administração
Municipal do Lumeje-Kameia.
Estes factos demonstram que houve uma sobreposição aos documentos originários
de outra empresa concorrente, o que constitui uma falsificação punível nos termos
da Lei.
8. Analisando em detalhe a proposta apresentada como vencedora, nota-se
ainda as seguintes incongruências:
a)- os items 3.1 e 3.2 e os 4.1 e 4.2, que devem mencionar os trabalhos a
executar, logo distintos, são exactamente iguais!
Sendo trabalhos iguais, a sua inclusão surge em duplicado,
distorcendo a verdade técnica da proposta.
b)- na comparação entre os preços de referência construídos pela ENEP e
os apresentados na proposta dada como vencedora, surgem as seguintes
diferenças mais significativas em USD:
Betão limpeza/m2 54,00 98,15 +44,15
Betão B15/m2
87,15 125,00 +37,25,
Betão B24/m3
1.754,96
271,00 - 1.483,91
Porta de madeira 2.294,94
330,00 - 1.964,94,
maciça
1,2x2,1/1,2x0,45
Com estas diferenças, levanta-se a questão da construção do Preço Base da
Empreitada, pois a soma total dos inputs considerados pela ENEP ascende a
USD 920.557,04, mas o preço base de lançamento do concurso foi de USD 600,
mil; por outro lado, qual a seriedade técnica de um processo onde a proposta
vencedora surge com preços de itens inferiores em mais de 7 vezes à lista de
preços que deveria obrigar os concorrentes a um maior rigor.
9. Por último e anotando o conteúdo da cláusula quinta do contrato, onde se
refere que "o contrato adquire validade e eficácia logo após o pagamento da
primeira prestação", vemos que o mesmo se contrapõe ao espírito da Lei,
pois "Os contratos só adquirem validade e eficácia, com o visto do Tribunal
de Contas".
Os contratos foram homologados em 11 de Março de 2004 e sete meses depois
(em 19 de Outubro de 2004), é que foram enviados ao Tribunal, o que significa
que já estão a produzir efeitos financeiros antes de serem visados pelo Tribunal
de Contas.
A efectivação de pagamentos por conta de um contrato antes de visado integra,
uma infracção financeira prevista e punível na alínea g) do art.° 28.° da Lei n.°
5/96 de 12 de Abril, conjugado com o art.° 42.° do Decreto n.° 23/01 de 12 de
Abril.
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Nestes termos devido às ilegalidades apontadas os contratos de empreitadas de
obras públicas não estão em condições de receber o visto deste tribunal, pelo que
decide-se em sessão do diária de visto, recusar os vistos aos referidos contratos.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Dê conhecimento a suas Ex.as Srs. Primeiro Ministro e Ministro das
Obras Públicas
Luanda, aos 8 de Abril de 2005
A Juiza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução n.° 009/2005
Processo n.° 004/FP/05
O Tribunal de Contas, em sessão diária de visto apreciou o contrato de empreitada
para a "Construção do Monumento aos Heróis do 4 de Fevereiro"celebrado
entre o Ministério das Obras Públicas e China Jiangsu Internacional Sucursal de
Angola, no valor equivalente em Kuanzas a USD 4,099,995.79 (quatro milhões,
noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco dólares e setenta e nove
cêntimos).
O contrato foi rubricado pelas partes em Julho de 2004 e remetido ao Tribunal de
Contas apenas em 16 de Fevereiro de 2005.
Tendo em atenção o conteúdo da fiscalização preventiva (n.° 1 do art.° 8.° da Lei
n.° 5/96, de 12 de Abril), importa pois apreciar o presente contrato à luz dessa
disposição legal.
Apreciando
Como resulta da análise do processo e mais concretamente do conteúdo do
Despacho recaído na Informação n.° 26/05.01/2004, de 07 de Julho, o contrato está
já em execução, contrariando o disposto no n.° 6 do citado artigo 8.°, ilegalidade
que impede a concessão do visto.
Sendo preventiva a fiscalização, ela deve ocorrer antes da execução do acto. Se,
pelo contrário, o acto já está a ser executado, quer dizer que já passou o momento
adequado em que devia ocorrer a fiscalização preventiva que agora deixa de fazer
qualquer sentido.
Pelos fundamentos expostos, o tribunal decide em:
1- Recusar o visto ao contrato em causa.
2- Remeter o processo à 2.' Câmara para acompanhamento em sede de
fiscalização sucessiva, que desde já se recomenda dentro das próximas
prioridades deste tribunal.
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São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 13 de Abril de 2005
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias
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Resolução n.° 010/2005
Processo n.° 054/FP/05
1. Os Factos
Em Julho de 2001, o Instituto Nacional de Segurança Social — INSS, lançou
concurso público limitado para adjudicação da empreitada para "Construção
de setenta e sete (77) casas na zona de Talatona". A referida empreitada foi
adjudicada à Empresa Mello Júnior Empreendimentos e Participações, Ltda, (cfr
oficio de fls 2, Proc. n.° 013/FP/02).
Em Setembro de 2001, alegando a necessidade de testar a empresa naquele
ramo de actividade, o INSS procedeu a uma adjudicação parcial da empreitada,
celebrando com a empresa supra mencionada, o contrato no valor de USD
12,078,631.44, para construção de apenas 50 casas no Condomínio Maravilhas
de Talatona.
Por razões justificáveis, o contrato não foi visado por este Tribunal.
Em Novembro de 2002, preterindo a realização de novo concurso público pelas
razões constantes do Memorando n.° 22/INSS/GAB.DG/02 de 28 de Outubro
(fls 25-Proc. N.° 013/FP/02), o INSS adjudicou à mesma empresa, a empreitada
relativa à construção das restantes vinte e sete casas e respectivos serviços de
terraplanagem e fundações estaqueadas, pelo valor de USD 6,923,911.54.
O contrato foi submetido a visto deste Tribunal, tendo sido declarado visto tácito,
por Despacho de 21 de Março de 2003, do Meretíssimo Juiz Conselheiro da 1.a
Câmara.
Em Fevereiro de 2005, por ajuste directo, o INSS adjudicou à mesma Empresa, o
contrato de empreitada em causa nestes autos, pelo valor de USD 4,392,089.00,
para a "Construção das Obras Complementares Eléctricas, Hidráulicas e da Area
Lúdica no Condomínio Maravilhas de Talatona".
Pretendem os intervenientes que este contrato seja um adicional ao contrato
celebrado em Setembro de 2001, que convencionaram designar por Contrato
Principal.
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2. Questões Prévias
O contrato em análise não contém cláusulas sobre a liquidação e pagamento
dos impostos devidos nos termos da Lei n.° 7/97, de 10 de Outubro e do Decreto
Executivo n.° 71/04, de 9 de Junho.
Na cláusula terceira, ponto 3.4.3 -Condições Gerais — refere-se que " os valores
são ofertados exclusivamente em dólares norte americanos ".
O n.° 5 do art.° 6.° da Lei n.° 15/04, de 28 de Dezembro — Lei do Orçamento Geral
do Estado — refere que "qualquer encargo em moeda externa apenas pode
ser assumido desde que o mesmo tenha como base contrato resultante
de concurso público internacional ou decisão do Conselho de Ministros,
celebrado com entidade não residente cambial".
Sublinhe-se ainda o facto de não constar do processo qualquer referência sobre a
fonte de recursos para cobertura da despesa em causa, que a ser suportada pelo
OGE, deveria ser feita a respectiva prova de cabimentação.
3. Apreciando
O concurso público lançado pelo INSS em Julho de 2001, tinha como objecto a
construção de 77 casas no Condomínio Maravilhas de Talatona.
De acordo com informações constantes do processo n.° 013/FP/02 (fls 19) o
concurso foi vencido pela empresa Mello Júnior Empreendimentos e Participações
Lda, tendo-lhe sido adjudicada a totalidade da empreitada, embora de forma
faseada.
Portanto, os objectivos do concurso público limitado, lançado pelo INSS em Julho
de 2001 para a empreitada de construção de 77 casas, foram integralmente
cumpridos através dos contratos que o INSS celebrou com a empresa Mello
Júnior Empreendimentos e Participações Lda, em Setembro de 2001 e Novembro
de 2002.
No caso em apreço, os trabalhos objecto do contrato em análise, têm um
pressuposto diferente da actividade, objecto do contrato de 2001, pelo que não faz
sentido pretender incluir aqueles trabalhos no escopo de trabalhos da contratada
nos termos do contrato de 2001.
O procedimento pretendido pelo INSS, levaria a uma total deturpação dos
princípios da igualdade e da transparência a que a contratação pública deve
obediência.
Pelo valor dos trabalhos a executar, o procedimento a seguir seria o do concurso
público (art.° 32.° n.° 1 Dec.n.° 7/96, de 16 de Fevereiro).
Nestes termos, face às irregularidades apontadas, o contrato para a construção
de obras complementares eléctricas, hidráulicas e da área lúdica do condomínio
Maravilhas de Talatona, não está em condições de receber o visto deste Tribunal,
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pelo que em sessão diária de visto decide-se pela sua recusa.
São devidos emolumentos
Comunique-se ao Exmo Sr. Ministro da Administração Pública,
Emprego e Segurança Social
Notifique-se
Luanda, 19 de Abril de 2005
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